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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
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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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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

2015 457 1941 2019 151 4568

2016 481 2019 1771 163 4434

2017 496 2053 1946 171 4666

2018 503 2127 1971 174 4775

2019 511 2141 1968 171 4791
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ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

*Üye Sayılarına askıdaki üyeler dahil edilmemiştir.
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HİZMET İSTATİSTİKLERİ

2019 YILI EKSPERTİZ RAPORU : 35                       2019 YILI YERLİ MALI BELGESİ : 17

YILI İŞ MAKİNESİ 
TESCİLİ

2015 213

2016 278

2017 227

2018 264

2019 291
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YILI KAPASİTE 
RAPORU

2015 179

2016 192

2017 199

2018 201

2019 227
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Üretimdeki Firma Sayısı
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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. 
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nce hizmete 
sunulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne 
(EBYS) geçti. EBYS ile yazılı kağıt dönemi 
sonlandırılarak, veri alışverişinin daha hızlı ve 
etkin bir biçimde uygulanması sağlanacak. 

Sistemin devreye girmesiyle beraber, 
kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalar, 
gelen giden evrak yönetimi ve tüm iş akışları 
sistem üzerinden E-İmza entegrasyonu ile 
yapılmaya başladı.

Sistem hakkında uzmanlar tarafından 
Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) ile 
TSO modülleri, Elektronik ortamda yazışma 
konusunda Oda personelimize eğitim verildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken,  
“Öncelikle sistemin tüm camiamıza hayırlı 
olmasını dilerim. Artık elektronik imza 
ile iş süreçleriniz çok daha hızlı şekilde 
sonuçlanacaktır. Evraklarınızı almak için artık 
kurumumuza gelmenize bile gerek kalmadan 
sadece bir barkod numarası ile sorgulama 

yaparak dilediğiniz yerden dokümanlarınıza 
ulaşabileceksiniz.” dedi.

BARKOD NUMARASI İLE 
DOKÜMANLARINIZA KOLAYCA 
ULAŞIN
Kurum içi/dışı Gelen ve Giden tüm 
dokümanlar EBYS üzerinden oluşturulacak 
ve elektronik olarak imzalanacaktır. 
Başvurunuzu yaptıktan sonra size e-mail, 
telefon veya dilediğiniz iletişim kanalı ile 
evrakınıza ait barkod numarası bildirilecektir. 
Bu barkod numarası ile belge üzerinde yer alan 
adrese girilip, ilgili alana kodu yazıp evrakınızın 
e-imzalı nüshalarına kolaylıkla ulaşabilecek; 
evraklarınızı doğrulayabileceksiniz.  Hem 
zamandan tasarruf edecek hem daha 
güvenli iş sürelerinizi yürütebileceksiniz.

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM 
SİSTEMİ HİZMETE GİRDİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
alt yapısını kullanmaya başladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
“EBYS ile hem kağıt hem de zaman tasarrufu sağlanıyor. Sadece bir barkod 
numarası ile dokümanlarınıza dilediğiniz yerden ulaşabileceksiniz” dedi.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken,  
“TOBB ve Odamız tarafından sağlanan 
hizmet odaklı bu proje, üyelerimizin 
hizmetine açılmıştır. Tüm üyelerimize hayırlı 
ve uğurlu olsun. Üyelerimiz, Odamızın 
internet   sivastso.org.tr adresine giriş 
yaparak belgelerini alabilir,  aidatlarını 
ödeyebilirler. Sistem üzerinden Odamızın 
Adını, Firmasının vergi numarasını, firmasının 
oda sicil kayıt numarasını ve Firma yetkili 
kişisinin T.C. Kimlik Numarasını girerek 
işleme devam etmekte ve doğrulama 
işlemi yapabilmektedir. Doğrulanan bu 
bilgilerden sonra yetkili kişinin Odamız 
Üyelik sisteminde tanımlı olan cep telefon 
numarası ve yetkili kişinin e-mail adresini 
de girerek sisteme kaydı tamamlamaktadır” 
dedi.

ODA KAYIT BELGESİ ÜCRETSİZ
Yenilikçi yönetim anlayışını benimseyen 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
üyelerin odadan daha hızlı ve kaliteli hizmet 
almalarını sağlamak amacıyla oda kayıt 
belgelerinin ücretsiz verilmeye başladığını 
söyledi.

Eken, Üyelerimiz Oda kayıt belgesi almak için 
odamıza geliyor, sıraya giriyor ve 5 liraya bu 
belgeyi alabilmek için zaman kaybediyordu. 
2019 yılında oda kayıt belgelerini ücretsiz 
hale getiriyoruz. İnternet sayfamızdan da 
odaya gelmeden online bu belgeyi alabilecek. 
Ayrıca Tapu Müdürlüğü ile yapılan görüşme 
sonucunda; üyelerin Tapu Yetki Belgesi ve 
imza sirküsü de artık istenmeyecek. Bu 
belge için 180 lira ödenmeyecek. Sadece 
MERSİS no ile gidilip işlemler yapılabilecek. 
Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

E-BELGE SİSTEMİ
ÜYELERİMİZİN HİZMETİNE SUNULDU

İş dünyasına büyük kolaylık sağlayan 7/24 e-belge sistemi Sivas Ticaret 
ve Sanayi Odamız (STSO) tarafından hayata geçirildi. Üyelerimize büyük 
kolaylık sağlayacak kesintisiz hizmet sayesinde üyelerimiz online olarak, 
belge alma işlemlerini ve aidat ödemelerini gerçekleştirebilecek.
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Bilici Termal Otel’de düzenlenen programa 
Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken, Meclis Başkanımız Çetin 
Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz 
ile meslek komite üyelerimiz ve oda 
personeli katıldı.

Sivas TSO tanıtım filminin yayınlanması 
ile başlayan programda Sivas TSO Genel 
Sekreterimiz Erol Gencer, Odanın 2019 yılı 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken, meslek komiteleriyle istişare amaçlı 
düzenlenen programın ilk kez kamp programı 
şeklinde yapıldığına vurgu yaparak, “Aile 
bağlarımızı bu kamp programı ile daha da 
pekiştirdik. Birlik ve beraberliğimiz daim 
olsun” dedi.

18 aylık görev sürecinde yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren Eken, “8 Bin üyemiz 
bizleri seçerken vekâletlerini bize verdiler. 
Dediler ki; Bizim adımıza konuşun, ‘bizim 
haklarımızı, sorun ve sıkıntılarımızı, ilimizle 
alakalı sorunları yetkili birimlere bildirin. 

Yanımızda olun, şirket kuracağımız zaman, 
yatırım yapacağımız zaman bizi desteleyin. 
Kurumlarla sıkıntı yaşarsak bunu çözmek 
için çalışın.

 Bizi bunun için seçtiler. Hiçbirimizin bir 
maddi beklentisi yok. Bizi sizler seçtiniz, 
bizim ayrımız gayrımız yok. Gönüllü aday 
olduk ve seçildik. Seçimler biter ve sen 
ben biter, 69 meclis üyesiyle bir oluruz ve 
çalışmaya devam ederiz. Meclis üyesi de 
olsak, komite üyesi de olsak Sivas ile ilgili 
konuşmaya devam edeceğiz. Bizi seçen 
üyelerimizin vekâletini iyi değerlendireceğiz. 
Bizler esnaf, tüccar ve memleketini seven ve 
memleketi için çalışan insanlarız. Odamızın 
çalışmalarına sahip çıkalım, birbirimize sahip 
çıkalım. Bizim bizden başka dostumuz yok. 
Esnafın esnaftan başka dostu yok. Tüccarın 
tüccardan başka dostu yok. Biz memleketin 
gerçek sahipleriyiz. Bu memleket bizim. 
Odamıza kayıtlı herkes odayı sevmek 
zorunda. Odamıza ve memleketimize sahip 
çıkmazsak sahip çıkan çok olur. Geçmiş 
dönemde görev yapan yöneticilerimize 
teşekkür ediyorum. Onlar da emek vermişler, 
çalışmışlar. Odamızda yeni dönem hizmet 
dönemidir. Dönem Sivas’ı sevme dönemidir. 
Yatırımcıya sahip çıkma dönemidir. Odamızın 
kapılarını tüm üyelerimize açtık.  Odamız 
ulaşılmaz bir oda değil gerçek sahiplerinin 
odası oldu. İlçelerimizde programlar 
düzenledik. Üyelerimizle bir araya geldik. 
Sorun ve sıkıntılarını dinledik, ilgili yerlere 
ilettik” dedi. 

ODAMIZIN KAPILARINI
TÜM ÜYELERİMİZE AÇTIK
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Genişletilmiş Meslek 
Komite toplantısı ilk kez kamp şeklinde gerçekleştirildi.
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Eken, şunları kaydetti; “Fuar ve Kongre 
Merkezinden vazgeçmedik. Sözünü verdik, 
o bizim eserimiz olacak. Ancak tapusu 
odamıza ait bir yer tahsis edildiğinde 
burayı yapacağımızın altını çizdik. Bu 
konuda arkadaşlarımız çalışmalarında sona 
yaklaştı. Kesinleştiğinde gerekli çalışmaları 
başlatacağız.”

TOBB ile Milli Eğitim Bankalığı arasında 81 
ilde 81 Meslek Lisesi protokolü imzalandığını 
ifade eden Eken, “Sivas’taki proje okulumuz 
için 50 milyon lira devletimiz para harcadı. 
Çok güzel bir okul oldu. Tüccarın da işin içine 
girmesiyle daha fonksiyonel bir okul haline 
gelecek. Organize sanayimizde bulunan 
fabrikalara yönelik ihtiyacı karşılayacak 
bölümler açılarak eleman yetiştirilecek. 
Okulumuzun proje kurulu, yürütme kurulu 
başkanlığını da ben yapıyorum. Burs 
vereceğiz, laboratuvarlar yapacağız” dedi.

Sivas ile ilgili her zaman taşın altına elini 
koyduklarını ifade eden Eken, şunları 
kaydetti; “4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. 
yıl etkinliklerine Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak tüm STK’lara örnek olacak 
nitelikte 5 tane büyük proje ile destek 
verdik. En büyük desteği veren STK olduk. 
Hayatta en kolay şey teşekkür etmektir. 
Odamız ve 8 Bin üyemiz bu kadar desteğe 
rağmen bir teşekkür aldı mı? Tabi ki hayır. 

Söz konusu Sivas ise biz elimizi gövdemizi 
taşın altına koyarız. Kimseden destek, 
teşekkür beklemeden. Çünkü bu şehir bizim. 
Sivasspor’umuz çok iyi durumda inşallah 
şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Takımımıza 
her türlü desteği veriyoruz. Fenerbahçe 
maçı öncesinde 5858 adet bayrak dağıtımı 
yaptık. Taraftarlarımıza gerek ulaşım, gerekse 
bilet konusunda gerekli desteği veriyoruz. 
Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in başlattığı 
58 bilet kampanyasına şahsım 658, Odamız 
258 bilet desteği verdi.”

Demirağ OSB’nin teşvik kapsamına 
alınmasını beklediklerini sözlerine ekleyen 
Eken, “Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının 
yıllardır yaptığı en büyük ve en önemli 
çalışma teşvik seferberliğidir. Seferberliği 
başlattık ve Valimiz, Belediye Başkanımız, 
Vekillerimiz, Bakanımız yanımızdaydı ve 
destek verdi, çalıştı. TOBB Genel Başkanımız 
Rifat Hisarcıklıoğlu, beni Cumhurbaşkanımız 
ile görüştürdü ve dosyamızı kendisine 
verdik. Bu konuda TOBB Başkanımız 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
da Sivas mitinginde teşviklerin müjdesini 
verdi. Cumhurbaşkanımız kararnameyi 
imzalayacak ve yatırımcılarımızı getirmeye 
başlayacağız” şeklinde konuştu.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken, bir işçinin işverene maliyetinin 27 
bin lira olduğunu ve devletin de bir işçi 
için 20 bin liraya yakın destek verdiğini 
belirterek, “Bir işveren 100 işçi alsa 2 
milyon lira gibi bir katkısı var. Gerçekten 
de tarihi bir teşvik. Bu anlamda başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili 
Bakanlıklara ve Odalar ve Borsalar Birliğine 
çok teşekkür ediyorum. Biz Ankara´daki 
toplantıda Sivas için 10 bin işçi sözü verdik. 
Hepimiz ekonomik anlamda sıkıntıdayız. 
Bütün işverenler bir gün sonra yapacağı 
ödemeyi düşünüyor. Allah´ın izniyle bu 
teşvik paketleriyle, hükümetimizin de 
desteğiyle en kısa zamanda bu zorlukları 

aşacağımıza inanıyorum. TSO olarak 8 bin 
üyemizle ilimizin en büyük Sivil Toplum 
Kuruluşlarından birisiyiz. El birliğiyle inşallah 
bu sorunları aşacağız. Burası Sivas, iş var, 
aş var, gelecek var” diye konuştu. 

Başkan Eken, İstihdam Seferberliği 
kapsamında işverenlere 8 farklı teşvik 
sunulduğunu söyledi. 

Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her 
ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, 
sigorta primlerini ve vergisinin devlet 
tarafından karşılanacağını belirten Başkan 
Eken  “Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti 
sıfır olacak. 2 bin 21 TL asgari ücret ve 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, istihdam 
seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere sunulan teşviklerin tarihi bir fırsat olduğunu 
söyledi ve iş dünyasına çağrıda bulundu: “Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Türkiye’nin 
gücüne ve geleceğine güvenin. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, 
hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, 
kazanan siz olun.”

İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİNE

TAM DESTEK
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bin 113 TL sigorta ile vergiler dahil olmak 
üzere toplam 3 bin 134 TL’yi devletimiz 
karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır 
maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe 
almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca 
da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri 
ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 
TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler 
olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize 
ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, 
genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya 
kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi 
ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan 
prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak 
verilecek” şeklinde konuştu.

Devletin herhangi bir sebeple işinde 
sıkıntı yaşayan girişimciler için de çok 
önemli bir destek getirdiğini vurgulayan 
Eken, “Devletimiz sıkıntılı günümüzde 
de yanımızda olduğunu bir kez daha 
gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde 
sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş 
ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 
3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği 
kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene 
diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. 
Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara       
www.istihdamseferberligi.org adresinden 
ulaşabilmek mümkün.Aklınıza takılan 
bir konu olursa, Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamıza ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler 
konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri 
kadar muhasebecilere ve şirketlerin 
insan kaynakları yöneticilerine de büyük 
görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin 
iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda 
onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz.” 
dedi. 

İstihdam Seferberliği kapsamında sunulan 
teşviklerle ilgili bilgilendirme toplantısı 
yapacaklarını açıklayan Eken, “11 Mart 
Pazartesi günü Odamızda, Valiliğimiz, 
İşkur, SGK, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak bir toplantı 
düzenleyeceğiz. Üyelerimize yönelik 
olarak istihdam teşvikleri bilgilendirmelerini 
anlatacağız. Bu toplantıya tüm üyelerimiz 
davetlidir. Buradan tüm iş dünyamıza ve 
işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Dünün 
en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım 
yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar 
oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün 
Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza 
istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda 
bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz. 
Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba 
demek için, Burada iş var, Burada aş 
var, Burada gelecek var diyoruz. Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak saygıyla 
selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

 “2. OSB´Yİ ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ” 
Sadece bu teşviklerle baharın 
gelmeyeceğini vurgulayan Vali Ayhan, 
“O yüzden kurumsal yapımızı kurumsal 
kapasitemizi arttıracağız ve yeni dönemde 
mutlak suretle düzenli para girdisini 
sağlayacak mekanizmalar kuracağız. 
Nasıl? Üretimi arttıracağız, ihracat odaklı 
bir mekanizma kuracağız. Bu anlamda 
2. OSB´yi çok hızlı bir şekilde devreye 
alacağız. Adım adım takip ettiğimiz işlerin 
başında 2. OSB geliyor. 22 Mart´ta inşallah 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ilimize 
gelecek. Bu ziyarette 2. OSB´ye verilecek 
özel teşvikin alt yapısını konuşacağız. 
2 yıl içerisinde sisteme dâhil ettiğimiz 
takdirde yeni yatırımcılarla burayı cazip 
hale getireceğiz. Özellikle tarım alanında 
da önemli çalışmalarımız var. Sözleşmeli 
besicilik ve sözleşmeli üreticilik şeklinde 
vatandaşa cazip bir üretim yapıp, yurt 
dışına nasıl ulaştırabiliriz bunları arayacağız” 
ifadelerini kullandı.
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HİSARCIKLIOĞLU, 
SİVAS’A GELECEK
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
odamız heyetiyle birlikte TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti. Başkan Eken, Hisarcıklıoğlu ile 
Sivas’a yapılacak projeler hakkında 
istişarede bulundu. Başkan Eken, 
“Genel Başkanımız 4 Eylül Sivas 
Kongresi’nin 100. Yıl kutlamaları 
çerçevesinde Haziran ayında ilimize 
geleceğinin müjdesini verdi. Ayrıca, 
TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu 
tarafından Sivas’ta yapılan TOBB 
Teknoloji Lisesini Ankara’da 
düzenleyeceğimiz protokolle 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 
devredeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.” 
dedi. 



33FAALİYET RAPORU

2019

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Eken, Vali Salih Ayhan ile yaptığı 
görüşmelerde odaya kayıtlı üyelerin 
yaşadığı sorun ve sıkıntıları iletti. Vali Salih 
Ayhan, meslek komiteleri ile sorunların 
yerinde çözülmesi için toplantı yapmayı 
önerdi ve yapılan toplantılarda iletilen 
sorunlar yerinde çözüldü.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Eken, konu hakkında Meclis üyelerini 
bilgilendirerek, “Sivas’ta bir Vali ilk kez 
komite üyeleri ile bir araya gelerek sorun 
ve sıkıntıları görüştü. Sektörel anlamda 
üyelerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntılar 
yerinde çözülüyor. Valimiz Salih Ayhan’a 
bu konuda öncülük ettiği için teşekkür 
ediyorum” dedi.

Vali Salih Ayhan’ın 2 komite ile bir araya 
geldiğini ve toplantıların verimli geçtiğini 

ifade eden Eken, “Valimiz ile yaptığımız 
bir görüşmede ‘üyelerimiz bize sorunlarını 
aktarıyor, biz size iletiyoruz, bazıları 
unutuluyor’ dedik. Valimiz de sektörlerle 
bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları 
yerinde çözelim diyerek toplantı yapmayı 
önerdi. Sorunların yerinde çözülebileceğini 
düşünerek kabul ettik. 8. ve 17. Meslek 
Komitelerinin üyeleri, Vali bey ile bir araya 
geldi. Toplantılar çok verimli geçti. Sorun 
ve sıkıntıları valimiz başkanlığındaki SGK 
Müdürü, Defterdar, Yurt-Kur, Tarım ve 
Orman, KOSGEP, Milli Eğitim ve İŞKUR 
müdürlerine direk iletildi. Ne konuda sıkıntı 
varsa vali bey direk talimatını vererek 
çözüm getirilmesini sağladı. Problemleri 
yerinde çözdük. Vali bey bizim mülki 
amirimiz ve STSO üyelerinin sorunlarının 
çözümüne önem veriyor. Yılbaşına kadar 24 
komiteye de bu toplantılar yapılacak” dedi.

KOMİTELERİMİZİN SORUNLARINA 
ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) üyelerinin yaşadığı sorun ve sıkıntılar Vali 
Salih Ayhan Başkanlığında yapılan toplantılarla yerinde çözüme kavuşturuluyor. 
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
‘Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’nin 4 
Eylül Sivas Kongresinin 100. Yıl etkinleri 
kapsamında düzenlendiğini ifade etti.
Eken, seçildikten sonra yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi vererek, “14 ay önce seçildik. 
Tüm üyelerimizin desteğiyle, TOBB’da da 
görev aldık. Rifat başkanım bize TOBB 
Konsey Üyeliği ve Ar-Ge İnovasyon üyeliği 
görevi verdi, teşekkür ediyorum. 
Görev süremizde odamızın kapılarını 
üyelerimize açtık. Kimin ne sorunu varsa 
yanında yer aldık, çözüm ürettik. Biz, 
Sivas’ta birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışıyoruz. TOBB Başkanımızın arkamızda 
olduğunu bilmek bizlere ayrı bir güç veriyor. 

Göreve geldik ve 6. Bölge teşviki ile ilgili 
seferberlik başlattık. Buna herkes destek 
oldu. Ama şunun bilinmesini istiyorum ki en 
önemli desteği TOBB Başkanımızdan aldık. 
Ekonomi Şurasında bizi Cumhurbaşkanımız 
ile görüştürdü ve Demirağ’ın 6. Bölge 
teşvik kapsamına alınması konusunda 
görüşlerimizi aktardık ve dosyamızı takdim 
ettik. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, Sivas 
mitinginde bize müjdeyi verdi. Bu süreçte 
bizlere destek veren TOBB Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Ankara’da, İstanbul’da 
yaşayan bürokratlarımızın, iş insanlarımızın 
Sivas’a sahip çıkmalarına ve şehrimizi hep 
birlikte geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunu 
hep birlikte yapacağız” dedi. 
 

SİVAS’A
DEĞER KATANLAR 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın 
ortaklaşa düzenlediği ‘Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı 
konuşmada, “Sivas’ın geleceği de, geçmişi 
gibi parlak olacak inşallah. Sivas’ın cazibesi 
artıyor. Sivas çok daha iyi işler başarabilir” 
dedi. 

Projeler için hükümetten beklentilerin de 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Karadeniz ile 
Akdeniz’i, Ordu-Sivas üzerinden bağlayacak 
yolun tamamlanmasını bekliyoruz. Bu 
sayede Sivas denize bağlanacak, limana 
kavuşacak. Sivas’ın ihracat yapması da 
kolaylaşacak. Ankara-Sivas yüksek hızlı 
tren hattı da artık tamamlanmalı. Böylece 
Ankara–Sivas 2 saate, İstanbul–Sivas 5 
saate inecek. Sivas, doğuyla batıyı birbirine 
bağlayan merkez haline gelmeli. Ayrıca 
hem Cumhurbaşkanımız hem de Sanayi 
Bakanımız, Sivas’ı endüstri merkezi yapacak 
özel teşviklerden bahsettiler. Bu konunun 
takipçisiyiz” ifadesini kullandı.

Oda ve borsalarla beraber 
neler yaptık?
Son 1 sene içinde, oda ve borsalarla birlikte 
çalışarak, neler başardıklarını anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “En 
büyük şikâyetiniz finansmana erişimdi. Bu 
bankalar, iyi günde hepsi peşimizden koşar, 
yağmurlu günde hepsi ortadan kaybolur. 
İşte bizde bunlara karşı, düşük faizli KOBİ 

destek paketlerini başlattık. TOBB-Oda 
ve Borsalarımız ellerini taşın altına koydu. 
Tüm kaynaklarımızı seferber ettik. 2 yılda 
96 bin KOBİ’ye 12 milyar TL kredi sağladık. 
Sonrasında hükümetimize gidip, ilave 
destek talep ettik. Onlar da sağolsun, 4 ayrı 
kredi paketiyle KOBİ’lerimize kredi imkanı 
sundular. Finansmanda ikinci adımımız Ticari 
Alacak Sigortası oldu. Devlet destekli ticari 
alacak sigortası bu sene başlatıldı. Diğer bir 
sıkıntı yüksek istihdam maliyetleriydi. Önce 
İşverene Asgari Ücret Desteği getirilmesini 
sağladık. Geçen sene bitmişti, yeniden 
başlatıldı, miktarı artırıldı. 
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2019’da aylık 150 TL olarak 12 ay verilecek. 
Sonra, Oda ve Borsamızla istihdam 
seferberliği başlattık. Hükümetimizle birlikte 
tarihi destekler çıkmasını sağladık. Yeni 
istihdamda; Ücret Desteği, SGK ve Muhtasar 
Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği Desteği, İç 
piyasayı destek için vergi indirimi talebi, 
Mobilya-Beyaz Eşya-Otomobil ve Konut’ta 
vergi indirimi, iş davalarında arabuluculuk 
gibi birçok konuda çalışmalar yapıldı.
 
Peki, başka sıkıntılar da yok mu, var. Ama biz 
birlik ve beraberlik içinde, tüm bu sıkıntıları 
aşarız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. 
Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlar 
olsun. Gerisini biz hallederiz.”

Sivas’ta 100’üncü yıl 
kutlamaları
 Bundan 100 sene önce, birlik ve beraberlik 
tohumunun atıldığı yer olan, Sivas’ta 
bulunmaktan onur duyduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “İstiklal mücadelesi ve 
bağımsızlık ateşi, Sivas Kongresi’nde doğdu 
Dolayısıyla, ben Sivas’ı; umudun ve milli 
iradenin şehri olarak görüyorum. Sivas 
olmasaydı, Türkiye olmazdı, Türk milleti var 
olmazdı. 82 milyon ve gelecek nesilller bunu 
bilmeli” dedi.
 
Sivas Kongresinde, herkesin kulağına 
küpe olması gereken, çok önemli bir karar 
alındığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Dendi 
ki; vatan bir bütündür, bölünemez. İşte; 
Sivas’tan yükselen, bu millî birlik, beraberlik 

ve dayanışma ruhu, günümüzde de, 
milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve 
devletimize yönelen tehditler karşısında, 
en büyük gücümüzdür. Bu ülkenin birliğini-
bütünlüğünü bozmak isteyen herkes bilmeli 
ki, Sivas ruhu ve Sivaslılar var oldukça, bu 
ülkeyi kimse bölemez” diye konuştu.

-MUSTAFA KARDEŞİMİN, ŞEHRİNE 
HİZMET ETTİĞİNİN EN İYİ GÖSTERGESİ 
TEŞVİKTİR-
Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken’in 
şehrine en iyi hizmetinin teşvik konusunda 
yaptığı girişimler olduğuna vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu, “Mustafa kardeşim, bir Oda 
başkanı olarak STK temsilcisi olarak şehrine 
nasıl hizmet ettiğini, bunun en iyi göstergesini 
ben bizzat gördüm. Mustafa kardeşimin 
en büyük icraatı, düzenlediğimiz Ekonomi 
Şurasında Sayın Cumhurbaşkanımıza 
özellikle ifade ederek Sivas’ın Demirağ 
OSB’nin özel teşvik kapsamına alınmasını 
ifade ederek, dosyasını vermesidir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız da Sivas mitinginde 
bunun müjdesini sizlere verdi. Sivas’ın 
bir şansı da çalışkan Oda başkanımızın 
olmasıdır. Mustafa başkanım, Sivas TSO’ya 
emeği geçen önceki dönem hizmet 
eden başkanlara, ki ben duyduğumda 
burada gururlandım, vefasını gösterip 
onurlandıracağını söyledi. Ben bu ahde vefa 
anlayışından dolayı kardeşimi kutluyorum.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve 
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sivas 
Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100.
yılı etkinliklerinde yapılan organizasyonların 
Sivas’a katkıları değerlendirildi. 

4 Eylül etkinliklerinin Sivas’ın tanıtımına 
ciddi katkılar sağladığını ifade eden Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, “100. 
yıl etkinlikleri kapsamında Sivas’ta çok 
güzel çalışmalar yaptınız. Sivas, dünyada 
ve Türkiye’de kendini ilan etti. 4 Eylül Sivas 
için bir şans oldu. Bu işin öncülüğünü, 
mimarlığını siz yaptınız. Bizlerde sizin 
yanınızdayız, bizlere de ne görev düştüyse 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 8 Bin 
üyemiz adına elimizden geleni yapmaya 
çalıştık. Bu anlamda bu günleri atlattık ama 
bir teşekkür etmemiz gerektiğini düşünerek, 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, 8 Bin 
üyemiz, ihracatçılarımız adına 4 Eylül Sivas 
Kongresinin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde 

yapmış olduğunuz çalışmalardan, çaba ve 
başarıdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. 
Türkiye’de örnek olacak çalışmalar yapıldı” 
dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Vali Salih Ayhan, “İyiliği, güzelliği takdir 
edeceğiz, taltif edeceğiz, teşekkür edeceğiz. 
Sizin düşüncenizi şahsımdan daha çok tüm 
kurumlarımız adına yapılmış bir teşekkür 
olarak görüyorum. Bu seneyi bir şans olarak 
gördük. Sivas’ı hem ulusala taşımak, hem iyi 
algılanması, olumlu algılanması, tanınırlığının 
bilinirliğinin arttırılması noktasında iyi 
bir şanstı. Kısmen bunu başardığımızı 
düşünüyorum. Bu heyecanı azaltmadan, bu 
motivasyonu düşürmeden 2020 yılında da 
devam ettirmemiz lazım. Bu sene sosyo-
ekonomik anlamda kültürel bir ziyafet oldu, 
insanları kültürel anlamda doyurduk. Bundan 
sonraki süreçte 2019’daki güzellikleri 
2020’ye taşımakla beraber biraz daha 
istihdam ve üretim odaklı çalışma felsefemiz 
olacak” ifadelerini kullandı. 

VALİ AYHAN’A
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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BAŞKAN BİLGİN’E
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri Sivas 
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür 
ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, “İlimizde Sivas 
Kongresinin 100.Yılı etkinlikleri kapsamında 
çok güzel çalışmalar yapıldı. Gerçekten 
Türkiye’de dünyada bu etkinlikler ses getirdi. 
Bu vesile ile Belediye Başkanımızı ziyarete 
geldik ve Sayın Başkanım size yapmış 
olduğunuz desteklerden dolayı, Sivas’a 
vermiş olduğunuz değerlerden dolayı, 
özellikle 100.Yıl Etkinlikleri için göstermiş 
olduğunuz çabadan dolayı odamız adına, 
şehrimiz adına, 8000 üyemiz adına, yönetim 
kurulu adına çok teşekkür ediyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “4 Eylül 
Sivas Kongresi Sivas’ın ve ülkemizin en 
büyük dönüm noktalarından birisi. Bugün 
bu ülkede huzur içerisinde, birlik beraberlik 

içerisinde yaşayabiliyorsak bu ülkenin 
bu Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 
Sivas’ın önemi çok büyük… Cumhuriyetin 
kuruluşuna karar verilen bu şehirde belediye 
başkanı olmak, vali olmak, Ticaret ve Sanayi 
Odası başkanı olmak gerçekten ayrıcalıklı 
bir duygu. 100. yılda görev başında olmak 
herkese nasip olmaz.” dedi.

Bilgin, “Bu şehir hepimizin. Bizim görevimiz 
de hangi mevkii de hangi makamda olursak 
olalım bu şehri daha iyi bir noktaya nasıl 
getiririz bunun mücadelesini veriyoruz. 
Bunu yaparken şehrin ihtiyaçlarını beraber 
belirleyelim ve bu belirlediğimiz hedefe de 
birlikte yürüyelim dedik. Sivas’ta bu anlayışı 
hâkim kılarsak Sivas’ın ortak paydamız 
olduğunu, siyasetin seçim zamanı yapılması 
gerektiğini, seçim sonrası herkesin ortak 
noktasının Sivas’a hizmet etmek olması 
gerektiği duygusunu biz bu şehre oturtursak 
ve şehrin güzelliklerini, iyiliklerini ortaya 
çıkaracak bu havayı şehre verirsek hiçbir şey 
yapmasak dahi şehrin çok şey kazanacağına 
inanıyorum. ” ifadesini kullandı.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (TSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
seferlerin yeniden başlaması için Pegasus 
Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane ile 
görüştü.

Eken, görüşmesinde, uçak seferlerinin 1 
Şubat’ta kaldırılmasının Sivaslıların yoğun 
olarak yaşadığı İzmir’de büyük sıkıntılara 
neden olacağını belirtti.

Görüşmede, iş dünyasının da büyük sıkıntı 
yaşayacağına dikkati çeken Eken, “Sivaslı 
sanayicimiz, tüccarımız ve iş insanlarımız 
yatırım yapmak için Sivas’a geliyor. Bu 
uçak iptali en başta iş dünyamız için 
büyük sıkıntılara neden olacak. TSO olarak, 
seferlerin yeniden başlatılmasını talep 
ediyoruz.” ifadesini kullandı.
Nane ise uçak sayısının yetersizliğinden 
dolayı bu kararı aldıklarını ancak Eken’in 
talebi üzerine Nisan ayı içerisinde 
İzmir-Sivas uçak seferlerini yeniden 
başlatacaklarını kaydetti.

SİVAS-İZMİR UÇAK SEFERLERİ 
YENİDEN BAŞLADI

İzmir ile Sivas arasındaki uçak seferlerinin Nisan ayından itibaren 
yeniden başlayacağı bildirildi.



41FAALİYET RAPORU

2019

Sivas’ta yatırımcıların bilgilendirilmesi 
amacıyla konferanslar ve söyleşiler 
düzenlediklerini ifade eden Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, “Sivas 
sanayicimizi, iş insanlarımızı Sivas’ın 
teşvikte ne durumda olduğunu, eski durumu, 
yeni durumu gibi konularında aydınlattığı 
için genel müdürümüze çok teşekkür 
ediyorum. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak davetimizi kırmayarak geldiği için 
ve üyelerimizin sorunlarını birinci ağızdan 
duyması için bu tür çalışmalara odamız 
olarak önderlik ediyoruz. Bu tür toplantı ve 
konferanslara iş insanı ve tüccarlarımızın 
katılım sağlamasını istiyoruz. Çok verimli 
bir toplantıydı. Katılan arkadaşlara teşekkür 
ediyorum. Teşvikler ve yeni çalışmalar ile 
ilgili bilgi veren genel müdürümüze çok 
teşekkür ediyorum. Eylül ayında Odamız, 
valiliğimiz ve belediyemiz tarafından 
düzenlenecek olan iş insanları toplantımıza 
şimdiden davet ediyoruz. O zamana kadar 
da Demirağ Organize Sanayi bölgesinin 
6’ncı bölge olması için Cumhurbaşkanımızın 
kararnameyi imzalayacağını umut ediyorum” 
dedi.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin ise 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 
kadim şehrimiz Sivas’ta bulunmaktan 
büyük bir keyif aldık. Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası başkanımız Mustafa Eken’in 
bu davetini kırmamız mümkün değildi. Bu 
iş yoğunluğumuzun arasında Sivas’a geldik 

ve çok güzel bir toplantı yaptık. Bizim için 
de verimli bir toplantı oldu. Yaptığımız işlerin 
sahadaki karşılığını görme anlamında önemli 
bir geri besleme oluyor. Bunun için de bu 
tür toplantılara olabildiğince katılmaya 
çalışıyoruz ama Sivas’a böyle bir davet 
olunca ben kendim gelmek istedim. Sivas 
sanayicisine yaptığımız işleri anlattık. 
Bugüne kadar yaptıklarımızın karşılığında 
neler oldu, Sivas ne kadar pay aldı. Türkiye’de 
neler yaptık bunları anlattık. Bundan sonra 
eylül ayında ziyaretlerimiz sıklaşacak gibi 
görünüyor. Bizler koşarak geliriz. Yeter ki 
ülkemizde yatırımlar artsın, istihdam artsın, 
üretim artsın, ihracat artsın, büyümemiz 
ve kalkınmamız artsın. Bizim görevimiz ve 
misyonumuz bu. Biz elimizden geldiği kadar 
bütün illerimiz olduğu gibi Sivas için de neye 
ihtiyaç varsa ve bizim de bu konuda ne 
yetkimiz varsa kullanırız” şeklinde konuştu.

TEŞVİK VE UYGULAMALARI 
PROGRAMLARI DEVAM EDECEK

Sivas Sanayi ve Ticaret Odamız (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Eken, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet 
Yurdal Şahin ile programı değerlendirdi.
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Başkan Eken, “Bizler büyük bir aileyiz. 
Sizler de bu zincirin bir parçasısınız. 
Yaptığımız tüm faaliyetler hepimizin ortak 
çalışmasıdır. Yaptığımız işleri sonuna kadar 
sahiplenmeliyiz.  Hiçbir şeyden korkmadan, 
yılmadan Sivas menfaatlerine olan her işin 
altına elimizi değil, gövdemizi koymalıyız. 
Birlik ve beraberliğimizi güçlü tutarsak, 
Odamızın ve Sivas’ın gücünü artırmış oluruz. 

Teşvik kapsamında başlatmış olduğumuz 
seferberlik Sivas’ın geleceği açısından 
önemliydi.Farklı kesimlerden değişik 
eleştiriler aldık, ancak bildiğimiz doğrulardan 
taviz vermedik. Çünkü sanayimizin 
gelişmesi, Sivas’ın kalkınması buna bağlıydı. 
Cumhurbaşkanımız Sivas’a geldiğinde bu 
sözü verdi. Bizler de bu sözün arkasını 
doldurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Şimdi yasanın yürürlüğe girmesini 
bekliyoruz. Yasa çıktıktan sonra yatırımcıları 
Sivas’a çekmek için yoğun bir çalışma 

temposu başlatacağız. Tek amacımız ilimizin 
kalkınması. Bunun için de girişimciler olarak 
sizlere de büyük görevler düşüyor. Yenilikçi 
fikirleriniz ile güçlü birliktelikler oluşturun. 
Sivas’a ve Odamıza değer katacak projeler 
geliştirin. Biz her zaman sizlerin yanınızda 
ve destekçiniz olacağız. ” diye konuştu. 

Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile 
yapılan toplantılarda yeni dönemde 
yapılacak projeler hakkında görüş alış 
verişinde bulunuldu. 

BAŞKAN EKEN,

GİRİŞİMCİLER KURULLARIYLA 
BİRARAYA GELDİ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken’in 
katılımıyla, seçimleri yapılan Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının İcra ve Meclis 
Üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda Sivas’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan 
TSO’nun önemine dikkat çeken Başkan Eken, gençlere önemli mesajlar verdi. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken 
ve beraberindeki heyet, Ulaştırma Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı olarak atanan eski dönem 
Milletvekili Selim Dursun’u ziyaret ederek, 
başarılar diledi. Başkanımız Mustafa Eken, 
ziyarette azami yük kapasitesi 3500 kg 
dahil olan araçların kantarlara girmemesi 
konusunu gündeme taşıyarak, talepte 
bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken ve 
beraberindeki heyet,  Milli 
Savunma Komisyon Başkanı 
İsmet Yılmaz’ı TBMM’de 
ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi. Ziyarette 
2. Üniversitenin yeri ve 
zamanlaması konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. Bedelli 
askerli yapılacak iller arasına 

Sivas’ın da dahil edilmesi konusunda 
talepte bulunuldu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken 
ve beraberindeki heyet, AK Parti Milletvekili 
Semiha Ekinci’yi TBMM’de ziyaret ederek, 
başarılar diledi. 

ANKARA’DA TOBB VE 
MİLLETVEKİLLERİMİZ 
ZİYARET EDİLDİ

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız 
(STSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Eken, 

Meclis Başkan Vekili 
Burhan Demirkaynak 

ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden 

oluşan heyet 
Ankara’da TOBB ve 

Sivas Milletvekillerine 
ziyarette bulundu.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
yatırımların getirilmesi, yeni fabrikaların 
kurulması için yoğun mesai harcamaya 
devam ediyor. 

 Bu kapsamda il dışında yapılan 
programlarda Sivas’ın ekonomik yapısı ve 
yatırım imkanlarını anlatan Eken, göreve 
devraldıktan Sivas’a yatırıma davet ettiği 
Yasin Tekstil firmasına Organize Sanayi 
Bölgesinde tüm destekleri seferber ederek, 
55 gün gibi rekor bir sürede fabrikayı 
açmasına öncülük etti.

Başkan Eken, “Yatırımcıların ayağına kadar 
gidiyoruz. Yeterki şehrimize yatırım gelsin, 
biz yine gideriz. Şehrimizde işsizliği azaltmak 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 

İstanbul’da Boss ve Uçar adında iki marka 

ile üretim yapan Uçar Akü 
Fabrikasının sahibi Uğur Uçar, 
Uçar akü fabrikasını Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurdu. 

Hollanda’nın Amsterdam kentinde yaşayan 
Sivaslı hemşehrimizin Murat Temiz’e, 
Kozmetik Fabrikası için yer tahsisi yaptık. 
10 milyon yatırım tutarındaki fabrikada ilk 
etapta 40 kişiye istihdam sağlanacak. Yeni 
fabrika Sivas’tan tüm dünyaya mal satarak, 
ilimize katma değer kazandıracak.

Şafak 58 firmasının sahibi hemşehrimiz 
Ahmet Daştan, Sivas´ta askeri materyaller 
üretecek. OSB´de yer tahsisini yapıyoruz. 
İlk etapta 50 kişiye istihdam sağlanacak. İç 
piyasa ve ihracata dönük üretim yapacak.

Türkiye’de 8 tane olan panel Çit Fabrikası için 
Sivas’ta OSB’de yer tahsis yapıldı. 2,5 milyon 
yatırım değerindeki fabrika, iç pazara üretim 
ve orta doğuya ihracat gerçekleştirecek.

24 AYDA
32 FABRİKA 
KURULMASINA 
ÖNCÜLÜK ETTİK

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası (STSO) 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 

Eken, yatırımcılara 
yaptığı davetler 

meyvelerini vermeye 
başladı. Göreve 

geldikten 55 gün 
sonra yoğun çalışma 

ile ilk fabrikayı OSB’ye 
kazandırdık. 24 aylık 

süreçte 32 fabrikanın 
kurulmasına da 

öncülük ettik.
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• Febit Industry Makine

• Lider Teknik Hırdavat Makina

• Altarlar Mak. Kim. Plas. Teks. Gıda 

• Tanap Doğalgaz İlet. A.Ş. 

• Sivas Ertuğrul Gıda İnş. Nak.  

• Temizler Kozmetik İnş. San.

• Çizgi Dizayn Mobilya

• Net Bor Plastik Boru A.Ş. 

• Rnz Parke Bet. İnş.

• Anadolu Optomekanik 

• Sivas Teknik Tarım Hay. ve İnş. Tic. A.Ş 

• New Arma Mobilya İnş. 

• Res Global Mühendislik Mimarlık

• KFC İnş. Ambalaj

• Sivas SVS Söve Yalıtım Malz.

• Lefaks Tekstil Dış tic. Ltd. Şti. 

• Yasin Tekstil

• Melike Tekstil - Hasan Kaya 

• Metehan Tecer 

• Zişan Tekstil ve Turizm

• Aycan Metropol Sportif Faaliyetler

• Otto Teknik Sanayi

• Daşköprü İnşaat Tarım Hayvancılık

• Eğribayat Güneş Enerjisi Üretim A.Ş. 

• Aslan Tekstil - İzzet Aslan 

• Ali Kozan Fırın Makine

• SC Stil -Seda Küçükkılıç Çapar 

• Tekden Yemekçilik Taş. Tem. Tarım

• Doğu Şekerleme

• Örnekler Tekstil A.Ş.

• Evkur Metal

OSB’ye yer tahsisi yapılan fabrikalar şu şekilde;
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Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 
programda yaptığı konuşmada Mustafa 
Eken ve yönetimine göreve geldikten 
sonraki süreçte, birlik ve beraberlik 
sergileme noktasında, ilçelere düzenlemiş 
oldukları gezilerden dolayı teşekkür etti.

Çiftçi, “İlçemizi de bu 
kapsamda ziyaret ederek 
üyelerini işyerlerinde ziyaret 
edip, daha sonra istişare 
programında bizleri bu 
masa etrafında topladılar. 
Bugün göreve seçileli 16 
ay olmuş. Sivas Ticaret 
ve Sanayi Odasının yeni 
başkanı ve yönetimi gelmiş 
ve hizmet için koşturuyorlar. 
Ben bu dönemdeki birlik 
ve beraberliği daha önce 
görmedim. Bizler, ilçelere 

gelmeyen başkanlar gördük. Ama Mustafa 
Eken Başkanımız, seçim döneminde verdiği 
sözünü unutmadı, biz oyunuzu almak 
için değil hizmet etmek için geliyoruz. 
Geldikten sonra yanınızda olduğumuzu 
sizi unutmadığımızı göstereceğiz demişti. 

GÜRÜN’DE İSTİŞARE 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamız (STSO) yönetimi 

ve meclis üyeleri, ilçe 
istişare toplantıları 

kapsamında Gürün 
ilçesinde üyelerle bir 

araya geldi. Gürün 
ilçesinde düzenlenen 

programa Gürün 
Belediye Başkanı Nami 

Çiftçi, Sivas TSO Yönetim 
Kurulu Başkanımız 

Mustafa Eken ile 
yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri ve ilçede bulunan 

oda üyeleri katıldı. 
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Sözünü unutmadığı için, ilçedeki üyelerine 
sahip çıktığı için, bu etkinliği düzenledikleri 
için teşekkür ediyorum. Belki bu masanın 
etrafında başkanıma oy vermemiş üyeler 
de vardır. Hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın, 
şu şunun adamı, bu bunun adamı demeden 
herkesi kucaklamış ve bu programa davet 
etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ne 
çekiyorsa, bu milleti bir takım farklılıklarıyla 
ayırmaktan ve kayırmaktan çekiyor. 
Başkanımız Mustafa Eken ve yönetimi tüm 
üyelerini kucaklıyor, birlik ve beraberliği 
sağlıyor” dedi. 

Programda Sivas TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Eken, 17 aylık görev 
süresinde yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 

Eken, üyelere katılım sağladıkları için 
teşekkür ederek, “Şirketi kuruyorsunuz, 
odaya kayıt yaptırıyorsunuz, aidat 
ödüyorsunuz, karşılığında ne alıyorsunuz. 
Cenaze mesajları atılıyor, dört yılda bir 
seçim zamanı geliyoruz, 
sizleri ziyaret ediyoruz, 
araya hatır koyuyoruz, 
vebal ile oy istiyoruz. 
Hatıra oy verilmez. Adaylar 
arasında sizi en iyi temsil 
edeceğini düşündüğünüz 
kişiyi seçersiniz ve hizmet 
beklersiniz. Biz 8 bin üyeyi 
temsil ediyoruz. 69 tane 
meclis üyemiz var. Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odası, tüm 
üyeleri ve ilçeleri ile bir bütün. 

Biz göreve geldiğimizde dedik ki: doğru 
olacağız, doğru yapanın yanında olacağız. 
Geçmiş yönetimleri eleştirmiyorum. Hepsi 
hizmet etmiş. Geçmiştekilerden Allah razı 
olsun. Biz bayrağı aldık ve daha da ileriye 
taşıyacağız. Hangi ilçemizden kim geldiyse, 
bizi aradıysa yapabileceğimiz kadar 
gücümüzün yettiği oranda yardımcı olduk 
ve olmaya da devam edeceğiz. Biz göreve 
gelirken dedik ki; biz bu koltuklardan güç 
almayacağız, bu koltuklara güç katacağız. 
Ben Odamızdan maaş, huzur hakkı, ya da 
herhangi bir ücret almıyorum. Biz farklı bir 
yönetim anlayışı ortaya koyarak Ramazan’da 
verdiğimiz iftarları ve buradaki gibi 
programların giderlerini meclis üyelerimizle 
birlikte karşıladık. Demek ki biz odanın 
etinden, sütünden faydalanmaya gelmedik. 
Hakikaten icraat yapmaya, memleketin 
sesini duyurmaya geldik. Verdiğimiz sözleri 
bir bir yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.  
Eken, sunumunun ardından üyelerin 
taleplerini dinledi.
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Belediye Sosyal Tesislerinde İlçede faaliyet 
gösteren üyelerle yapılan toplantıya 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve ilçe 
Belediye Başkanı Osman Epsileli katıldı. 

Koyulhisar ile Sivas arasında 2 saatlik bir 
mesafe olması nedeniyle bazı kopukluklar 
yaşandığına dikkat çeken Eken, “Ben seçim 
çalışmalarımı Koyulhisar’dan başlatmıştım. 
Seçimlerden sonrada iftar programlarımıza 
bu güzel ilçemizi dahil etmedik. Dedik ki 
Koyulhisar’a yönetimimiz ile birlikte gidelim 
ve çeşitli görüşmeler yapalım. Koyulhisarlı 
üyelerimizle ilçenin hem ticari yapısı hem de 
ilçenin tanıtımını nasıl yapabiliriz konularını 
görüşerek mesafeleri azaltacağız” dedi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
STSO’da sürdürdüğü 14 aylık çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

BİNLERCE KİŞİ İSTİHDAM 
OLACAK YATIRIMLAR GELECEK

Eken, “14 aylık süreçte odamızın kapıları 
ilçeler dahil olmak üzere herkese açıldı. 
Ticaret ve Sanayi Odası yatırımcının 
yanında olan bir kurum. Biz o makama 
geldikten sonra sizlerle aramıza mesafe 
koyarsak 4 yıl sonra seçim geldiğinde 
bizi desteklememenizi söylüyorum. Kim 
kapımıza, bizim yanımıza geldiyse ne derdi 
varsa dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. 
Gücümüz oranında sorunları çözebilmek için 
gerekirse kavga edeceğiz. Bunun en önemli 
örneği 6. Bölge teşviği. Teşvik kapsamına 
Sivas alındığında 17 tane il alınmış oluyor. 
Kriterlere göre Sivas ve diğer iller 4. Bölge 
ilan ediliyor. O günün şartlarında 6. Bölge 
olan illere yatırımlar akıyor, Sivas gibi 4. 
Bölgede kalan illere yatırım gelmiyor. Önce 

KOYULHİSAR’DA İSTİŞARE
TOPLANTISI YAPILDI

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) yönetimi, Koyulhisar ilçesinde 
istişare toplantısı düzenledi.
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inanmamız lazım. Yılmadık, korkmadık. 
Göreve geldiğimizin üçüncü ayında teşvik 
ile alakalı seferberlik ilan ettiğimizi açıkladık. 
Cumhurbaşkanımıza bununla alakalı TOBB 
Başkanımızın da devreye girmesi ile dosya 
verdik. Milletvekillerimiz ve Ak Parti Sivas 
İl Başkanı ile birlikte Teknoloji Bakanımıza 
ziyaret gerçekleştirdik ve  orada özellikle 
tamamı olmasa bile Demirağ Organize 
Sanayi Bölgesinin özel teşvik alanına 
alınmasını talep ettik. 

Cumhurbaşkanımızın Sivas mitinginde de 
yine valimizin ve vekillerimizin de gayreti 
ile bunun sözünü almış olduk. Ankara 
ve İstanbul’da ziyaretlerde bulunduk ve 
teşvik sözünü aldık. Kararname en kısa 
zamanda Cumhurbaşkanımızın önüne 
gelecek. Cumhurbaşkanımız imzaladıktan 
sonra Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 
arsa tahsislerine başlayacağız. Altyapı 
tamamlandığında binlerce kişiye ekmek 
kapısı olacak yatırımlar açılacak. 6. Bölgenin 
ne Mustafa Eken’e faydası var ne de burada 
bulunan insanlara. Sivas’a faydası var. Bir iki 
ay içerisinde bu açıklandığında bizlere dua 
edeceksiniz. Bu icraat büyük bir icraat. Bunu 
anlatırken gurur duyuyorum. Koyulhisarlı 
hemşerilerimin şunu bilmesini istiyorum. 
Bu kardeşiniz Allah sağlık sıhhat verdikçe, 
bu görev bana layık görüldüğü müddetçe 
her zaman sizin emrinizde, her zaman sizin 
yanınızda.” 

Fuar Kongre Merkezi’nin Bilim Teknoloji 

Üniversitesine devredildiğini belirten 
Eken, “2011 yılında bizden önceki yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımız buranın TOBB 
ETÜ yani üniversite olması için mücadele 
verdiler. Burasının yaklaşık 5 yıl Üniversite 
olacak diye bekledik. Odamız buranın 
haklarını satın aldı. Burası yıllık 700 bin 
TL gideri olan bir yer. Bu paralar sizlerin 
parası. O dönemdeki arkadaşlar bunun için 
çaba gösterdiler. 7 yıl boyunca odamızın 
cebinden çıkan para 4 milyon lira. Yönetimi 
devraldıktan sonra bir toplantı yaparak 
burasının destekler ile birlikte yapılması ya 
da geri verilmesi konusunu görüştük. Sivas’a 
yapılacak olan Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 
için rektörlük binasının bu binaya yapılması 
talebini kabul ettik. O binanın içerisine 
TOBB Başkanımız bir teknik lise yaptı. Kaba 
binası bitti. 10 milyon TL para harcandı. 
TOBB Başkanımız ile görüştüğümde 10 
milyon liralık binayı Sivas’a hediye ediyorum 
dedi. Sivas’a geldiğinde de protokolünü 
yaptık. Göreve geldikten sonra bir defa kira 
yatırmıştık. Onun 200 bin TL’sini geri aldık” 
dedi. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken 
ve Meclis Üyelerimiz Suşehri Kaymakamı 
Çağlar Partal ve Suşehri Belediye Başkanı 
Fazlı Yüksel’i makamında ziyaret etti. Başkan 
Eken, iftar öncesinde Suşehri’nde üyelerimiz 
ve esnafları tek tek ziyaret ederek, işlerinde 
başarılar diledi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken 
burada yaptığı konuşmada, “İlçelerimiz dahil 
olmak üzere odamız kayıtlı 8000 üyemiz 
ile biz büyük bir aileyiz.  Sadece seçim 
zamanında değil her zaman üyelerimizin 
yanında ve destekçisi olacağız. Tek amacımız 
var Sivas’ın kalkınması ve büyümesi. 
Bu hedefe ulaşmak için de çalışmaktan 
yorulmayacağız. “ dedi.

BİRLİK İÇERİSİNDE 
ÇALIŞIYORUZ 
“Sivas’ta birlik ve beraberlik içerisinde güzel 
bir görüntü var. Valimiz gerçekten genç 
ve çalışkan. Sivas’ı ve Sivaslıları seviyor, 
biz de onu seviyoruz. Valimiz, Belediye 
Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, STK’larımız 
ile hep birlikte kol kola yürüyerek Sivas’ı 
hak ettiği yere getireceğiz. TSO olarak, 
bunun için yemin ettik. Eğer bu şekilde 
bakmayacaksak Allah, bu koltukları hiçbir 
zaman nasip etmesin. Eğer vatandaşımıza, 
üyelerimize layık olamayacaksak hak eden 
arkadaşlarımızı bu koltukları bırakacağız.”

24 SAAT EMRİNİZDEYİM
“Tüccar esnaf her şeyin en iyisine layık.  Biz 
ilçelerimiz ile aradaki uzaklıkları kaldırmak, 
yakınlaşmak istiyoruz. Bir başkan olarak 
24 saat emrinizdeyim. Yapmam gereken 
ne varsa gece de olsa arayabilirsiniz. 
Arkadaşlarımın hepsini arayıp, hesap sormak 
zorundasınız. Sizi arıyorlar mı, soruyorlar mı, 
dertleriniz ile ilgileniyorlar mı? Yapmıyorlarsa 
4 sene sonra hesaplarını keseceksiniz. 
Mustafa Eken başta olmak üzere “size oy 
vermeyiz kardeşim” diyeceksiniz. Bir yılda 
yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.”

SUŞEHRİ’NDE İFTAR
PROGRAMI DÜZENLENDİ
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Program öncesinde Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken ve Meclis 
Üyelerimiz Şarkışla Kaymakam’ı Akif Pektaş 
ve Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay 
Oğuz’u ziyaret ederek, görevinde başarılar 
diledi. 

Başkan Eken, iftar öncesinde Meclis Üyeleri 
ile birlikte Şarkışla ilçesinde üyelerimizi 
ziyaret ederek, işlerinde başarılar diledi. 

Şarkışla öğretmenevinde gerçekleştirilen 
iftar programına Şarkışla Kaymakamı Akif 
Pektaş, Akıncılar Kaymakamı Halil Dalak, 
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay 
Oğuz, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan 
Akbulut, STK Başkanları, Meclis Üyelerimiz 
ve ilçedeki üyelerimiz katıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
yapılan bir yıllık çalışmaları üyelerimiz ile 
paylaştı. 

ŞARKIŞLA VE GEMEREK OSB 
SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Şarkışla OSB ve Gemerek OSB Müteşebbis 
heyeti ile Odamız arasında yaşanan 
hukuksal sorunların aşıldığını açıklayan 
Başkan Eken, “Kurumlar arasında mahkeme 
olmaz. Bizler aynı gemideyiz. Hepimizin 
tek amacı var. O da memleketimizin 
sanayileşmesi, kalkınması.  Odamız ile 
Şarkışla OSB ve Gemerek OSB arasında 
geçmiş dönemden kalan bir sorun 
var. Valimiz Salih Ayhan öncülüğünde 
Şarkışla Kaymakamımız ile görüşerek, bu 
sorunu çözüme kavuşturduk. Kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 
yapacağımız bir protokol ile Şarkışla 
OSB’deki borçlarımızı yapılandırarak 
ödeyeceğiz. Yatırımcı için burayı hazır hale 
getireceğiz” dedi. 

TSO ÜYELERİ ŞARKIŞLA’DA
İFTARDA BULUŞTU

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Eken, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, “Bölgesel İftar Programları” 
kapsamında Şarkışla ilçesinde üyelerimizle bir araya geldi. 
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Program öncesinde Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte Kangal 
Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın’ı 
ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.
Başkan Eken ve beraberindeki heyet daha 
sonra Kangal Ziraat Odası Başkanı ve aynı 
zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz Basri 
Çoban’ı ziyaret ederek çalışmalarında 
başarılar diledi. 

Başkan Eken, Kangal ilçesi ziyaretinde 
esnafları ve üyelerimizi ziyaret ederek, bol 
kazançlar diledi. 

Başkan Eken, Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerimiz ile birlikte Dünyaca ünlü doktor 
balıklarıyla şifa dağıtan Kangal Balıklı 
Kaplıcada incelemelerde bulundu. 

Kangal Balıklı Kaplıcada Gürün, Divriği 
ve Çetinkaya’dan üyelerimizin katılımıyla 
düzenlenen iftar programına Kangal Belediye 
Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, Meclis 
Başkanımız Çetin Yıldırım, STK Başkanları, 
Meclis Üyelerimiz ve üyelerimiz katıldı. 

Birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 
4.sü yapılan iftar programında konuşan 
Başkan Eken, göreve geldikleri 1. yılda 
yapılan çalışmaları anlattı. 

Koltuktan güç almaya değil, tersine 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) tarafından Ramazan ayında başlatılan 
“Bölgesel İftar Programları’nın” 4’üncüsü Kangal ilçesinde gerçekleştirildi. 

KANGAL’DA İFTAR
PROGRAMI DÜZENLENDİ
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bu koltuğa güç vermeye geldiklerini 
vurgulayan Eken, “Bizler bu iftarları 
Odamızın bütçesinden değil, 69 Meclis 
Üyemizin verdiği katkılarla yapıyoruz. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Odamızın 
imkanlarını kullanmak çok kolay. Biz buraya 
para harcamaya değil, Odayı büyütmeye, 
kalkındırmaya geldik. Bizler sizlerden 
aldığımız destekle güçlüyüz. Seçimden önce 
verdiğimiz vaatlerin arkasındayız. Odamız 24 
saat emrinizde” dedi.

“Oda kayıt belgelerini ücretsiz hale getirdik” 

diyen Eken, üyelerin artık oda kayıt belgesi 
ve tapu belgesi ücreti ödemeyeceğini 
açıkladı. Eken, konuşmasına şöyle devam 
etti: 

Kangal’da Odamıza ait temsilcik açacaklarının 
da müjdesini veren Eken, “Suşehri, Gürün ve 
Şarkışla ilçemizden sonra Kangal’da Meclis 
kararıyla temsilcilik açmaya karar verdik. 
Bayramdan sonra Kangal’da da temsilcilik 
açarak, üyelerimizin her zaman yanında 
olmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.
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Odamızda düzenlenen programa STSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
Meclis Başkan vekili Kuzubey Güler, Ordu 
TSO Meclis Başkanı Levent Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Başkanı Servet Şahin, Meclis üyeleri, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, komite temsilcileri, 
kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri 
katıldı.

Programda konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, Ordu TSO’nun 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Sivas ile ilgili bilgiler verdi.

Varlıklarımızı Türkiye’ye ve dünyaya 
tanıtmak asıl amacımız diyen Eken, şunları 

kaydetti; “İlçelerimizle birlikte istişareler 
yapıyoruz toplantılar yapıyoruz. Oralardaki 
güzellikleri de tanıtmak için çalışıyoruz. 
Sivas’ı seviyoruz, Sivaslı olmaktan da 
gurur duyuyoruz. İşsizliğe çare olmak 
için çalışıyoruz. İstihdamı arttırmak için 
çalışıyoruz. Başka hiçbir gayemiz yok.”

Ordu-Sivas karayolunun biran evvel 
bitirilmesi gerektiğini kaydeden Eken, “2020 
Haziran ayında Ordu-Sivas karayolunun 
tamamlanacağı söylendi. Bizde Ordu’ya 
gideceğiz ve karayolumuzu yerinde 
göreceğiz ve bakanlıklara, milletvekillerine 
bildireceğiz. Taşın altına herkes gövdesini 
koyacak. Mesudiye çıkışında bulunan 

10 kilometrelik yolun 
tamamlanmasıyla limana 2 
saatte ulaşacağız. OSB’lerde 
üretilen mallarımızın direk 
limana gidebilmesi için 
Mersin-Adana limanı 
kullanılıyor. Ordu’ya liman 
yapılıyor, bizim sahile 
bağlantımız 2, 2,5 saat. 
Çevre illerin tamamı bundan 

ODAMIZ İLE ORDU TSO
KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ 
İMZALADI
Yapımı tamamlanmak 
üzere olan Karadeniz-
Akdeniz Otoyolu Projesi 
meyvelerini vermeye 
başladı. Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız ile Ordu 
Ticaret ve Sanayi Odası 
arasında kardeş oda 
protokolü imzalandı.
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faydalanacak. Artık yıllardır devam 
eden Karadeniz-Akdeniz Otoyolu 
Projesinin tamamlanmasını 
2020 yılında hizmete 
açılmasını büyüklerimizden, 
milletvekillerimizden bakanımızdan 
ve Cumhurbaşkanımızdan talep 
ediyoruz” dedi.

İç Anadolu Bölgesini harekete 
geçirmek lazım. Bunun için el 
birliği lazım, birlik ve beraberlik 
lazım. Çevre illerin birbirine sahip çıkması 
lazım. Ötekileştirmeden birbirimizin 
arkasında durarak illerimizi tanıtmamız 
lazım. Sivas TSO ile Ordu TSO Kardeş 
Oda protokolü imzalıyoruz. Bu kardeşlik 
yıllardır bitmeyen Ordu-Sivas arasındaki 
karayolunun tamamlanmasına da imza 
olacaktır. İki oda başkanları, yönetimleri hep 
birlikte çalışacağız ve yolumuz 2020 yılında 
hizmete açılacak. 

BİZ SİVAS’I HERKESTEN DAHA 
ÇOK SEVİYORUZ
Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet 
Şahin ise sizlere Ordu’dan selamlar getirdik 
diyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Ordu 
ile Sivas en uzun sınıra sahip komşu illerdir. 
Biz yıllarca Sivas ile kardeşçe devam ettik. 
Geçmiş dönemde de şimdi de ortak bir 
sevdamız vardı. Hatta Ordu’yu Giresun’a 
bağlayan yolun adı Sivas yoludur. Biz zaten 
kardeşiz. İnşallah sevdamızın gerçekleşmesi 
için siyasilerimizin desteğiyle bizlerin 
isteğiyle bu yolun bitmesi olacak. Bu yol 
2020 yılında bitecek deniyor. Zaten tüneller 
bitmiş vaziyette, 10 kilometre bir alan kalmış. 
Kısa zamanda biteceğine inanıyorum. 
Bittiği anda Ordu’nun limana ihtiyacı var 
Sivas’ın da ihtiyacı var. Oda başkanımıza, 
Meclis başkanımıza ve yönetimine 
misafirperverliklerinden ötürü teşekkür 
ediyorum. Biz zaten misafir gibi gelmedik. 
Sivas Anadolu’dur. Anadolu’nun insanlarını 
Ordu’da severiz. Biz Sivas’ı herkesten daha 
çok seviyoruz.”

SİVAS BİZİM İÇİN STRATEJİK 
ÖNEME SAHİP
Meclis Başkanı Levent Yıldırım , ev 
sahipliğinden dolayı Sivas TSO yönetimine 
teşekkür ederek, “Kardeş Oda bizleri 
onurlandırdı. İnşallah bu kardeşliğimiz daha 
sonraki yıllarda bizleri bir araya getirir. 
Bizim sizlere ihtiyacımız var Sivas olarak. 
Tahmin ediyorum ki sizlerin de bize ihtiyacı 
var. Bizlerin kadim dostluğu var, yıllara 
dayanan komşuluğumuz var. Biz istiyoruz 
ki ticaretimizi geliştirelim, hatta Samsun, 
Sivas, Ordu gibi kardeş odaları geliştirelim. 
Sivas bizim için stratejik bir öneme sahip. 
Hakikaten son derece önemli olan bir 
yolumuz yapıldı. 10 km eksiğimiz kaldı. 
2020’nin 6. Ayında açılacak. Bu bizleri biraz 
daha yakınlaştıracaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Sivas TSO Başkanı 
Eken ve Ordu TSO Başkanı Şahin kardeş 
oda protokolünü imzaladı. Program hediye 
takdimi ile sona erdi.
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Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen Orta Anadolu 
Ekonomi Forumu programına katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Sivas Kongresi’nde bir araya gelen heyetin, 
sadece ülkenin siyasi bağımsızlığını değil 

ekonomik özgürlüğünü de hayal ettiğini 
belirterek, “Nitekim savaşın kazanılmasının 
hemen ardından, daha Cumhuriyet 
kurulmadan, İzmir’de Birinci Türkiye İktisat 
Kongresi’nin toplanması bunun işaretidir. 
Esasen Türkiye’nin daha Osmanlı döneminde 
temelleri atılmış ve hedefleri belirlenmiş bir 
milli iktisat politikası vardı. Ancak ardı ardına 
girilen savaşlar ve ardından çok zor şartlarda 
kurduğumuz ve yaşatmak için büyük 
fedakarlıklarda bulunduğumuz Cumhuriyet 
döneminde bu politika tam manasıyla 
hayata geçirilemedi.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kapitülasyonların kaldırılması, devlet 
eliyle sanayileşme hamlesi başlatılması, 
ticaretin ve üretimin desteklenmesi gibi 
önemli adımların gerçek bir milli iktisat 
hamlesi haline dönüştürülemediğini 
vurgulayarak, “Cumhuriyeti kuran kadro, 
ekonominin en az siyasi ve askeri başarılar 
kadar hayati bir konu olduğunu gayet iyi 
biliyordu. Dönemin şartları da hem özel 
sektörün desteklendiği hem de doğrudan 
devlet eliyle büyük yatırımların yapıldığı 
karma model bizi arzu ettiğimiz yerlere 
taşıyamadı. İkinci Dünya Savaşı’nda fiilen 

ERDOĞAN:
SİVAS HEYETİ EKONOMİK 
ÖZGÜRLÜĞÜ DE HAYAL ETTİ
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savaşın dışında kalmamıza, savaş sonrası 
yeniden yapılanma çalışmalarında aynı 
muameleyi görmemize yol açtı.” dedi.

Alt yapıda Cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş 
adımlar atıldığını, 6 bin 100 
kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğuna 17 yılda 20 
bin kilometrenin üzerinde 
ilave ettiklerini vurgulayan 
Erdoğan, yüksek hızlı trenin 
de artık Türkiye’de olduğunu 
ve ramazanda Sivas’a 
geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne çıkmak 
lafla olmuyor, icraatla oluyor. 
Onun için Sivas Kongresi’nin 
ruhunu iyi okuyabilirsek, 
Erzurum Kongresi’nin 
ruhunu iyi okuyabilirsek bu 
adımları atmakta ne kadar 

geç kaldığımızı daha iyi anlarız. Bunlar bize 
yeterli mi? Yetmez, daha ileri gideceğiz.” 
diye konuştu.
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Eken, Sivas’ın bir çok konuda Türkiye’de 
öncü il olduğunu ancak tanıtım konusunda 
yetersiz kalındığına dikkat çekerek, “Sivas 
tarımsal üretimde ülkemizde önemli 
düzeyde üretim yapmaktadır. Sivas bal 
üretiminde Türkiye’de 2’nci sıradadır. 
Türkiye’nin en kaliteli kayısısı Malatya 
derler ama Gürün’den yetişir. En kaliteli 

domates Koyulhisar’da üretilir. Türkiye’nin 
en büyük hayvan pazarı Şarkışla’da kurulur. 
Daha sayamadığımız yüzlerce çeşidimiz 
var. Çok güzel kaynaklarımız var ancak 
tanıtımlarımızda biraz eksiklerimiz var, 
çalışmalara başladık inşallah kısa sürede 
bunları da çözeceğiz” dedi.

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız 
(STSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Eken, 

Sivas’ta düzenlenen 
Orta Anadolu 

Ekonomi Forumu 
programında  “Orta 

Anadolu Bölgesi´nde 
Ekonomi, Sanayi ve 
Büyüme” konulu 2. 

oturuma konuşmacı 
olarak katılarak Sivas, 

teşvikler ve yatırım 
imkanlarını anlattı.

EKEN,
SİVAS VE YATIRIM 
İMKANLARINI ANLATTI
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BİRLİK VE BERABERLİK 
İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ

Sivas’ta kurumların, siyasilerin memleket 
sevdalısı olduğunu ve ciddi bir birlik 
beraberlik ortamı olduğunu ifade eden Eken, 
“Sivas’ta çok ciddi bir birlik ve beraberlik 
var. Bakanımız İsmet Yılmaz, her dönemde 
bize destek olmuştur ve yanımızda yer 
almıştır. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye 
başkanımız ile istişareler yapıyoruz ve 
şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. 
Gücümüzü birliğimizi ve beraberliğimizi 
gösterdiğimizde ki Cumhurbaşkanımız da 
bu birlik ve beraberliği gördüğü için verdi. 
Bu birlik ve beraberliği daim ve hakim 
kılmak için çalışacağız” şeklinde konuştu. 

YATIRIM İÇİN BEKLEYEN 
FİRMALARIMIZ VAR

Gazişehir Gaziantepspor’un başkanı Adil 
Sani Konukoğlu’nu ağırladığını dile getiren 
Eken, “Gaziantep’i biliyoruz ve bu şehri 
seviyoruz.  Pazar günü de Adil Konukoğlu 
da burada misafirimizdi. Kendisi de Sivas ile 
ilgili görüşlerini anlattı. Tabi biz de sanayimizi, 
teşvikimizi anlattık. En önemlisi teşvikleri 
anlattık. Biz 4’üncü bölgedeyiz OSB’den 
5’inci bölge teşvikini alıyoruz. Biz göreve 
geldikten sonra yaptığımız ilk icraat teşvik 
seferberliğiydi. Tüm il protokolümüz de bize 
destek verdi. Mustafa Varank Bakanımıza 
gittiğimizde bizi çok güzel karşıladı ve 
dinledi. Bakanımız Demirağ Organize 
Sanayi Bölgesi için 6. Bölge teşviklerinin 

geçerli olacağını söyledi. Orayla ilgili altyapı 
problemimiz vardı. Onu da en kısa sürede 
sonuçlandıracağız. Önümüzde ki aylarda 
kararname Cumhurbaşkanımız tarafından 
imzalandıktan sonra yatırımcılarımız 
hazırda bekliyor” ifadelerini kullandı.

“SİVASLILARI 
MEMLEKETLERİNE YATIRIM 
YAPMAYA DAVET EDECEĞİZ”

Dünya üzerinde 7 milyon Sivaslı olduğuna 
dikkat çeken Eken, şunları kaydetti; 
“Avrupa da ve dünyanın birçok yerinde 
yaşayan Sivaslılar var. Önce onları davet 
ederek kendi memleketine yatırım 
yapmasını sağlamamız lazım. Tekstil 
yatırımlarıyla ilgili teşvik kapsamına alındı. 
18. ve 19. madde çerçevesinde teşvikler 
var. Biri firma makina teçhizatını alır gelirse 
6 yılda 5 milyon liralık kar elde ediyor. 
Diğeri ise 20 milyon liralık yatırım yapan 
bir firma 6 yılda 20 milyon 800 bin lirasını 
desteklerle geri almış kâra geçmiş oluyor. 
2 tane firmamız yatırım yapmak için 
yerlerini aldılar. Yasin tekstil 500 kişilik 
yer daha yapacak. TYH firmamız da 500 
kişilik fabrika için yer aldı ve yatırımlarını 
yapacak. Devletimiz imkanları sağlıyor 
bizlerin de bunu iyi pazarlaması gerekiyor. 
Demirağ Organizede hedef 40 bin istihdam 
sağlamak. Hedefimiz milyar dolarlık 
yatırımları buraya çekmek.”

Sivas’ın savunma ve uzay havacılık 
sanayisinde de söz sahibi olarak gerekli 
teşviklerden yararlanması gerektiğini 
söyleyen Eken sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Sivas’ın savunma ve uzay 
havacılık sanayisinde payının artırılması 
gerekiyor. Bu vesile ile Ethem abimizden 
bir isteğimiz olacak: Sivas’a öncülük 
edip bir yatırım başlatırsa bizler de iş 
insanları olarak paydaş oluruz. Sivas’a 
büyük firmalar gelirse daha çabuk 
gelişim yaşanır. Ethem Sancak abimizi ve 
yatırımcılarımızı Sivas’a bekliyoruz.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de 
gerçekleştirilen ‘Türkiye Ekonomi Şurası’na 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onur 
konuğu olarak katılarak önemli açıklamalarda 
bulundu. 

Şura’da Sivas’ın teşviklerde 6. Bölgeye 
alınması konusunda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken’in İç Anadolu 
Bölge başkanları ve TOBB Konsey Üyeleriyle 
birlikte hazırladığı rapor sunuldu. 
Oda ve borsa başkanlarının, tüm ülkede 
ve yerelde hangi ekonomik sıkıntıları 
yaşadıklarını tespit ettiklerini dile getiren 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz şimdi tüm bunları, 
il bazında ve ayrıca bakanlıklara göre tasnif 
ediyoruz. Şura’dan sonra tamamını size ve 
her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz. 
Elbette, bizler için en önemli teşvik, bugünkü 
gibi devletimizi yanımızda görmek.” diye 
konuştu.

TÜKİYE EKONOMİ ŞURASI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A
SİVAS TEŞVİK DOSYASI SUNULDU

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ise Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın 
yapıldığı salonda attığını söyledi. Erdoğan, 
“Biz şimdiye kadar ekonominin mimarisini 
hep buradaki hazirun ile istişare içinde 
inşa ettik. Hiçbir zaman ‘biz yaptık oldu’ 
demedik. Yeri geldi kendi gönül dünyamıza 
sığdırmakta zorlandığımız adımları dahi 
buradaki istişareden çıktığı için atmaktan 
çekinmedik. ‘Önce millet, önce memleket’ 
ifadesi bizim için bir seçim sloganı değil, 
hayat felsefemizin ta kendisidir.” ifadelerini 
kullandı.
 
“Hep birlikte Türkiye’yiz, hep birlikte Türk 
ekonomisiyiz.” ifadesini kullanan Erdoğan, 
“Ticarette de siyasette de diğer alanlarda da 
başarının sırrı önce inanmak, 
sonra harekete geçmek, 
ardından da yılmadan 
mücadeleye devam etmektir. 
İnancı ve mücadele azmi 
olmayanlarla yürünebilecek 
hiçbir yol yoktur. Bugüne 
kadar elde ettiğimiz 
her başarının gerisinde 
milletimize ve ülkemize olan 
inancımız yatıyor. Bu inançla 
geçtiğimiz her mücadeleyi 
Allah’ın izniyle zafere 
ulaştırdık.” değerlendirmesini 
yaptı.

Şura’da Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken hazırlamış olduğu dosyayı 
Cumhurbaşkanımıza sunarak Sivas’ın 
teşviklerde 6. Bölgeye alınması konusunda 
talepte bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
Şura’da Türkiye’nin farklı bölgelere ayrılarak 
özel bir çalışma ile sınıflandırıldığını söyledi. 
Başkan Eken, Sivas’ın teşviklerden 6. 
Bölgeye alınması ve Demirağ OSB için özel 
teşvik verilmesi konusundaki talebimizi 
Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza 
ileterek inşallah Sivas’ın hak ettiği teşviki 
alacağına inancımız tamdır.”diye konuştu. 

“Hep bİrlİkte 
Türkİye’yİz, 
hep bİrlİkte 

Türk 
ekonomİsİyİz.”

“ “
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Her fırsatta ilimizin 
isteklerini, sıkıntılarını 
dile getirmek için başta 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak 
üzere bakanlarımız ve 
devlet büyüklerimizle 
görüşüyor, gerekli 
adımların atılması için 
takipçisi oluyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU

Millî Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK

Son Başbakan Binali YILDIRIM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ
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Başkan Mustafa Eken’in, göreve geldiği 
ilk günden beri üzerinde çalıştığı teşvik 
yasasıyla ilgili somut adımlar atılmaya 
başlandı.  Teşviklerde 4. Bölgeye alınan 
Sivas’ın 6. Bölgeye alınması çağrısına Sivas 
Milletvekilleri de duyarsız kalmadı. 

Başkan Eken, ziyarette teşvik yasasında 
Sivas’ın 6. Bölgeye alınması yönünde 
hazırladıkları dosyayı sundu. 
Eken, “Milli Mücadele’nin merkezi Sivas’ta 
bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar 
alınmış, Cumhuriyetimizin temeli burada 
atılmıştır. Ülkemizin kurtulmasına, askeri 
ve ekonomik savaşın kazanılmasında 
Sivas önemli rol oynamıştır. Ancak 
ülkemizin kalkınması ve sanayimizin 
güçlenmesi yönünde çıkartılan teşvik 
yasasında Sivas maalesef hak ettiği değeri 
görememiştir. Çevre illerimizin dahi 5 ve 6. 
bölgede olmasına rağmen Sivas, 4. sıraya 
konulmuştur. Bu durum yatırımcılarımızın 
haksız rekabet karşısında zarar görmesine 
neden olmuş, yeni yatırımcılar için 
dezavantaj oluşturmuştur. Dolayısıyla 
yatırımcılar yönünü teşvikte 6. Bölgede 
bulunan illere çevirmiştir. Sivas maalesef 

yeni yatırımlardan mahrum kalmıştır. Zira 
demiryolu şehri Sivas’ımızda her parselinden 
demiryolu geçecek şekilde Demirağ Organize 
Sanayi Bölgesi kurulmaktadır. 814 hektar 
alana 150 milyon lira alt yapı bedeli ile ihale 
edilen yeni OSB, Sivas ve bölge için bir fırsat 
oluşturmaktadır. Ancak, sanayicilerimiz 
ile yaptığımız görüşmelerde teşvikteki 
sıralamamız yüzünden yeni yatırımlara 
sıcak bakılmamaktadır. Bu durum bizleri 
ziyadesiyle üzmektedir. Talebimiz, Teşvik 
Yasasında Sivas’ın 6. Bölge ya da Cazibe 
Merkezi gibi veya hükümetimizin üzerinde 
çalıştığı teşviklerde en üst sıralamada yer 
alması konusunda gereğini takdirlerinize arz 
ederim. Bu teşviklere Sivas’ımızın alınması 
durumunda Odamızın özverili çalışmalarıyla 
Sivas’ın sanayileşerek, kalkınacağına olan 
inancımız tamdır” dedi. 

Uzun soluklu gerçekleşen ziyarette Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
hükümetin yeni yasa üzerinde çalışma 
yaptığını ve bu yasaya Sivas’ın da dahil 
edilmesi konusunda yardımcı olacaklarını 
söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamız (STSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa 
Eken, Sivas’ın sanayide hak 

ettiği yatırımları alabilmesi 
için yaptığı girişimlere bir 

yenisini daha ekledi. Başkan 
Eken, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ı 

ziyaret ederek, Sivas dosyası 
verdi. Eken, “Sivas büyürse, 

Türkiye büyür. Sivas’a 
verilecek teşvikler bölgenin 

ve ülkemizin kalkınmasını 
sağlayacaktır” dedi. 

BAŞKAN EKEN, SANAYİ 
BAKANINDAN TEŞVİK TALEP ETTİ
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Teşvik seferberliğini başlattıktan 
sonra Sivas valisi, belediye başkanı 
ve milletvekilleriyle Ankara’da çeşitli 
temaslarda bulunan Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Eken, “Sivas olarak 
birlik ve beraberliğimizi sergileyerek 
teşviklerin önemini anlattık. Heyetimizle, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ı ziyaret ederek Demirağ OSB’nin 
6. Bölge teşviklerine alınmasını talep 
eden dosyayı takdim ettim. Ekonomi 
Şurasında TOBB başkanımızın aracılığı ile 
Cumhurbaşkanımıza dosyamızı takdim 
ederek teşviklerin olmazsa olmazımız 
olduğunu ilettim. 

CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ;

DEMİRAĞ OSB
ÖZEL TEŞVİK KAPSAMINA ALINACAK
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken 
tarafından Sivas’ın teşviklerde 6. Bölgeye alınması için başlatılan seferberlik, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas’ta verdiği müjdeyle amacına ulaştı.
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Yapılan girişimler sonucunda Şubat ayında 
Sivas’a gelen Cumhurbaşkanımız, Sivas’ı 
hızla kalkındırmak için 40 bin kişinin istihdam 
edileceği Demirağ OSB’yi özel teşvik bölgesi 
ilan etmeyi planladıklarını belirterek, tüm 
Sivas’ı yatırımlarda cazip hale getirmek için 
teşvik sınıflandırmasında avantaj sağlamaya 
yönelik çalışmalar içinde olduklarını duyurdu. 
Aylarca dillendirdiğimiz teşvik seferberliği 
bu açıklama ile sonuçlanmış oldu. Göreve 
geldiğimiz ilk günden beri teşvik kapsamında 
Sivas’ın 4. Bölgedeki yerinin yanlış 
olduğunu 6. Bölgeye alınması gerektiğini 
her fırsatta dile getirdik. Nihayetinde 
Cumhurbaşkanımızın ağzından bu müjdeyi 
duymak bizleri gururlandırdı” dedi.

Eken, emeği geçenlere teşekkür ederek 
şunları kaydetti; “Bu müjdeli haber ve Sivas’ın 
özel teşvik kapsamına alınmasında büyük 
emekleri olan başta; Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, 
TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 
Valimiz Salih Ayhan’a, Milli Savunma 
Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz’a, AK 
Parti Milletvekilimiz Habib Soluk’a,  AK 
Parti Milletvekilimiz Semiha Ekinci’ye, 
MHP Milletvekilimiz Ahmet Özyürek’e, CHP 
Milletvekilimiz Ulaş Karasu’ya, Belediye 
Başkanımız Hilmi Bilgin’e, AK Parti İl Başkanı 
Sayın Hakan Aksu’ya,35 STK başkanından 
oluşan Başkanlar Kurulumuza, Odamızın 69 
Meclis Üyesine, Odamızın İstişare Kurulu 
Üyelerine, Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı 
tüm iş insanlarına ve Sivas halkına teşekkür 
ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı, 
uğurlu olsun” dedi.

Sivas’ın büyük bir şans yakaladığını 
kaydeden Başkan Eken, Demirağ OSB ile 
yeni yatırımları Sivas’a kazandırmak için 
büyük bir çalışmanın içerisine gireceklerini 
açıkladı.

Eken, teşvik konusunda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın kararnameyi imzalamasını 
beklediklerini ifade ederek sözlerini şu şekilde 

sürdürdü; “Sivas’ın önünün açık olduğunu 
hep söylüyorum ve bu süreçten sonra 
bizim tamamen feraha kavuşabilmemiz için 
dışarıdan yatırımın gelmesi şart. Bu olacak 
mı? Yatırımcı cazip olursa tabi ki gelir. Hem 
eldeki yatırımcılarımızın ayakta kalması hem 
de yeni yatırımcı gelmesi için Demirağ OSB 
için teşvik kapsamındaki yerimizin değişmesi 
artık şart ve olmazsa olmazımız olmuştur. 
Kararnamenin imzalanmasının Sivas’ın 
cazibe merkezi kapsamına alınmasının tam 
zamanıdır. Ekonomik açısından toparlanmaya 
girecek olan Sivas, bu teşviklerle 10 binlerce 
kişilik yeni yatırımları hızlı bir şekilde alacak 
ve üretim hayata geçecektir.

Fabrikaların açılması ile Sivas’taki işsizlik 
problemini ortadan kalkacaktır. Aksi 
takdirde işsizlik problemini başka türlü 
ortadan kaldırma şansımız gözükmüyor. Biz 
Sivas TSO olarak her zaman devletimizin 
yanındayız. 8.000 üyemiz ile sonuna kadar 
ilimizin, ülkemizin gelişmesi için gece gündüz 
çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımızın bu güne kadar söz 
verip gerçekleşmeyen hiçbir şey yok. 
Bunu da en kısa sürede gerçekleştirmesini 
bekliyoruz.” 
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Odamız ev sahipliğinde  “Sivas’ın teşvik 
yasasındaki yeri ve iş dünyasının sorunları” 
hakkında toplantı düzenlendi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
yaptığı açılış konuşmasında teşvik yasası 
ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi. 
Eken, “Sizleri 3 ay önce makamınızda 
milletvekillerimizle ziyaret ettiğimizde en 
önemli isteklerimizden olan teşvik yasası 
ile ilgili dosyamızı kabul ettiniz. Elinizden 
gelen ne ise Sivas için yapacağınızı 
söylediniz. Bu gelişmelerin ardından tabii 
Cumhurbaşkanımızın Sivas mitinginde 
söylediği Sivas´ın teşvik kapsamındaki 
yerinin değişeceği ve Demirağ Organize’nin 
özellikle özel teşvik uygulamasından 
yararlanacağı müjdesi de bizi ziyadesiyle 
mutlu etti” dedi. 

İlimizdeki sanayicilerin taleplerini gündeme 
taşıyan Başkan Eken, “4. Bölge´de olmamız 
nedeniyle dışarıdan gelen yatırımcıların 
Elazığ, Maraş, Urfa gibi çevre illeri bahane 
ederek burada yatırım yapmaması bizim 
sanayici arkadaşlarımızın en büyük derdi, 
sıkıntısı. Odamızın da 8 bin üyesiyle 

birlikte her zaman konuştuğumuz bir 
şey. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu 
müjdeden sonra gerçekten hepimiz 
rahatladık” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Demirağ 
OSB´nin özel teşvikten yararlanması ile 
ilgili müjde verdiğini kaydeden Başkan 
Eken, “İnşallah siz de burada mevcut 
sanayideki arkadaşlarımızın da en azından 
6. Bölge teşvik imkânlarından yararlanacağı 
müjdesini bizlere verirseniz çok mutlu 
olacağız” diye konuştu. 

DEMİRAĞ OSB´YE ÖZEL TEŞVİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için özel bir 
teşvik paketinin hazırlanacağını belirterek, 
“Sivas´ın bizlerden büyük bir beklentisi 
var. O yüzden Demirağ OSB konusuna da 
değinmek istiyorum. İnşallah biz burasını 
bir endüstri bölgesi haline getireceğiz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Sivas 
ziyaretinde söylemişti. Sivas´ı endüstri 
bölgesi haline dönüştürerek, buraya özel 
bir teşvik tasarlayacağız ve inşallah burayı 
katma değerli bir merkez haline getireceğiz. 

DEMİRAĞ OSB´YE 
ÖZEL TEŞVİK

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Demirağ Organize Sanayi 
Bölgesi´ne özel bir teşvik 
paketi hazırlandığına 
dikkat çekerek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
zaten Sivas ziyaretinde 
müjdeyi vermişti. 
Sivas´a özel bir teşvik 
tasarlayacağız ve 
inşallah burayı katma 
değerli bir merkez haline 
getireceğiz. Türkiye’nin 
en önemli sanayi 
alanlarından bir tanesi 
olacak” dedi.
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Türkiye´nin en önemli sanayi alanlarından bir 
tanesi olacak” dedi. 

SERACILIĞI TEŞVİK KAPSAMINA ALDIK
Sivas´ta müthiş bir termal potansiyelin 
olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, 
“Biz bu potansiyeli değerlendiremiyoruz. 
Arkadaşlarımızla bu konuda da görüşme 
yaptık. Zaten Bakanlığımızın sera 
teşviklerine dönük yeni adımları oldu. 
Biz seracılığı öncelikli teşvik kapsamına 
aldık. Bu manada şehrimizin potansiyelini 
çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 
Ben bu anlamda Sivaslı kardeşlerimizden 
büyük bir atılım bekliyorum. Türkiye´de -35 
derecelerde karlar altında seracılık yapan 
tüm dünyaya bu ürünleri ihraç eden tesisler 
var. Sivas da bunu başarabilir” diye konuştu. 

700 FİRMAYA TEŞVİK BELGESİ 
AK Parti iktidarları döneminde ilimize 
yapılan yatırım ve desteklerle ilgili de 
konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, 2002 yılında sadece 12 
firmanın toplamda 12 milyon liralık yatırım 
teşvik belgesinden faydalandığını belirterek, 
“Biz Sivas´ta 16 yılda 700´e yakın firmaya 
teşvik belgesi vererek, 4 milyar liralık 
yatırımlarını destekledik. İlimizin üretim 
kapasitesini bu sayede artırmış olduk. 
Üretim demek istihdam demektir. Sadece 
bu teşvikler sayesinde 15 bin vatandaşımız 
yeni iş imkânlarıyla tanımış oldu. Reel 
sektörün çarklarını döndüren KOBİ´lerimizi 
de ihmal etmedik. İktidarımız döneminde 
2 bine yakın işletmemize toplamda 21 
milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. Şu 

anda KOSGEB´in 10 farklı programı hala 
açık durumda. Siz değerli üreticilerimizin 
ve sanayicilerimizin başvurularını bekliyor” 
dedi

SEYFEBELİ´NE TAM DESTEK 
1. OSB´de şu anda 8 binin üzerinde 
istihdam sağlandığını kaydeden Bakan 
Varank, “Benzer şekilde Gürün, Kangal, 
Şarkışla ve Yıldızeli sanayi sitelerini de 
ilimize kazandırdık. Belediye Başkanımız 
Seyfebeli Sanayi Sitesi´nden bahsetti.  
Kendisiyle de görüştük. Bildiğiniz 
üzere Bakanlığımızın sanayi sitelerinin 
kurulmasında ve taşınması çalışmalarında 
uzun vadede kredi destekleri var. Biz 
resmi başvurunun geldiğini biliyoruz. 
İnşallah önümüzdeki dönemde Belediye 
Başkanımızla buradaki kooperatiflerle 
çalışacağız ve bu projeye de elimizden 
gelen desteği vereceğiz” diye konuştu. 
Bakan Varank, şöyle devam etti: “Üretimde 
kapasite artışları kadar ürettiğimiz malların 
katma değerleri ve rekabetçilik seviyeleri 
de oldukça önemli. İşte AR-GE´nin önemi 
de bu manada ortaya çıkmış oluyor. 2002 
öncesinde Sivas ´ta AR-GE eko sistemi 
adına hiçbir altyapı yoktu. Bu kapsamda 
hemen harekete geçtik. Üniversiteleri, 
reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde 
bir araya getirerek, inovasyon ruhunu 
harekete geçirdik. Geldiğimiz noktada Sivas 
Cumhuriyet Teknopark´ı da kazandırmış 
olduk. Buraya Bakanlığımız bünyesinden 
13 milyon liralık bir hibe desteği sağladık.” 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, basına 
kapalı olarak devam eden programın 
devamında girişimci ve sanayicilerin 
sorularını yanıtladı.

Toplantı sonrasında Bakan Varank, ESTAŞ’ı 
ziyaret etti, Teknokent yeni binasının 
açılışını gerçekleştirdi. Varank, Demirağ 
OSB’de incelemelerde bulundu.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken, toplantıda ilimizin sorunlarını Ticaret 
Bakanı Rursar Pekcan ve TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na illetti. 

Başkan Eken, konuşmasında 3 madde halinde 
taleplerini şöyle sıraladı: “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas mitinginde 

açıkladığı Demirağ Organize Sanayi 
Bölgesi için uygulanacak özel teşviğin 
hızlandırılmasını istiyoruz. Gümrük Binası 
inşaatının hızlandırılarak, 2019 yılı içerisinde 
tamamlanmasını talep ediyoruz. 4 Eylül 
Sivas Kongresi’nin 100. Yılına özel Ticaret 
Bakanımız Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanımız 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve tüm iş dünyasını 

Sivas’ta düzenleyeceğimiz 
ekonomi şurasına davet ediyoruz” 
dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
önümüzdeki hafta, hükümetle 
birlikte TOBB Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası yapmayı 
planladıklarını, orada yeni istihdam 
teşviklerinin müjdesini alacaklarını 
söyledi.

EKEN, SİVAS’IN SORUNLARINI 
TİCARET BAKANI PEKCAN’A İLETTİ
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, Meclis ve İstişare Kurulu 
Üyelerimiz ile Çevre Oda-Borsa Başkanlarının katılımıyla Kayseri’de 
“Bölgesel İstişare Toplantısı”na katıldı.
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Firmaların bir talebinin de Eximbank’ın 
daha aktif hale getirilmesi olduğuna dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: 
“Sayın Bakanımızın çalışmaları sayesinde, 
Kobilerimiz, Eximbank’a daha rahat ulaşır 
hale geldi. 2017’de, Eximbank kredilerinde 
Kobilerin payı %53 idi. Şimdi Kobi ağırlığı %71’e 
ulaştı. Ayrıca bu hafta başında güzel bir haber 
daha aldık. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, 
Eximbank, üretici ihracatçılarımıza, daha 
ucuz maliyetli yatırım finansmanı sunmaya 
başlıyor. Bu kapsamda, 9 leasing firmasıyla, 
200 milyon dolarlık finansman protokolü 
imzalandı. Sayın Bakanımıza, iş dünyamızla 
istişare içinde sürdürdüğü, sonuç odaklı 
çalışmaları için, gelin hep birlikte teşekkür 
edelim, alkışlayalım”.
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Türkiye’nin 
hedefinin üst gelir grubuna ve yüksek 

gelirli ülkeler sınıfına geçmek olduğunu, 
bunun da daha fazla katma değerli ihracatla 
sağlanabileceğini belirtti.

Daha fazla tasarıma, markalaşmaya, 
teknolojiye ağırlık vererek, ülkenin daha 
rekabetçi hale gelmesine ve mevcut 
pazarları sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını 
dile getiren Pekcan, bir taraftan da iç ve dış 
ticarette tam dijitalleşme hedefine ulaşmak 
için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Eximbank’ın kullandırdığı kredilerde KOBİ 
oranını yüzde 53’ten yüzde 70’e çıkardıklarını, 
hedeflerinin bu rakamı yılsonunda yüzde 
75’lere çıkarmak olduğunu aktaran Pekcan, 
“Eximbank desteklerinden yararlanan firma 
sayısı hedefimiz 2018 sonu 11 bindi ona 
ulaştık, 2019 sonunda da 12 bin 500’e 
ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.
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2019 yılını değerlendiren Başkanlar Kurulu, 
Sivas menfaatleri için birlik ve beraberliğin 
sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Eken, 
görev değişiklikleri oldu, aramıza yeni katılan 
başkanlarımız var. Önceki başkanlarımıza 
sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür 
ediyor, yeni başkanlarımıza başarılar 
diliyoruz. Başkanlar Kurulumuzun amacı, 
STK başkanlarımızın bu çatı altında bir araya 
gelerek, Sivas ile ilgili duygu ve düşünceleri, 
gördükleri sorun ve sıkıntılar ile eksiklikleri dile 
getirmek amacıyla kurulan bir platformdur. 
Bu 2019 yılında son toplantımız oldu. Ocak 
2020 ile birlikte yol haritamızı belirlemek 
amacıyla bir toplantı yapacağız. Başkanlar 
Kurulunu önemsiyoruz. Başkanlar Kurulu 
demek Sivas demektir. Sivas’ı temsil eden 

arkadaşlarımız burada, hepimizin amacı 
ilimize faydalı olmak, memleketimize faydalı 
olmak. Burada gönüllülük esası ile görev 
yapıyoruz. Hiçbirimizin maddi bir beklentisi 
yok” dedi.

Başkanlar Kurulunun 2020 yılında daha 
aktif olması gerektiğini ifade eden Eken, 
şunları kaydetti; “Bu konuda sizlerden 
ricam birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. 

BAŞKANLAR KURULU
2020’DE DAHA AKTİF OLACAK

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde 40 sivil toplum 
kuruluşu temsilcisinden oluşan Başkanlar Kurulu, Sivas TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Eken başkanlığında düzenlenen kahvaltı 
programında bir araya geldi.
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Başta Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, 
Başkanlar Kurulu ve diğer başkanlarım adına 
memleket meselelerinden başka konularda 
tartışmayacağımızı, kardeşçe ve dostça 
bu memlekete hizmet etmeye devam 
edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.  Bu masa 
Sivas demek, Bizim kadar kimse Sivaslı 
olamaz, bizim kadar kimse Sivas’ı sevemez. 
Burada doğduk, burada yaşıyoruz, burada 
öleceğiz. Bu masadakilerin gideceği başka 
bir yer yok.”
Sivas’ın kalkınması, sorun ve sıkıntıların 
çözümü için milletvekillerinin, vali, belediye 
başkanı ve Başkanlar Kurulunun mücadele 
verdiğine vurgu yapan Eken, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü; “Herkes mücadele 
veriyor ama daha fazla mücadele vermemiz 
lazım. Yoksa, Sivas kaybettiği yılları geri 
getiremez. Bundan sonra kaybedecek 
vaktimiz, zamanımız kalmadı. Dolmak üzere 
olan Marmara’da bulunan Sanayi Havzasını, 
İç Anadolu’da kurmamız lazım ve bunun 
temelini de Sivas’tan atmamız lazım. Bunu da 
komşu illerimizle, İç Anadolu’da ki illerimizle 
birlikte güçlenerek yapmamız lazım.
Tüm bunlar içinde devlet yatırımlarının, 
teşviklerinin Sivas’a verilmesi lazım. Bunlar 
için çaba göstermemiz lazım. İçerideki 
birliği ve beraberliği korumamız lazım. 
Dedikodudan uzak durmamız lazım. Birimizin 
konuştuğunun hepimizin sözü olması 
lazım. Konu Sivas ise bunları hep birlikte 

yapmamız lazım. Başkanlar Kurulumuzda 
yer alan başkanlarımızın tek derdi Sivas. 
Bu birlik ve beraberlikle 2020 yılında Sivas 
için hazırlayacağımız hedefleri sonuna 
kadar takip edeceğiz. Taşın altına elimizi 
ve gövdemizi koyduk, gerekirse Ankara’da 
bakanlıkların önünde yatacağız ve 
projelerimizi hayata geçireceğiz. Başkanlar 
Kurulu Sivas demek, Sivas’ın temsilcileri 
demek.”

Programda konuşan Başkanlar Kurulu üyesi 
STK başkanları da birlik ve beraberliğin 
önemine vurgu yaparak, “Başkanlar 
Kurulunun aldığı her kararın arkasındayız 
ve yanındayız. Başkanlar Kurulunu bir araya 
getiren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken’e 
teşekkür ediyoruz. Kurul olarak hep birlikte 
hareket edeceğiz. Başka Sivas yok. Hep 
birlikte tek ses, tek yürek olarak şehrimize 
hizmet edeceğiz” dedi.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, İl 
Genel Meclisi Kasım Ayı toplantısına konuk 
oldu. Meclis toplantısı öncesinde İl Genel 
Meclisi Hakan Akkaş’ı makamında ziyaret 
eden Eken, istişarenin önemine değinerek 
birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sivas TSO faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Eken, Meclis Üyelerinin sorunlarını yanıtladı.
İstişarenin önemine değinen Eken, “Bugün 
burada sizlerle bir arada olmak bizler için 

çok önemli. Bazen yalnız kaldığımızda kendi 
kendimize üzülüyoruz. Hem ilçelerimizle 
hem ilimizle her zaman istişare yapıyoruz. 
Bizleri bu istişare ortamına davet ettiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Eken, şunları kaydetti; “Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası denildiğinde akla şunun 
gelmesi lazım Sivas’ın ekonomisi ve 
Ticareti gelmesi lazım. Bizler seçilirken 
sizler gibi aday olduğumuzda Sivas’ın hak 
ettiği yerde olmadığını hak ettiği yere 

getirmek için çalışacağımızı 
söyledik. Üyelerimiz bizleri 
destekledi ve seçtiler. Bizler 
icra makamı değiliz ama 
gördüklerimizi duyduklarımızı 
ilgili makamlara iletmekle 
mükellefiz. Siyasi değiliz 
siyaset üstü bir odadayız, her 
partiye mensup üyelerimiz 
var, tüm partilerle eşit 
mesafedeyiz.”

MUSTAFA EKEN,
İL GENEL MECLİSİNE KONUK OLDU
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“Biz ilimiz için çalışıyoruz ilçe 
ziyaretleri yaptık ilçelerdeki 
üyelerimizde istişare 
toplantıları yaptık” diyen 
Eken sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “İlçe belediye 
başkanları, kaymakamlar ve 
ileri gelenleri toplantımıza 
davet ettik, üyelerimize 
odamızdan talep ettiğiniz 
bir şey var mı diye sorduk. 
Onların bizden talep ettiği konuları yetkili 
makamlara ilettik. Ziyaretlerimizde şunu 
söyledik; Sivas gelişirse ilçelerimiz gelişir 
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi 2020 
yılı sonunda inşallah bitecek. Altyapı için 
destek veren emeklerini esirgemeyen 
bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür 
ediyorum. Ocak 2019’da seferberlik ilan 
ediyoruz dedik, daha sonra milletvekillerimiz, 
belediye başkanımız, valimiz hep birlikte 
teşvikleri ilimize kazandırmak için 
istişarelerde bulunduk ve Ankara’ya giderek 
ilgili bakanlarımızdan destek istedik. Sivas’ın 
teşviklerde hakettiği yerde olmadığını 
6. Bölge teşviklerinden yararlanması 
gerektiğini söyledik. Sivas’ın menfaatine 
olan her şey için konuşacağız. Ya bu görevi 
bırakacağız ya da bu şehrin, 8000 üyemizin 
hakkını savunmak için konuşacağız. 
Seferberlik sonunda Cumhurbaşkanımız, 
bizim birlik ve beraberliğimizi görerek 
Sivas mitinginde Demirağ OSB’nin özel 
teşvikler kapsamına alınacağının müjdesini 
verdi. Tekstil yatırımları konusunda da 
Sivas özel teşvikler kapsamına alındı. Şu 
an Amerika’dan bile Tekstil konusunda 
yatırım yapmayı bekleyen iş insanlarımız 
var. Eğer 6. Bölge teşviki doğru ise Sivas’a 
1000 kişilik istihdam oluşturacak fabrikayı 
açmaya hazırız diyor. Sizlerden ricam meclis 
başkanımız meclis üyelerimiz 6. Bölge 
teşvikleri konusunda bizlere destek olmanız 
İnşallah Cumhurbaşkanımızın yılbaşına 
kadar kararnameyi imzalayacağını ümit 
ediyorum. Sizlerin de desteği ile teşvikleri 
alarak şehrimize yatırım yapılmasının önünü 
açacağız inşallah.”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına tahsis 
edilen Fuar ve Kongre Merkezi’nin Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesine devredildiğini ifade 
eden Eken, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum Sivas’a geldiğinde buraya 
talip oldu. Bizde arkadaşlarımızla bir araya 
geldik ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 
devredilmesi kararını aldık. İçerisindeki 10 
Milyon TL harcadığımız Bilim ve Teknoloji 
lisesini de Genel Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile görüşerek üniversitemize 
hediye ettik. Neden tüccarın eğitime önem 
verdiğini göstermek istedik. Biz Fuar ve 
Kongre Merkezinden vazgeçmiş değiliz. 
Bizlere arsa verildiği takdirde tapusu Sivas 
TSO’ya ait olmak kaydıyla TSO olarak 
Sivas’a Fuar ve Kongre Merkezi yapmayı 
taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.

17 aylık görev süremizde Sivas TSO’nun 
kapılarını üyelerimize ve halkımıza açtık 
diyen Eken, üyelere yönelik yapılan 
hizmetler hakkında bilgi verdi.

İl genel meclisi üyeleri de Sivas TSO’da 
önemli değişiklikler yaşandığı ve gelişmelerin 
olumlu yönde olduğunu söyleyerek Başkan 
Eken ve yönetimine teşekkür etti.

Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Eken, 
toplantı sonunda İl Genel Meclisi adına 
Başkan Hakan Akkaş’a tablo takdim etti.
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Toplantıya STSO Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken, Belediye Başkan Yardımcısı 
Bekir Sıktı Eminoğlu, Çevre Şehircilik Müdürü 
Nazım Yakut,  İŞKUR İl Müdürü Hikmet 
Canpolat, Belediye imar Müdürü Haydar 
Türk, Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı 
Mustafa Doğan ile sektör temsilcileri ve 
sektördeki üyelerimiz katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yönetim 
Kurulu Üyemiz İnşaat Mühendisi Ümit 
Yerlikaya, sektörde yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdi. Çevre illerde belediyelerin 
uyguladıkları imar planları ile Sivas’ı 
karşılaştıran Yerlikaya, Sivas ekonomisinin 

can damarı olan 
inşaat sektörünün 
acilen önünün 
açılması çağrısında 
bulundu. Yerlikaya, 
“2016 yılında 
9.807, 2017 yılında 
10.654, 2019 
yılında 10.665 
konutun satıldığı 

2019’da ise 2.443’lük bir rakamla düşüş 
yanşanmıştır. 2016 yılında 11.39 olan 
maliyetler 2019 yılı itibariyle yüzde 27.54’e 
yükselmiştir. Maliyetler artmasına rağmen 
daire satışları düşmüştür. Yeni ruhsatların 
verilmemesi, mevcut satışların daralmaya 
sürüklenmesi sektörü bitirme noktasına 
getirmiştir. Ekonomideki daralma bununla 
kalmayıp, 2019 yılında Sivas’ta ipotekli 
2.443 satışın gerçekleşmesine neden 
olmuştur. Sektörün rahat nefes alabilmesi 
ve piyasaları yeniden canlandırabilmesi 
için acilen sunacağımız raporun çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir” dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
müteahhitlik sektörünün önemine dikkat 
çekerek, “İnşaat durursa, Türkiye’deki bütün 
sektörler durmuş oluyor” dedi. 

Göreve geldikleri günden itibaren bütün 
komitelerle toplandıklarını açıklayan Eken, 
“İşin bütün muhataplarının aynı paydaşlarla 
bir araya gelmesi sorunların daha hızlı 
çözüme kavuşturulmasını sağlayacaktır. 

EKEN, MÜTEAHHİTLERLE SEKTÖRÜN SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ

KONUT SEKTÖRÜNÜ
AYAĞA KALDIRMALIYIZ

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız (STSO) 
Müteahhitler Grubu 
öncülüğünde sektörde 
faaliyet gösteren 
işletmeler ve ilgili kurum 
müdürlerinin katılımıyla 
‘Yeni Müteahhitlik 
Sistemi ve İnşaat 
Sektörünün Sorunları’ 
masaya yatırıldı.
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Türkiye’de şuan 1 milyon bitmiş, bir milyon 
inşaatı devam eden konut var. Yani toplam 2 
milyon konut satılmayı bekliyor. Türkiye’de en 
iyi dönemde 500 bin konut satılmış. Bugün 
elimizde 4 yıllık konut stoku var. Bu sonuçlara 
göre hiç birimiz 4 yıl konut yapmayacağız, 
bekleyeceğiz. Böyle bir şey yok. O zaman 
sektör ve paydaşlarınız çöker. Biz her 
zaman söylüyoruz, Ülkemiz ve devletimiz 
çok güçlü. Bunları aşacağımıza inanıyoruz. 
Sivas’ın tüccarı, esnafı güçlüdür, dürüsttür, 
merttir. Herkes Sivas’ın esnafı gibi olsun. 
Yaptığımız bu toplantılar ile sonuna kadar 
mücadelemize devam edeceğiz. Sorunları 
tek tek belirleyip, yetkililere ileteceğiz. 
Sizin derdiniz bizim derdimiz. Sonuna kadar 

beraber olacağız ve çözüme kavuşturacağız. 
Belediyemizden geçmişteki eksiklikleri 
yapmaması için mücadele veriyoruz. TSO 
olarak her zaman Belediyemizin yanındayız. 
Yaşanılan sıkıntıları Belediyemiz ile görüştük. 
Belediye İmar Komisyonunda Meclis 
Üyesi arkadaşlarımız var. Sizlerden gelen 
taleplerimizi hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. 
Amacımız doğruyu yapmak, çünkü doğru 
tektir.” şeklinde konuştu. 
Toplantıda söz alan müteahhitlerin sorunları 
ve önerileri bir rapor haline getirilerek, 
önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar ile 
paylaşılacak.
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
Denetçileri tarafından Sivas TSO’da yapılan 
tetkikler sonucunda, kalite standartları 
prosedürlerinde yer alan aşamaların yerine 
getirildiği ve hizmet politikasının kurumun 
her aşamasında uygulandığı belirlendi. 
Denetimlerde Sivas TSO’da yapılan 
incelemelerde, tüm birimlerin ve alt yapının 
standartlara uygun şekilde düzenlendiği 
ve çalışmalarda kalite yönetim sisteminin 
yerleşik şekilde uygulandığı görüldü.

2006 yılında ISO Kalite Yönetim Sistemi’ne 

(KYS) dâhil olan Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odamız 
(STSO), geçtiğimiz günlerde 
yapılan denetimleri başarıyla 
tamamladı. Sivas TSO 

geçirdiği denetimler sonucu TSE ISO 
9001:2015 ISO Kalite Yönetim Sistemi (KYS) 
belgesini yenilemeye hak kazandı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
KYS belgesinin yenilenmesinin ardından 
tüm personele özverili çalışmalarından ötürü 
teşekkür ederek, Sivas TSO’nun kaliteli 
hizmet anlayışını sürdürdüğünü söyledi.

Eken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın, TOBB 
bünyesinde KYS belgesini ilk alan odalardan 
olduğuna dikkat çekerek, “Sivas TSO olarak 

ticari hayatı kolaylaştıracak, 
üyelerimize sunduğumuz 
hizmetin kalitesini arttıracak 
ve sürdürülebilir projeler 
geliştireceğiz. Şehrimizin 
gelişmesine katkı sağlarken, 
üyelerimizin yanında yer 
alacak ve en kaliteli hizmeti 
sumak için çalışmalarımızı 
aralıksız devam ettireceğiz” 
dedi.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
BELGESİ YENİLENDİ

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız 
(STSO) TSE ISO 
9001:2015 ISO 
Kalite Yönetim 
Sistemi (KYS) 

belgesini yeniledi.
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Protokolü imzalayan Eken, “ORAN Kalkınma 
Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında 
imzaladığımız ‘Hizmet Süreçlerinde 
Mükemmelliğe Erişim Projesi’ hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

Hizmet Süreçlerinde Mükemmelliğe Erişim 
projesinin içeriği hakkında da bilgi veren 
Eken şunları kaydetti; “Odamızın kurumsal 
yapılanma ve hizmet kalitesinin artırılması 
amacına ulaşmak için Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından uygulanmakta 
olan ve Oda/Borsa çalışmalarını içeren 
Akreditasyon Sistemi’ni mükemmel bir 
şekilde uygulamak ve yaygınlaştırmak 
ve birlikte Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı 
Mükemmellik Modeli’ni kurmak, işletmek 
ve Ulusal Kalite Hareketine katılmak ve 
kurumdaki bütün süreç faaliyetlerin sürekli 
iyileştirilmesi için eğitim ve uygulama 
çalışmaları hizmeti almaktır.

Odamız üyeleri, Sivas ilindeki işletmeler ve 
girişimcilerin günümüzdeki ekonomik
ve sosyal yaşamdaki değişimlere 
uyum yeteneğinin artırılması amacı 
ile iş yaşamındaki en büyük meslek 
kuruluşlarından biri olan odamızın 

hizmetlerinin yenilikçi bir anlayışla 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için tüm insan 
kaynaklarımızın ihtiyaç duyulan eğitimlerinin 
alınması ve hizmet standartlarında 
mükemmelliğe erişilmesi proje kapsamında 
gerekli görülmüştür.

Proje ile birlikte, söz konusu teorik ve 
uygulama eğitimlerinin uzmanlardan 
alınarak; İnsan kaynaklarının yetkinliğinin 
bilgi ve becerilerinin arıtılması, Kurumsal 
işleyişimizde temel kuralları akreditasyon 
sistemini kurgulayarak koymak, Üyelere 
yetkinliğin yansıtılması ve bu yolla bölge 
ekonomisinin gelişimine katkı yapmak 
amaçlanmaktadır” dedi. 

HİZMET SÜREÇLERİNDE 
MÜKEMMELLİĞE ERİŞİM PROJESİ

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız 
(STSO) ile Orta 
Anadolu (ORAN) 
Kalkınma Ajansı 
arasında Teknik 
Destek Programı 
kapsamında “Hizmet 
Süreçlerinde 
Mükemmelliğe Erişim 
Projesi” imzalandı.
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İmza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali 
Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Ticaret 
ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Eken, İl Milli Eğitim Müdürü 
Ebubekir Sıddık Savaşçı, Türkiye İş Kurumu 
(İŞ-KUR) İl Müdürü Hikmet Canpolat ile Yasin 
Tekstil İşveren Vekili Turan Veske katıldı.
Programda konuşan Vali Salih Ayhan, nitelikli 
eleman sorununun iş dünyasının sürekli 

gündeminde olduğunu vurguladı. Bu soruna 
merhem olabilmek adına İŞ-KUR ve TOBB 
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) arasında 
işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde 
işgücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini 
belirten Vali Ayhan, istihdam seferberliği 
kapsamında geçtiğimiz aylarda MEGİP’in 
imzalandığını hatırlattı.

NİTELİKLİ ELEMAN SORUNU
MEGİP İLE ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törenle ilk imzalar atıldı.
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MEGİP’İN İLK PROTOKOLÜ HAYATA GEÇTİ
İlimizde ilk kez bu kapsamda yapılacak olan 
bir eğitim protokolünün hayata geçtiğini 
hatırlatan Vali Salih Ayhan, Yasin Tekstil 
İşletmeleri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 
ile işbirliği kapsamında, kompleci (Yuvarlak 
Örme Makinesi Operatörü) mesleğinde 100 
kişilik kurs açılacağını ifade etti. Kursun, 
01.07.2019 ile 02.12.2019 tarihleri arasında 
gerçekleşeceğini vurgulayan Vali Ayhan, 
eğitimlerin toplam 840 saat, 105 fiili gün 
süreceğini söyledi.

EĞİTİM SONRASI İSTİHDAM İMKÂNI 
OLACAK
Toplam mesleki eğitimin dörtte birlik 
süresinin bitiminde eğitime devam eden 
kursiyerlerin en az yüzde 50’sinin işe girme 
fırsatı yakalayacağını vurgulayan Vali Salih 
Ayhan, “Kursiyerlerimiz, talepte bulunan 
işverene ait işyerlerinde veya başka 
işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı 
tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe 
başlatılmak şartıyla istihdam edilecektir” 
dedi. Bu oranın çok önemli olduğunu dile 
getiren Vali Ayhan, “Yani 100 kursiyerimizin 
en az 50’si istihdam edilecektir. Hem 
istihdam açısından hem de nitelikli eleman 
yetiştirmek açısından bu eğitim, Sivas adına 
çok sevindiricidir. Yasin Tekstil İşletmeleri ve 
Dış Ticaret Anonim Şirketine bu girişiminden 
dolayı çok teşekkür ediyorum. İmzalanan 
protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” 
diye konuştu.

DEMİRAĞ OSB, ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLMA 
YOLUNDA
Firmaların bünyelerini güçlendirmek için 
eğitim faaliyetlerine yer verdiğini hatırlatan 
Vali Ayhan, “Bu tür faaliyetler hem yapıyı 
güçlü tutuyor hem piyasayı domine ediyor 
hem de istihdama katkı sağlıyor. Teşvikle ilgili 
bir tık öteye gittiğimiz zaman sektör daha da 
canlanacak. Şu an Demirağ OSB’de altyapı 
çalışmalarımız devam ediyor. Burasının 
endüstri bölgesi ilan edilmesi ile ilgili Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile 
görüşme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’da 8 Şubat 2019 
tarihindeki ilimizi ziyaretinde “Sivas’ın 2. 
Organize Sanayi Bölgesi olan Demirağ 
Organize Sanayi Bölgesi tamamlandı. 
Altyapı ihalesi yapıldı. En kısa zamanda 
burayı da faaliyete geçiriyoruz. Sivas’ı hızla 
kalkındırmak için 40 bin kişinin istihdam 
edileceği Demirağ Organize Sanayini özel 
teşvik bölgesi olarak ilan etmeyi planlıyoruz. 
Tüm Sivas’ı yatırımlarda cazip hale getirmek 
için teşvik sınıflandırmasında avantaj 
sağlamaya yönelik çalışmalar içerisindeyiz.” 
demişti. Bizler de Valilik nezdinde yapılması 
gerekenleri hızlı bir şekilde hayata 
geçiriyoruz” diye konuştu.

Bölgenin endüstri alanı olması hususunda 
görüşlerini dile getiren Vali Salih Ayhan 
“Burası karma endüstri alanı mı yoksa özel 
endüstri alanı mı olacak? Her ikisinin de 
ilimize avantajı ya da dezavantajı nedir? 
Bunları, her yönüyle çok iyi analiz etmek için 
uğraş veriyoruz. Bu kapsamda; yol haritamızı, 
milletvekillerimizle, belediyemizle, ticaret 
sanayi odamızla ve diğer paydaşlarımızla 
belirliyoruz” şeklinde konuştu.

I. OSB’DE İNOVASYON, TASARIM MERKEZİ 
VE GES PLANLANIYOR
Birinci OSB’nin altyapısını güçlü tutmak için 
gayret gösterdiklerini de ifade eden Vali 
Ayhan, “İnovasyon, tasarım merkezi, güneş 
enerji santrali ile ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Bununla ilgili olarak da Demirağ OSB, 
bizim için tüneldeki ışık. Burası için 40 bin 
kişinin istihdamını sağlayacak alt yapı ve 
cazip yatırım imkânı sağladığımız takdirde 
bu bölgenin cazibe merkezi olacağına 
inanıyorum. İnşallah iki OSB birbirine güç 
verecek ve Sivas bölgenin cazibe merkezi 
olacak” ifadelerini kullandı.



SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

86 FAALİYET RAPORU

2019

Sivas TSO’da yapılan imza törenine Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Eken, İŞ-KUR İl 
Müdürü Hikmet Canpolat ve SCÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim katıldı. 

Programda konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) arasında imzalanan  “Mesleki Eğitim 
ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” 
(MEGİP) gereğince İŞ-Kur İl Müdürlüğümüz 
ile çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün 
de burada Anadolu Optomekanik AŞ. 
ile protokol imzalıyoruz. Odamız, İŞKUR, 
SCÜ arasında bugüne kadar 6 tane proje 
imzaladık ve 212 istihdam sağlamış olduk. Bu 
sayıların artacağına olan inancımız tamdır. 
MEGİP kapsamında verilen avantajlardan 
tüm üyelerimizin faydalanmasını istiyoruz. 
Henüz bu projemizi bilmeyen üyelerimiz 
olabilir. İş-Kur müdürlüğümüze veya 
Odamıza gelirlerse gerekli bilgilendirme 
yapılacaktır. Ummadıkları düzeyde avantaj 
sağlayacakları bu proje kapsamında 
biz gerekli hizmeti vermeye hazırız. Bu 
protokole katkı sağlayan tüm kurumlarımıza 
ve yatırımcımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, 
MEGİP’in çok ortaklı bir eğitim programı 
olduğuna vurgu yaparak, 212 kişi sadece bu 
eğitim programı kapsamında istihdam edilen 
kişi sayısıdır. İş-Kur olarak bugüne kadar 7 
bin kişiye istihdam sağladık. Yıl sonunda 
ise bu sayı 8 bin kişiyi geçecek. Bu projede 
uyumlu çalışmak fevkalade önemli. Bizler de 
istihdam hedeflerimizi el birliği ile sağlıyoruz. 
Anadolu Optomekanik AŞ. ile imzalanan 
protokol kapsamında 16 kursiyerimiz 
optik alanında üretim-imalat işçisi olarak 
eğitim alacaklar ve istihdam edilecekler. 
İmzaladığımız protokol hayırlı uğurlu olsun” 
şeklinde konuştu. 

SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim 
ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, 
“Optik ile alakalı çok aradığımız bir yetişmiş 
eleman sektörü. Bir çok cihazımız var optik 
ile alakalı. Bu alanda istihdam sağlanması 
Türkiye’de ilk olduğunu düşünüyorum. 
Gelecek açısından oldukça önemli alan. Bu 
konuda Sivas TSO Başkanımıza, İş-Kur’a ve 
firmamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

MEGİP6 PROJE
212 İSTİHDAM

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Türkiye 
İş Kurumu (İŞKUR)  arasında 

imzalanan protokolle 
hayata geçirilen “Mesleki 

Eğitim ve Beceri Geliştirme 
İşbirliği Protokolü” (MEGİP) 

kapsamında Sivas’ta 
istihdamı artıracak 6’ncı 

eğitim protokolü imzalandı.
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TEKNOKENT’te düzenlenen imza törenine 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Alim Yıldız, STSO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken ve CÜSEM 
yetkilileri katıldı.  

Programda konuşan Başkanımız Mustafa 
Eken,  “Biz Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak göreve geldiğimiz günden bu yana 
Üniversite-Sanayi işbirliğini önemsediğimizi 
her platformda söyledik ve söylemeye 
de devam edeceğiz. Yıllar öncesinden bir 
kopukluğun olduğunu, ve bu birleşmenin 
daha da büyüyeceğini, birlik ve beraberliğin 
olacağını her yerde söylüyoruz. Yapacağımız 
bu protokol ile de Üniversite’deki 
hocalarımızın Ticaret ve Sanayi Odamızın 
üyelerine, personelimize eğitimler vermesi, 
bizim karşılıklı işbirliği yapmamız açısından 
önemli bir protokol olduğunu düşünüyorum. 
Bununla birlikte daha birçok protokol 
imzalayacağımızı ümit ediyorum. Hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Yıldız ise “Başkanımızın da söylediği 
gibi daha önce birkaç protokol imzalamıştık, 
bugün yeni bir protokol daha imzalıyoruz. Bu 
protokol ile birlikte şehir ile sanayi arasında 
işbirliğini yapmış oluyoruz. İnşallah bundan 
sonra da devam edeceğiz. Üniversitemiz 
her türlü hizmeti vermeye hazır. Allah hayırlı 
ve uğurlu etsin, inşallah güzel sonuçlar 
alacağız” şeklinde konuştu.

STSO ve CÜSEM arasında belirlenecek 
konularda eğitimlerin verilmesinin 
amaçlandığı protokol kapsamında birçok 
eğitim programı düzenlenecek. Ayrıca STSO 
üyelerine CÜSEM kursları Yüzde 10 indirim, 
oda tarafından istenen kurslarda ise Yüzde 
20 indirim yapılacak.

STSO VE SCÜ ARASINDA 
EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI
Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamız (STSO) ile Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi 
(CÜSEM) arasında eğitim 
işbirliği protokolü imzalandı.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) ile 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında 
eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken ve SCÜ 
Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından 
imzalanan protokol kapsamında yapılan saha 
ön çalışmalarında, daha etkin işbirliklerinin 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 
problem ve sorun toplama mekanizmalarının 
efektif kullanılması, sorunların araştırma 
olanakları ve araştırma insan kaynakları ile 
sistematik eşleştirilmesi ve soruna yönelik 
tez çalışması yapanların ödüllendirilmesi 
gereksinimleri ortaya çıkmıştır. 

Üniversite-Sanayi işbirliğinin en önemli 

aktörü olan Sivas TSO, 
ilimizin problemlerine çözüm 
oluşturma potansiyeli 
olan Lisansüstü tezlerin 
desteklenmesi amacıyla 
Üniversite ile işbirliğine 
gitmiştir. Bu kapsamda TSO 
ve OSB üyelerinden toplanan 
problemler bir Sanayi TEZ 
havuzunda toplanacak, 
toplanacak problemler 
Üniversitemiz Enstitü ve 
Araştırma Merkezlerindeki 
araştırmacılar ile eşleştirme 
yapılacaktır. Şehrimizin ve 

bölgemizin problemlerinin sistematik bir 
şekilde toplanıp Üniversiteye taşınmasında 
STSO ve OSB kritik bir rol üstlenmektedir. 
Lisansüstü bir öğrenci Sanayi TEZ 
havuzundan bir problemi Tez çalışması olarak 
seçtiğinde ve TSO’ya teşvik ikramiyesi 
için başvuru yaptığında TSO bünyesinde 
kurulacak bir komisyon değerlendirmesi 
sonucunda öğrenciye tez Teşvik İkramiyesi 
verilebilecektir. Komisyon TSO temsilcisi, 
OSB temsilcisi ve Üniversite Temsilcisinden 
oluşacaktır. İlk yıl her bir tez için en fazla 
5.000 TL verilmesi öngörülmektedir. İlk yıl 
için desteklenecek tez sayısı en fazla 10 
olarak belirlenmiştir.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLE
EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILDI
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STSO Konferans Salonunda düzenlenen 
panelde iklim değişikliği, kadınların çevrenin 
korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede 
daha etkin rol oynamaları konularında bilgiler 
verildi.

Küresel ısınmaya dikkat çekilerek, “Küresel 
ısınmanın en önemli nedeni insanların 
aktiviteleridir.  Küresel ısınma nedeniyle 
buzullar eriyor. Hakkari Cilo dağlarındaki 
binlerce yıllık buzullar bile erimeye 
başlamıştır.  Ayrıca küresel iklim değişikliğine 
bağlı olarak kuraklık ve sel başta olmak üzere 
doğal afetler artmakta ve iklim değişikliğine 
bağlı göçler ortaya çıkmaktadır” dedi.

Su tüketiminin azaltılmasının birçok konuda 
tasarruflu olmanın önemine değinen 
Özdemir, ağaç dikiminin arttırılması, araç 
kullanımının azaltılmasının ve evlerden çıkan 
günlük 1 ila 1,5 kilogram çöpün azaltılarak 
geri dönüşüm yapılmasının iklim değişikliği 
ve çevrenin korunmasında önemli başlıklar 
olduğunu dile getirdi.

Tüketimin azaltılması konusunda da bilgiler 
veren Özdemir, “Marketlerden hazır reçel, 
meyve suyu gibi evde hazırlanabilecek 
ürünleri almayın, kendiniz yapın. Çevrenizde 
bulunan doğal üretim yapan üreticileri 
desteklemeye çalışın ki üretim artsın. En 
önemlisi de her konuda geri dönüşüme önem 
vermeliyiz. Eskiyen eşyalarımızı atmayalım, 
dönüştürelim” dedi.

Panelin ardından Sivaslı kadınlara teraryum 
atölyesinde eğitim verildi. Katılımcılar 
seçtikleri teraryum fanuslarının içine 
toprak, yapay çim, çakıl gibi malzemeleri 
yerleştirerek bahçe dekorasyon çalışması 
yaptı. Program sonunda kadınlar yemekte 
bir araya geldi. 

KADIN VE ÇEVRE 
PANELİ DÜZENLENDİ
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız AB Bilgi Merkezi tarafından ‘Kadın ve 
Çevre’ konulu panel ile teraryum atölyesi düzenledi.
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Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı 
Hilmi Bilgin, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim 
Yıldız, Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacı 
Çetindağ, kurum müdürleri, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. 

Program hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tolga 
Karaköy, “Sivas tarımına yönelik ciddi 
projeler üretildi. Programımız kapsamında 

yapmaya çalıştığımız şey her şeyden 
önce çiftçilerimizi, STK’larımızı, İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüzü bir araya getirerek 
çiftçilerimizin problem ve sıkıntılarını burada 
konuşmak ve tartışmak ve bu sorunların 
çözümüne yönelik projeleri sunabilmek. Bu 
programlarda elde edeceğimiz desteklerin 
doğru yere gitmesinin saptanması 
maksadıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız” 
dedi.

TÜBİTAK DESTEKLİ
YENİLİK PROJE 
PAZARI AÇILDI

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamız 
(STSO) ile Sivas 

Cumhuriyet 
Üniversitesi 

işbirliğiyle, Sivas 
Valiliği ve TÜBİTAK’ın 

katkılarıyla ilimizde 
ilk kez düzenlenen 

TÜBİTAK Tarım, Gıda 
ve Biyoteknoloji’de 

Ar-Ge ve Yenilik 
Proje Pazarı 2019 

açılışı yapıldı.
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İŞ İNSANLARIMIZLA PROJE 
SAHİPLERİNİ 
BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız 
Mustafa Eken, “Odamızın ve üniversitemizin 
iş birliği ile yapılan valiliğimizin ve TÜBİTAK’ın 
destek verdiği 2019 Proje Pazarının hayırlı 
olmasını diliyorum. Çalışmamız gereken 
eksiklerimiz sanayi, tarım ve turizm. Bugün 
de Sivas’ta ilk defa yapılacak olan bu 
projeyi çok önemsiyoruz. Üniversitemiz ile 
iş birliğini her zaman yapıyoruz. Biz Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak çıkacak 
olan projelerden bir tanesi bile ilimiz ve 
ülke ekonomisine kazandırıldığı zaman biz 
bununla mutlu olacağız.  Çıkacak projelerden 
sonra iş insanlarımız ile birlikte odamız olarak 
her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise “Yapılan 
projelerin hepsinin destekçisiyiz. Fakat bu 
projeler bir ürüne dönüşsün istiyoruz. Şehir 
ile üniversite arasındaki 
köprülerin kurmamız 
gerektiğini söylüyoruz. Bu 
anlamda bugün yapılan 
bu toplantı, çok önemli bir 
toplantı” ifadelerini kulandı.  

Programın önemine dikkat 
çeken Sivas Belediye 

Başkanı Hilmi Bilgin şunları kaydetti; 
“Üniversitelerin şehirlere katacağı en 
büyük özellik ve en büyük katma değer 
proje hazırlamak ve proje noktasında 
uygulayıcılara destek vermek olacaktır. 
AR-GE çalışmalarını yapmak olacaktır. 
Şehrimiz sanayisine, savunma sanayisine, 
tarım alanında yapılacak projelere çok önem 
veriyoruz.” 

Vali Salih Ayhan, “Önemli bir proje, önemli 
bir adım. Tarım ile ilgili potansiyelimizi 
görerek üniversitemiz dertlenerek böyle 
bir çalışmaya başlaması, bu konuda proje 
hazırlaması, bizler ile istişare etmesi çok 
önemli. Bugün bu toplantının ilk ayağını 
gerçekleştirmiş oluyoruz. Toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Buradan çıkacak sonuçların çiftçilerimize, 
kurumlarımıza yol göstermesini temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından sergi ve projelerin 
açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri 
projeleri inceleyerek bilgi aldı.
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Sivas Katmeri’nin tescillendiğini ifade eden 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
“Hepimizin malumu ülkemizde birçok ilimizin 
mutfağında farklı tat ve lezzetlerde katmer 
bulunuyor; Kayseri Katmeri, Kili Katmeri, 
Antep Katmeri gibi. Sivas Katmerimiz ise 
bu çeşitlerden farklı olması yöremize özgü 
olması nedeniyle Coğrafi tescil ve marka 
alması için girişimler başlatılmıştı. Sivas 
Köftesinin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamızın (STSO) yaptığı başvuru kabul edildi 
ve katmerimiz de Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) tarafından ‘Sivas Katmeri’ olarak 
tescilledi” dedi.

YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ 
TANITIMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Sivas’ın, Türkiye’nin ortasında yer alan, tarım 
ve hayvancılık şehri olarak anıldığını, kendine 
özgü olan ve keşfedilmeyi bekleyen onlarca 
ürün olduğunu ifade eden Eken,şunları 
kaydetti;

“Zengin mutfağı ile gastronomi alanında 
da Türkiye’nin en önemli illeri arasında 
yer almaktadır. Ancak birçok platformda 
söylediğimiz gibi tanıtım konusunda yetersiz 
kalınması şehrimize ait ürünlerin tanıtımını 

TESCİLLİ
SİVAS KATMERİ
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) tarafından tescillenen Sivas 
Katmeri’nin tanıtım programı yapıldı. Sivas’ta faaliyet gösteren basın 
mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen programa Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.
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da olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de bal 
üretiminde 2. sırada yer alan, Türkiye’deki 
en kaliteli kayısıyı üreten, en kaliteli ve 
doğal domatesi Koyulhisar’da üreten elması, 
kavunu, kuru fasulyesi, turşusu, köftesi ve 
katmeri ile Sivas’ı her yönüyle tanıtmamız 
gerekmektedir.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) olarak 
kültürümüzün bir parçası olan yöresel 
yemeklerimizin özellikleri ve lezzetinin 
korunup tanıtımı için önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Bu manada Sivas’ın tanıtımına 
büyük katkı sağlayacak olan bu ürünlerimiz 
için tescil belgesi alıyoruz, almaya da devam 
edeceğiz. Sivas Köftesinin tescili daha önce 
odamız tarafından alınmıştı. Şimdi ise Sivas 
Katmerimiz coğrafi tescili aldı.”

ÜRÜNLERİMİZİN MARKA 
DEĞERİNİ KORUYACAĞIZ

Eken, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız 
(STSO) tarafından yapılan Coğrafi İşaret 
tescil başvurusu yapılan ürünler hakkında 
da bilgi vererek;

Sivas Madımağı tescil başvurusu dosya 
yazım aşamasındadır. Suşehri Kuru 
Fasulyesi için ise başvuru çalışmaları 
devam etmektedir. Bu ürünlerimize 
alacağımız tescil ile ekonomik bir değer 
oluşturacağız. Bölgemize has bu ürünlerin 
gelecek nesillerin de tatması ve üretiminin 
arttırılması konusunda da çalışmaları 
destekleyeceğiz. Burada bir diğer önemli 
ayrıntı ise tüketicilerimizin de korunması ve 
ne aldığını ne yediğini bilmesini sağlamaktır. 
Ürünlerimizin belli standartlara çıkarılmasını 
ve marka değerinin korunmasını 
sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) ile 
Garanti BBVA Mortgage işbirliği ile Sivas’ta 
bulunan emlakçı ve yapsatcılara yönelik 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas TSO’da düzenlenen programa STSO 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü 
Murat Atay, Genel Müdür Yardımcısı Songül 
Yeşilçimenli, Orta Anadolu Bölge Müdürü 
Salih Erenler, Yönetim kurulu üyeler, meclis 
üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, sektörlere 
yönelik toplantıları sürdürdüklerini belirterek, 
“Odamızın komitelerine yönelik bilgilendirme 
toplantıları sektör temsilcilerimiz için 
çok önemli. Bizler de bu doğrultuda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

SİVAS’TA 20 BİN KONUT SATILMAYI 
BEKLİYOR
Emlakçı ve yap satcılara yönelik düzenlenen 
toplantıda sektörün geleceği ve faizlerin 
ele alınacağına dikkat çeken Eken, “Emlak 
sektöründeki sıkıntı her gün konuştuğumuz 
konu. Türkiye genelinde ve şehrimizde emlak 
sektörü canlanmazsa diğer sektörlerde de 
canlanma göremeyiz. Sivas’ta 20 Bin, Türkiye 
Genelinde 2 milyon konut satılmayı bekliyor. 
Türkiye’nin en iyi döneminde 500 bin konut 
satılmıştır. Bu rakamlar bizi korkutmasın ama 
neredeyse 4 yıllık bir konut stoku var. Bu 
sorunu nasıl aşacağız diye düşünürsek faiz 
oranlarının düşmesi lazım. Faiz oranlarının 
yüksek olması yatırımcının da tüketicinin 
de belini kırıyor. Garanti Bankasının bize 
anlatacakları faiz oranları ile alakalı olacak. 
Bizlerin, üyelerimizin taşın altına elimizi 
koyduğumuz gibi bankalarımızın da elini 

ODAMIZ VE GARANTİ BBVA İŞBİRLİĞİ İLE 
SİVAS’TAKİ EMLAKÇI VE YAPSATÇILARA YÖNELİK 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sivas’ta bulunan emlakçı ve 
yapsatcılara yönelik toplantıda 

konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, konut 

sektöründe yaşanan krizin faiz 
indirimleri ile aşılacağını belirterek, 

“Türkiye’de 4 yıllık konut stoku var. 
Faizler inmeye başladı, bu durumu 

2020 yılında atlatacağız” dedi.
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koyması lazım. Garanti Bankası müdürü ile 
görüştüğümüzde onların konut kredisi diğer 
bankalardan daha hesaplı olduğunu belirtti” 
ifadelerini kullandı. 

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü 
Murat Atay ise “Sivas’ta olmaktan son 
derece mutluyuz. Sivas çok önemli bir şehir, 
tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar 
dayanıyor. Bugün burada sizin sıkıntılarınızı 
elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız.

Türkiye şu anda sosyolojik değişimden 
geçiyor. Örneğin 1960’lı yıllara gidecek 
olursak, bir evde oturan kişi sayısı 6 kişinin 
üzerindeydi. Bu bile konutta ciddi bir talebin 
olduğunu gösteriyor. Başkanımın da belirttiği 
gibi geçen sene faiz oranları çok arttı. Konut 
satışında 100 tane konut satılıyorsa 30-40 
tanesi kredi ile alınır” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Songül Yeşilçimenli 
ise “Türkiye Cumhuriyeti olarak çok kalabalık 
bir ülkeyiz.

Şu anda 82 milyon nüfusumuz var. 30 yaş 
altı nüfusumuz toplam enflasyonun yüzde 
40’ına tekâmül ediyor. Çok genç ve dinamik 
bir ülke. Ülke olarak 22 milyon konutta 
yaşıyoruz. Bu konutların yüzde 40’ının acil 
yenilenmesi gerekiyor. Yani yıkılıp tekrar 
yapılması lazım. Evlenmeler, boşanmalar 
ve bazı diğer sorunlar yüzünden ülkemizde 
her yıl 650-700 bin konuta ihtiyaç var” 
ifadelerini kullandı. Yeşilçimenli daha sonra 
katılımcılara yaptığı sunumda sektörün 
geleceği ve kredi olanakları hakkında bilgi 
verdi.
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Sivas TSO Sosyal Tesislerinde düzenlenen 
programa Vali Salih Ayhan’ın eşi Zeynep 
Akkiraz Ayhan, Sivas Vali Yardımcısı Mustafa 
Yüksel Karadağ’ın eşi Selda Karadağ,  Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Eken’in eşi Handan 
Eken, STSO Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Meziyet Genç, Emniyet Müdürü 

Kenan Aydoğan’ın eşi Keziban Aydoğan, 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü 
Mehmet Kul’un eşi Tuna Kul, İl Genel Meclisi 
Üyesi Semra Temurbaş Mavibulut, SCÜ 
Öğretim Görevlisi Emine Tonus, protokol 
eşleri, KGK üyeleri ile kadın dernekleri katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan STSO Kadın 
Girişimciler Kurulu 
Başkanımız Meziyet Genç, 
“Hepiniz biliyorsunuz ki 
günümüz teknolojisinde 
tezgah başında halı 
dokumak unutulmaya yüz 
tutmuştur. Verilen emeğin 
karşılığını maddi olarak 
alamadıkları için tezgah 
başında halı dokumak pek 
tercih edilmiyor. Cumhuriyet 

TEZGAHSIZ HALI 
DOKUMA EĞİTİMİ
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 
Sosyal Girişimcilik Semineri ve Tezgahsız Halı Dokuma Atölyesi programı 
düzenlendi. Programda Türkiye’de ilk kez yapılan ve Cumhuriyet Üniversitesi 
Sivas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Halıcılık ve Kilimcilik 
Programcılığı Öğr. Üyesi Emine Tonus tarafından patenti alınan tezgahsız 
halı dokumacılığı eğitimi verildi. 
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Üniversitesi öğretim görevlisi 
Emine Tonus, tezgahsız halı 
dokuma tekniğini geliştirmiş 
ve patentini almıştır. 
Dünyada bir ilk olan bu tekniği bugün 
bizimle paylaşacaktır. Emine Hocamızın 
bugün burada göstereceği teknik ile bizlere 
çok şey katacağına inanıyoruz. Nedeni 
unutulmaya yüz tutmuş olan ata yadigarı 
halı kültürümüzün yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi konusunda bugün bir adım 
atarak hem iş gücünün üretime dönüşmesi 
hem de girişimcilik kültürümüze katkı 
sunmuş olacağız. 

SCÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Zekiye Gencer, sosyal girişimcilik 
konusunda bilgiler verdi.

Halının tarihçesini anlatan Cumhuriyet 
Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu 

El Sanatları Bölümü Halıcılık ve Kilimcilik 
Programcılığı Öğr. Üyesi Emine Tonus, 
“Halıcılığın kökeni Türklere aittir ve buna 
da sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. 
Halı bulunduğu bölgenin zenginlikleriyle 
yoğruldu ve günümüze kadar geldi. Ancak 
teknolojik gelişimler karşısında pek çok el 
sanatı gibi halıcılık da kendini koruyamaz 
hale geldi. Özellikle yapımız zor ve zahmetli 
olması, gelir getirici meslekler arasından 
çıkması nedeniyle gençleri bir türlü kendisine 
çekemedi. Bu nedenledir ki üniversitelerde 
okutulmakta olan halıcılık programları artık 
yavaş yavaş kapatılmak zorunda kaldı” dedi. 

Tonus, konuşmasının ardından tezgahsız 
halı dokuma teknikleri hakkında bilgi vererek 
uygulamalı eğitim verdi.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 
Meclis Başkanımız Çetin Yıldırım ve Meclis 
Üyelerimiz uzmanlar tarafından protokol 
kuralları, finansal yönetim, ticaretin yeni 
yüzü: e-ticaret, mimikler yalan söylemez ve 
etkili yönetim becerileri hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca, istihdam, finansman, vergi, mevzuat 
ve destekler konularında da takip edilen 
çalışmalar hakkında sunum yapıldı. 
Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mustafa Eken, Sivas TSO’nun da hissedarı 
olduğu Merkez Bankası’nın 87. Genel Kurul 
toplantısına katıldı.

TOBB “MECLİS ÜYELERİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde 15 Mart 2019 tarihinde düzenlenen “Meclis Üyeleri 
Bilgilendirme Semineri”ne katıldı.
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Doç. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, tarafından 
verilen eğitimde strateji belirleme yöntemleri, 
stratejik düşünme, kurumsal strateji gibi bir 
çok konuda ayrıntılı bilgi verildi.

Eğitim çalışmasının ardından SWOT Analiz 
Çalışması yapıldı. Meslek Komite üyeleri 
ortak bir çalışma yaparak SWOT Analiz 
Çalışmasına fikir ve önerilerini belirtti.

Programa katılan STSO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, “ORAN 
Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı 
kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odamız tarafından yapılan stratejik plan 
eğitim programlarını pazartesi günü 

başlattık. Bu program kapsamında ilk önce 
Yönetim Kurulu Üyelerimize, ardından 24 
Meslek Komitemize eğitimler verildi. Meclis 
Toplantımızda da meclis üyelerimize bu 
eğitim verilerek tamamlanacaktır. Buradaki 
amaç, odamızın geleceğini belirlemek, 
gelecek vizyonunu belirlemek, misyonunu 
belirlemek, daha önceki vizyon ve misyon ile 
aradaki farkı çıkarmak. Bu eğitim kapsamında 
tüm üyelerimizin fikirlerini istişare ederek 
yapıyoruz. Uzman arkadaşlarımız toplanan 
verileri denetleyerek analiz edecek. Çıkacak 
sonucu da en kısa zamanda tüm üyelerimizle 
paylaşacağız. Odamıza tekrar hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.  

STSO’DA STRATEJİK PLANLAMA 
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Orta Anadolu (ORAN) 
Kalkınma Ajansı Teknik 

Destek Programı 
kapsamında yürütülen 

‘Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası Gelecek 

Vizyonunu Belirliyor’ 
projesi devam ediyor. 

Proje kapsamında 
STSO’da Meslek 

Komitelerine yönelik 
Stratejik Planlama 

Eğitimi verildi.
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan 
Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’nü Sivas 
olarak sahipleneceklerini açıklayan Eken, 
“Mesleki eğitimin, ilimizdeki sektörlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını 
sağlayacağız. Yıllardır firmaların çalıştıracak 
nitelikli eleman bulamadığından şikayet 
ettiklerini duyuyoruz. Memleketimizde 
işsiz gençlerimizin sayısı artıyor. Okullarda 
verilen eğitim, dışarıda işe yaramıyor. İş 
dünyasının talep ettiği nitelikler, okullarda 
yeterince öğretilmiyor. Özellikle Almanya 
genç işsizlerin en düşük olduğu ülke. 
Sebebi ise mesleki eğitim ile reel sektör 
buluşturulmuş. Bizlerde Odamız aracılığıyla 
bu projeyi destekliyor ve uygulamaya 
geçirmek istiyoruz. TOBB öncülüğünde 
Sivas TSO olarak elimiz taşın altına 
koyacağız. Piyasada talep gören niteliklere 
göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki 
eğitim modelini Sivas’ta uygulayacağız. 81 
İl’de 81 meslek lisesi protokolü kapsamında 
mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. 
TOBB’un desteğiyle meslek liselerinde 
atölyeler ve laboratuarlar kuracağız, mevcut 
olanları yenileyeceğiz. AR-GE ve Beceri 

Tasarım Atölyelerini faaliyete geçireceğiz. 
Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle 
hazırlayacağız” dedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, protokol 
töreninde “Yıllardır dile getirdiğimiz ama 
bir türlü hayata geçiremediğimiz bir adım 
atıyoruz. Mesleki eğitim ile reel sektörü, 
birbirine entegre ediyoruz. İş dünyasından 
gelen bir Bakanın farkını ve ezberleri nasıl 
bozduğunu gördük.” diye konuşmuştu.  

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise hayal edilen 
bir çalışmanın gerçekleşmesinden mutluluk 
duyacaklarını açıklayarak, “Ekonomimizin 
itici gücü olarak TOBB’un varlığı ve bu birlikle 
bizim işbirliğimiz son derece hayati bir 
önem taşıyor. Bu çalışmanın hele hele diğer 
mesleki teknik okullarımızı etkilemesini ve 
yaklaşık 130 bin civarındaki mesleki teknik 
okullardaki öğretmenimizin de bu bağlamda 
yetişmesi onların bu projelerin geliştirilmesi 
konusunda ilerletilmesine de hizmet 
edeceğini düşünüyorum. Yıllardır üzerinde 
çalışılan bir konu bu uzun yıllardır hayal 
edilen bir çalışmanın bugün gerçekleştiriliyor 
olması beni çok mutlu etti. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu. 

NİTELİKLİ ELEMAN 
SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, mesleki eğitim ile reel sektörün 
entegre olarak bir araya getirecek “81 İl’de 81 meslek lisesi” projesinin 
nitelikli eleman sorununu çözeceğini söyledi. 
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ÜYELERİMİZE YÖNELİK
E-TİCARET SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Üyelerimize yönelik eğitim ve seminer çalışmalarını aralıksız sürdüren 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) popülerliğini hızla arttıran e-ticaret 
alanında eğitim ve bilgilendirme semineri düzenledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) 
Genç Girişimciler Kurulu ve n11 alışveriş 
sitesi işbirliğiyle “Türkiye’de Kobilerin dijital 
dönüşümüne katkı sağlamak için e-ticaret 
ve e-ihracat fırsatları” konulu bilgilendirme 
semineri düzenlendi. 

Seminerin açılış konuşmasını Meclis 
Üyemiz ve aynı zamanda Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Muhammed Yavuz 
Şimşek yaptı. Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Semih Arifer toplantıda yapacakları 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Seminere katılan n11 sitesinin Kuzey 
Anadolu Bölge Satış Müdürü Sultan Ecer, 
Satış Yöneticisi Ozan Özatay, Kalite Yönetim 
Müdürü Baki Süngü, Toptan Satış Müdürü 
Onur Bardak ve İş ortağı Eğitmeni Aykut 
Baskın e-ticaretin nasıl yapılacağı ve iş 
ortaklılığı konusunda sunum yaptı.
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Avrupa Birliği’nin siyasi ve politik 
sürecinden ziyade AB’nin temel değerleri 
üzerinden AB’nin tanıtılmasını, halkın 
bilgilendirilmesini ve kamu oyunda 
farkındalık yaratılmasını amaçlayan Sivas 
AB Bilgi Merkezi, bu amaç doğrultusunda 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 
şehirde önemli faaliyetler yürütmektedir.

Kadınlara yönelik önemli etkinlikler 
düzenleyen AB Bilgi Merkezi, bu kapsamda 
İş Yaşamından Sosyal Yaşama Kadın Paneli, 
İklim Eylem Haftası semineri ve terarayum 
atölye çalışması, Gençlerle Avrupa fırsatları 
üzerine söyleşi yapıldı.

SİVAS AB 
BİLGİ MERKEZİ 
FARKINDALIK 
OLUŞTURMAYA 
DEVAM EDİYOR

2011 yılında 
kurulan Sivas AB 

Bilgi Merkezi, Sivas 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Avrupa 

Birliği Türkiye 
Delegasyonu 

arasındaki protokol 
kapsamında önemli 

faaliyetlere imza 
atmaktadır.
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Yapılan en önemli program ise 5 Bin kişinin 
katıldığı Anadolu Ateşi Gösterisi oldu. 
Sivas Kongresinin 100. Yılı kutlamaları 
kapsamında gerçekleştirilen programa AB 
Büyük Elçisi Christian Berger’de katıldı.

AB Bilgi Merkezi, İnsan Hakları konulu 
ödüllü belgesellerin izlendiği Avrupa İnsan 
Hakları kutlama programı da düzenleyerek 
Sivas’ta farkındalık oluşturmayı sürdürdü.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan 
Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı 
Gabriel Munuera Vinals ve Dışişleri Bakan 
Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk 
Kaymakcı oda ve borsa temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Rifat 
Hisarcıklıoğlu proje hakkında bilgiler verdi.

Türk ve AB üyesi ülke oda ve borsaları 
arasındaki eşleştirme projeleri hakkında 
bilgilendirme yapan Hisarcıklıoğlu, “Bu proje 

için AB’den, 2,5 milyon euro hibe destek 
sağladık. Ülkemizden 30, Avrupa Birliği’nden 
de 28 oda ve borsa, toplam 19 projeyi 
gerçekleştirmek üzere eşleştirildi. Bugün 
aramızda, 12 AB üyesi ülke; Yunanistan, 
Bulgaristan, Romanya, Çekya, Macaristan, 
Polonya, Litvanya, İtalya, İspanya, Fransa, 
Almanya ve Belçika’dan gelen, 28 oda 
ve borsamız da bulunuyor. Bu program 
için ülkemizden 100 civarında müracaat 
olmuştu. Bu da oda ve borsalarımızın yerel 
kalkınmaya, yerel dinamikleri harekete 
geçirmeye verdikleri önemi gösteriyor” 
şeklinde konuştu.

SİVAS - ESKİŞEHİR 
ULUSLARARASI İŞ AĞLARI 

OLUŞTURACAK
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri tanıtım 
toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu proje için AB’den, 
2,5 milyon euro hibe destek sağladık. Ülkemizden 30, Avrupa Birliği’nden de 28 
oda ve borsa, toplam 19 projeyi gerçekleştirmek üzere eşleştirildi” dedi.
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“26 İL VE 1 İLÇEDEN 
19 PROJE KABUL EDİLDİ”
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “AB mevzuatı 
kapsamında, Hazine-Maliye Bakanlığı’na 
bağlı, Merkezi Finans ve İhale Birimi 
tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 
26 il ve 1 ilçeden 19 proje kabul edildi. Beni 
en çok sevindiren ve sizlerin de dikkatine 
sunmak istediğim husus şu: Projeleri kabul 
edilenler, sadece, belli bölgelerle sınırlı değil. 
Doğu’dan Mardin, Kars, Gaziantep, Kilis, 
Adıyaman, Bingöl, Ardahan. Karadeniz’den 
Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin. Batı’dan 
Edirne, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bursa. 
Ege’den İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya. 
Anadolu’dan Ankara, Konya, Eskişehir, 
Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar var. Bu 
illerdeki odalarımız ve borsalarımız, ortak 
bir şekilde proje yaptılar, birlikte çalıştılar 
ve kazandılar. Ve bir de, ayrı bir tebriği hak 
eden, bu başarıyı yakalayan bir ilçemiz var: 
Çerkezköy”.

SİVAS VE ESKİŞEHİR ULUSLAR 
ARASI KÜMELENME OLUŞTURACAK
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Eskişehir 
Sanayi Odası ortaklığıyla hazırlanan “Güçlü 
Kümeler İçin Sektörel İşağları Projesi” de 
kabul edildi. Sivas ve Eskişehir birlikte 
Fransa ve İspanya odalarıyla, kümelenmeleri 
artırmak ve bunları uluslararası network’e 
dahil etmek için çalışacak.   

Proje kapsamında, kurulmuş ya da kurulacak 
olan havacılık ve raylı sistemler kümelerinin 
proje öncülüğünde işlevselliğinin artırılması, 
küme yönetimi uluslararası iş ağları 
ve pazarlama konularındaki kurumsal 
kapasitelerin güçlendirilmesi, Avrupa’dan 
edineceğimiz proje ortaklarımız vasıtasıyla 
üyeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi 
hedefleniyor.  Projede ayrıca ortak olarak 
yer alacak Odamız  üyelerinin (raylı sistemler, 
otomotiv yan sanayi, makine, savunma, 
talaşlı imalat, metal işleme, iş makinaları yan 
sanayi gibi) kümelenme potansiyellerinin 
ve uluslararası ağlara katılımlarının 
desteklenmesi, potansiyel firmaların 
havacılık ve raylı sistemler sanayine 
transformasyonları teşvik edilecek. 

Konuyla ilgili olarak sektördeki üyelerimiz 
araştırma ve geliştirmelerde bulunmak 
üzere İspanya-Barcelona ve Fransa-Lyon’da 
ziyaretlerde bulunacak.
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Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 üniversite ve 7 
Ticaret ve Sanayi Odasını bir araya getiren 
projenin açılış toplantısı ve imza protokolü 
Uşak Üniversitesinde düzenlenen bir törenle 
gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının 
ardından “Avrupa’ya Açılan Yedi Kapı (Seven 
Doors to Europe)” adlı Erasmus+ projesi 
konsorsiyumu imzalandı.
Konsorsiyumun odak noktası ulusal 
işbirliğinin artırılmasının yanı sıra kurumların 
uluslararasılaşma stratejilerine de katkıda 
bulunulabilmesine katkı sağlamak.

Proje kapsamında öğrenciler için 2 ay 
staj hareketliliği, personeller için 5 gün 
eğitim alma/ders verme hareketliliği 
gerçekleştirilecektir.

İmza töreninin ardından yapılan çalıştayda 
Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ile 
Rektör Yardımcıları arasında, “Yeni Fikirler 
ve İşbirliği Fırsatları/ Misyon Farklılaşması, 
Uşak Deri, Tekstil ve Seramik Üretimi ve Ar-
Ge Faaliyetleri” konularında karşılıklı fikir alış 

verişi gerçekleştirildi. 

Son çalıştayda ise 
konsorsiyum üyesi 
üniversitelerin ve Ticaret 
Sanayi Odalarının 
personellerine, web 
platformu ve başvuru sistemi 
tanıtımı, hareketlilikle ilgili 
takvim, işleyiş ve raporlama 
süreçleri konusunda 
bilgilendirme yapıldı.

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası 

(STSO); “Avrupa’ya 
Açılan Yedi Kapı 

(Seven Doors 
to Europe)” adlı 

Erasmus+ projesinde 
konsorsiyum üyesi 

olarak yer aldı.

STSO
“AVRUPA’YA AÇILAN YEDİ KAPI”

PROJESİNDE YER ALDI 
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Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı 
Teknik Destek Programı kapsamında 
yürütülecek olan projenin açılış toplantısı 
STSO Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken başkanlığında gerçekleştirildi.

Teknik Destek Programı’nın amacı 
olan kurumsal kapasiteyi geliştirme 
doğrultusunda Sivas Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından iki ay gibi bir sürede proje 
tamamlanacaktır.

“Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Gelecek 

Vizyonunu Belirliyor” projemizle hedef 
grubumuz; odamız personeli, yönetim 
kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimizdir. 
Hedef grubumuzun geliştirilmesi sayesinde 
bölgenin kalkınmasına optimum fayda 
oluşturulacaktır.

Projemiz ile birlikte Odamızın gelecek 
vizyonu belirlenmesine ilişkin çalışmalar 
hayata geçirilecek olup, Oda Yönetici, 
organ ve çalışanlarına yönelik eğitimler 
verilecektir.

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası 

personel, yönetim 
kurulu üyeleri ve 
meclis üyelerine 

yönelik ‘Sivas 
Ticaret ve Sanayi 

Odası Gelecek 
Vizyonunu Belirliyor’ 

projesi hazırlandı. 

STSO
YENİ BİR PROJEYE 

İMZA ATTI
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Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, AB 
Büyükelçisi Christian Berger ve beraberindeki 
heyet ile birlikte Vali Salih Ayhan ve Belediye 
Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret etti.

Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 
heyet daha sonra Odamızı ziyaret etti. Şeref 
defterimizi imzalayan Büyükelçi Berger’e 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 
bolluk ve bereketi simgeleyen Hayat Ağacı 
hediye etti. 

EKEN’İN DAVETİ İLE

AB BÜYÜKELÇİSİ 
BERGER SİVAS’TA
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Eken, Odamızın daveti üzerine bir dizi ziyaret ve Anadolu Ateşi gösterisine 
katılmak üzere ilimize gelen AB Büyükelçisi Christian Berger’i ağırladı. 
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Ziyarette, Başkan Eken, Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamızın (STSO) yaptığı çalışmalar ve 
AB ile birlikte gerçekleştireceğimiz projeler 
hakkında Berger ile istişarede bulundu.

Berger daha sonra STSO bünyesinde hizmet 
veren Türkiye’de sadece 20 ilde bulunan 

AB Bilgi Merkezini de inceleyerek, yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

Vali Salih Ayhan, AB Büyükelçisi Christian 
Berger, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve AB 
heyetiyle Odamızın ev sahipliğinde verilen 
akşam yemeğinde bir araya gelindi.
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4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas Ticaret 
ve Sanayi Odamızın (STSO) daveti ile Sivas’a 
gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle ve heyeti, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken’i ziyaret 
etti.

Ziyarette konuşan STSO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mustafa Eken, “4 Eylül Sivas 
Kongresi’nin yıldönümü için davetimizi 
kırmayarak geldiniz. Odamız olarak ihracat 
rakamlarını Sivas’ta açıklamanızı rica 
ettiğimizde de memleketim, şeref duyarım 

dediniz ve Bakanımız ile birlikte açıkladınız. 
Biz TİM’i yakinen takip ediyoruz. Hangi 
konuda olursa olsun aradığımızda göstermiş 
olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Ben ilimiz adına, Odamız adına, 8 bin üyemiz 
adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

TİM Başkanı Gülle ise “Bize ve yönetimimize 
göstermiş olduğunuz nazik ev sahipliğiniz 
ve dostluğunuz için teşekkür ediyoruz. 
Kurumların hepsi bu ülkeye ve ülke insanına 
hizmet etmek için. TOBB ve STSO olarak sizler 
bu bölgenin insanlarına hizmet ediyorsunuz. 

Bizlerde Türkiye’de ki 
çatı örgütü olarak bütün 
ihracatçılarımızın temsili 
görevindeyiz. İşbirliğimiz 
gayet anlamlı ve güzeldi. 
Arkada iz bırakacak 
unutulmayacak bir 100. 
yıl oldu. Bizler sanayici ve 
ihracatçı kardeşlerimizin 
başarısıyla gurur duyduk” 
ifadelerini kullandı. 

TİM’DEN SİVAS TSO’YA ZİYARET

TİM Başkanı İsmail 
Gülle ve yönetimi, 

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odamızı 

(STSO) ziyaret etti. 
Ziyarette Sivas’ta 

ilk ihracat yapan bir 
firmaya da plaket 

verildi.
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Gülle Sivas’ta üretim yapan 
HM SİVMAT Mobilyanın ilk kez 
ihracat yapmasının sevindirici 
olduğunu ifade ederek, “Bizler 
için memnuniyet verici ayrı 
bir unutulmaz an da sevgili 
kardeşimizin Ağustos ayında 
ilk defa ihracata başlaması. Bu 
arkadaşımız gibi sayıların daha da 
çoğalması dileğimiz. Bizlerle her 
türlü konuda iletişim kurabilirsiniz. 
Bu konuda iddialıyız. Dünyada 
ulaşamayacağımız kurum yok. 
Sivas’ın 50 milyon dolarlık 
ihracatını daha da yükseltmemiz 
gerekiyor. Bu pazara ulaşmada 
elimizden ne gelirse yanınızdayız. 
Tekrar misafirperverliğiniz için 
teşekkür ediyor başarılarınızın 
devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ağustos 
ayında Gürcistan’a 17 Bin dolarlık 
ihracat yapan HM SİVMAT Mobilya 
Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem 
Çitkıran’a plaket takdim edildi.  
Eken ve Gülle, firmanın Eylül 
ayında daha yüksek rakamlarda 
anlaşmalar yaptığına vurgu 
yaparak “Her konuda yanınızdayız” 
dedi. Eken günün anısına TİM 
Başkanı Gülle’ye hediye takdim 
etti.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken 
başkanlığında Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerimizden oluşan heyet Macar-
Türk Ticaret Odası Başkanı Suat Gökhan 
Karakuş’u ziyaret etti. 

Ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik 
ve ticari bağlantıları güçlendirmek, yeni 
imkanlar ve iş bağlantılarının kurulması 
hakkında görüşmelerde bulunuldu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken 
başkanlığında Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerimizden oluşan 
heyet Macaristan’ın Başkenti 
Budapeşte’de Macar ve Türk 
işadamları arasındaki ekonomi ve 
ticari bağlantıları güçlendirmek 
ve yeni olanaklar sağlamak 
amacıyla heyetler arasında ikili 
görüşmelerde bulundu. 

Karşılıklı ürün ve hammadde satışı 
konusunda yapılan görüşmeler sonrasında 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa 
Eken, Macaristan Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Andras Rev ve üyelerine 
misafirperverliklerinden ve önümüzdeki 
günlerde yapılması hedeflenen işbirliğinden 
dolayı teşekkür etti.   
Heyet, Budapeşte’de Türk-Macar 
dostluğunun sembolü kabul edilen ‘’Budin’in 
manevi bekçisi’’ Gül Baba Türbesi’ni ziyaret 
etti. 

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN İŞ GEZİSİ DÜZENLENDİ 

MACARiSTAN
Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) Macar ve Türk iş insanları arasındaki 
ekonomi ve ticari bağlantıları güçlendirmek ve yeni olanaklar sağlamak 
amacıyla Macaristan’a iş gezisi düzenledi.
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Odamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ümit 
Yerlikaya’nın katıldığı 
programa projede yer alan 
Özmersan, Tramertaş, 
İstiklal İnşaat, Özmerter ve 
Apsa Mermer firmalarından 
toplam 11 kişi katıldı. 

Program kapsamında 
Yunfu, Xıamen ve Shutiuo 
bölgelerinde depo ve 
showroom ziyaretleri, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyareti, Mermer 
Meslek Odası ziyaretleri 
düzenlendi. Xıamen da ise 
B2B (ikili iş görüşmeleri ) 
gerçekleştirildi. Firmalar, 
ihracatlarını artıracak 
görüşmeler yapma imkanı 
buldu.

Ticaret Bakanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) işbirliğiyle yürütülen 
UR-GE - Sivas Doğaltaş ve Mermer Kümesi Projesi kapsamında Çin’e yurt dışı 
pazarlama ziyareti düzenlendi.

UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA 
MERMERCİLER ÇİN’E GİTTİ
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SİVAS’IN RENKLERİ 
YÖREX’TE TANITILDI

Antalya Expo Center’da 24-28 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenen fuarın açılışına Antalya 
Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkanı Habip Asan, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, Meclis 

Başkanımız Çetin Yıldırım 
ve Meclis Üyelerimiz, 
Ticaret Borsası Başkanı 
Abdulkadir Hastaoğlu ile 
Türkiye’nin birçok ilinden 
oda ve borsa başkanı 
katıldı.

Antalya’da 5 gün boyunca 
72 il ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden 
katılımcılara ev sahipliği 
yapan YÖREX’te 2018 
yılında 485 kurum ve firma 
bulunuyor. Türkiye’nin 7 
bölgesinden onlarca ilden 

“Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganı ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) 
tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle Antalya’da 
9.su düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nın YÖREX açılışı gerçekleştirildi.
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getirilen yöresel lezzetler ve 
değerlerin sergilendiği fuarda 
Sivas standında dünyaca ünlü 
Kangal Köpeği, Sivas Sucuğu, 
Sivas Pastırması, Sivas Tuzu, 
Sivas Balı, Kuşburnu ve 
Pezik Turşusu tanıtıldı. Ayrıca 
ziyaretçilere ücretsiz Tescilli 
Sivas Köftesi ikram edildi. Sivas 
standını ziyaret eden TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
köfte ikram edildi.
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