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  GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI      E- BÜLTEN 



FAALİYETLER 

MESLEKĠ EĞĠTĠM ĠġBĠRLĠĞĠ PYK (PROTOKOL YÜRÜTME KURULU) TOPLANTISI 

YAPILDI 

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) arasında 

imzalanan Meslek liselerinin yönetiminde iĢ dünyası temsilcilerinin de yer almasını öngören 

'Mesleki Eğitim ĠĢbirliği Protokolü' kapsamında GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 'Protokol Yürütme Kurulu' toplantısı odamız ev sahipliğinde gerçekleĢtirdi. 

CUMHURĠYET BAġSAVCISI FARUK KAYNAK’TAN ODAMIZA ZĠYARET 

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesiyle GümüĢhane ilimizden Bartın'a atanan 

Cumhuriyet BaĢsavcımız Faruk Kaynak   (GTSO)GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odamızı 

ziyaret ederek, Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay'a veda ziyaretinde bulundu. 

 

 

 



GTSO BAŞKANIMIZ İSMAİL AKÇAY’DAN GÜMÜŞHANE OLAY GAZETESİNE 

ZİYARET 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail 

Akçay, Gümüşhane Olay Gazetesini ziyaret ederek,  gazeteyi devir alan genç iş 

adamı ve üyemiz Muammer Şeker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade ederek, Muammer 

Şeker'e ve ekibine başarılar dileyen GTSO Başkanımız Akçay, ayrıca olay gazetesi 

Medya danışmanı Hasan Pir ile  haftanın konuğu olarak  bir röportaj gerçekleştirdi. 

GTSO BAŞKANIMIZ İSMAİL AKÇAY KURU HAL İSİMLİ İŞYERİNİN AÇILIŞ 

TÖRENİNE KATILDI 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail 

Akçay, odamız üyesi Sebati Keleş tarafından açılan ‘Kuru Hal’ isimli işyerinin açılış 

törenine katıldı. 



GTSO HEYETİNDEN İL EMNİYET MÜDÜRÜ CELAL TAŞÇI’YA ZİYARET 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Başkanı İsmail Akçay, beraberindeki 

heyet ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gümüşhane İl Emniyet 

Müdürlüğüne atanan Celal Taşçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

Meclis Başkanı Kamuran Gündüz, Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Murat Akçay ve 

Meclis Üyesi Muammer Gürmen ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette İl Emniyet 

Müdürü Celal Taşçı’yı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen GTSO 

Başkanı İsmail Akçay; ‘Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman 

güvenlik güçlerimiz ile işbirliği içerisinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 

Şehrimiz Türkiye’nin en güvenli ve huzurlu illerinden birisi. Bu güven ve huzurlu 

ortamının sağlanmasında da emniyet güçlerimizin duyarlı ve özverili çalışması ile 

Gümüşhanelilerimizin emniyet güçlerimize olan güveni ve vermiş olduğu desteğin 

çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah hep birlikte bu desteği her geçen 

gün artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Gümüşhane İş Dünyası adına sizlere bir 

kez daha şehrimize hoş geldiniz diyerek yeni görevinizde başarılar diliyorum’ ’dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Celal TAŞÇI da, 

nazik ziyaretlerinden dolayı GTSO Başkanımız İsmail Akçay ve oda yöneticilerimize 

teşekkür ederek, Gümüşhane’nin ve Gümüşhanelinin güven ve huzur verdiğini 

söyleyerek, siz değerli kurumlarımız ve vatandaşlarımızın destekleriyle şehrimizdeki 

bu huzur ikliminin devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine 

yer verdi. 

 

 



MODERN GÜMÜġHANE KARMA SANAYĠ SĠTESĠ ĠÇĠN UYGUN YATIRIM 

ALANLARI DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI YAPILDI 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odamızın giriĢimleri ile ön fizibilite raporları hazırlanarak 

Kooperatif kurma çalıĢmaları tamamlanan,  Modern GümüĢhane Karma Sanayi Sitesi için 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir değerlendirme toplantısı 

gerçekleĢtirildi. 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  GümüĢhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürü Tarkan 

Tarık Kocagöz, Modern GümüĢhane Karma Sanayi Sitesi Kooperatif BaĢkanı Nurettin Saraç 

ve Kooperatif yöneticilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilen toplantının açılıĢ konuĢmasını yapan 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay; ‘’ GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansına destekleriyle uzmanlarımıza Ģehrimizin yeni bir Küçük sanayi 

sitesine ihtiyacı var mı yok mu amacıyla bir çalıĢma yaptırdık.  Yapılan çalıĢmalar ve 

incelemeler sonucunda ise Ģu elimde görmüĢ olduğunuz  ‘’GümüĢhane Küçük Sanayi Sitesi 

Fizibilite Raporu’ Hazırlandı. 

‘Bu Rapor Bizler Ġçin Yol Haritası Olacak’ 

Bu rapor ile önemli bir yol aldığımızı düĢünüyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte bu rapor 

bizim yol haritamız olacak. Bu Fizibilite Raporunda görüyoruz ki Ģehrimizdeki Ģuan 

kullanmakta olduğumuz mevcut Küçük Sanayi Sitemiz artık Ģehrimizin ihtiyaçlarını 

karĢılayamaz konuma geldi. Bizlerde bu rapor ile yola çıkarak Ģehrimizin yakın gelecekte 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir Karma Küçük Sanayi Sitesi kazandırılması 

amacıyla çalıĢmalarımıza baĢladık. Değerli Esnaf ve Sanatkârlarımızın giriĢimi, bizlerinde 

desteği ile Kooperatif kuruması çalıĢmaları tamamlanarak tüzel bir kiĢilik oluĢturuldu. ġimdi 

önümüzde zor ve meĢakkatli bir süreç var.  

 



‘ĠĢi Sıkı Tutar ve Hep Birlikte Takip Edersek Bu ĠĢi BaĢarırız’ 

ĠĢi sıkı tutar ve hep birlikte takibini yaparsak bu iĢi baĢarırız. Hepimiz Ģehrimizin zor bir 

coğrafyaya sahip olduğunu biliyor ve bu zorlukla hayatının her alanında mücadele ediyoruz. 

Bu gün burada yeni Modern GümüĢhane Karma Sanayi Sitesinin yapılabileceği uygun alanlar 

hangileri ve ne tür alternatif alanlar değerlendirebilir konularını değerlendireceğiz. Meclis 

Üyemiz, Harita Mühendisi Göktürk Artun bizlere hazırlamıĢ olduğu uygun yatırım alanlarını 

hakkında önemli bilgiler verecek. Ayrıca değerli GümüĢhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl 

Müdürümüz Tarkan Tarık Kocagöz’de bizlere bir sunum gerçekleĢtirerek KSS Yapı 

Yönetmeliği ve KSS Yapı Kooperatifi Kredi Kullanımına ĠliĢkin Yönetmelik hakkında 

önemli bilgiler aktaracak. GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize ne görev 

düĢerse yapmaya hazırız ancak burada en büyük görev Kooperatif Yönetimine düĢüyor. Artık 

Ģehrin bütün dinamiklerini harekete geçirerek,  Modern GümüĢhane Karma Sanayi Sitesi için 

yapılacak tüm çalıĢmaları çok sıkı takip etmeli ve mücadelesini vermeliyiz. Ben buradan bir 

kez daha yapılan bu çalıĢmalara emek ve destek veren herkese teĢekkür ediyorum’’ dedi.

 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay’ın açılıĢ konuĢmasın ardından ise Harita Mühendisi Göktürk 

Artun uygun yatırım alanlarını hakkında hazırlamıĢ olduğu çalıĢmaları aktararak, 

katılımcıların sorularını cevapladı. 

‘Hazırlanan Rapor Bizlere Önemli Katkılar Sağlayacak’  

GümüĢhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz de yaptığı 

konuĢmada daha öncede benzer çalıĢmalar içerisinde yer aldığını ve GümüĢhane Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından hazırlanan bu fizibilite Raporunun Bakanlık tarafından alınacak 

izinlerde çok önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Fizibilite Raporunun yürütülecek 

çalıĢmaları hızlandıracağının altını çizen Kocagöz, ‘’Ben bir kez daha böyle bir güzel 

çalıĢmanın içerisinde olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. GTSO BaĢkanımız 

Ġsmail Akçay’a ve sizlere emekleriniz için teĢekkür ediyorum. Bende sizlere KSS Yapı 

Yönetmeliği ve KSS Yapı Kooperatifi Kredi Kullanımına ĠliĢkin Yönetmelik hakkında 

önemli bilgiler aktarmaya çalıĢarak sorularınız varsa cevaplamaya çalıĢacağım. GümüĢhane 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü olarak bizlerde her zaman Ģehrimiz için yapılan tüm 

çalıĢmalara destek vermeye hazırız. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum’ ‘ifadelerini 

kullandı. Toplantı gerçekleĢtirilen sunumların ardından soru cevap Ģeklinde son buldu. 



GÜMÜġHANE TSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY TSE’NĠN 59. GENEL KURULUNA 

KATILDI 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 

Odası (GTSO) Yönetim Kurulu 

BaĢkanımız Ġsmail AKÇAY, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa VARANK’ın da 

katılımıyla gerçekleĢen TSE 

(Türk Standartları Enstitüsü) 

59.Olağan Genel Kurulu 

Toplantısına katıldı. 

Enstitünün 2019 yılı 

Faaliyetleri ile Kesin 

Hesabı’nın ve Yönetim 

Kurulu’nun ibrası gerçekleştirildiği TSE 59. Genel Kurulu’na delege olan katılan 

GTSO Başkanımız İsmail Akçay, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i tebrik ederek, 

genel kurulun hayırlı olmasını diledi. 

GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY KORONOVĠRÜS DENETĠMĠNE KATILDI 

 ĠçiĢleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek 

önderliğinde koronavirüs tedbirlerine yönelik Ģehrimizde gerçekleĢtirilen denetimlere katılan  

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  gerekli tedbirlere 

uyulması konusunda iĢletmeleri uyararak, tedbirlere uyan iĢletmeleri ise tebrik etti. 

 

 



TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ ĠLANLARI ĠKĠ SAAT ĠÇĠNDE 

YAYINLANACAK 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu BaĢkanımız Ġsmail AKÇAY,  

Ticaret Sicili Ġlanların elektronik ortamda 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmesi 

ve aynı gün içinde yayınlanması" iĢlemlerinin 

altyapı çalıĢmalarını tamamlayarak uygulamaya 

baĢlandığı müjdesini verdi. 

 

ĠĢ dünyasının talepleri doğrultusunda; Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü ile 

Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iĢbirliği ile çalıĢması tamamlanan "Ticaret Sicili 

Ġlanların elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmesi ve aynı gün 

içinde yayınlanması" iĢlemlerinin altyapı çalıĢmalarını tamamlayarak uygulamaya baĢlandığı 

müjdesini vererek, sistem hakkında bilgi veren GTSO BaĢkanımız Akçay; ‘’ Ticaret 

Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin iĢbirliği ile tamamlanan bu çalıĢmaya 

28.07.2020 tarihi itibariyle GümüĢhane Ticaret Sicil Müdürlüğünün' de dahil edilmesi ile en 

üst seviyede ve en hızlı Ģekilde hizmet verme hedefine bir adım daha yaklaĢmıĢ 

bulunmaktayız.  

 

‘ĠĢ Dünyamız Artık Beklemeden Hizmet Alacak’ 

Daha önce Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil edilen iĢlemler 1 hafta sonra Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan ediliyordu. Yeni uygulama ile Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce Merkezi Sicil 

Kayıt Sistemi (MERSĠS) üzerinden tescil edilen kuruluĢ ve değiĢiklik iĢlemlerinin büyük 

kısmı elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'ne göndererek, aynı gün 

içerisinde gazetede yayınlanması sağlanmıĢ oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

BaĢkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu her zaman olduğu gibi bu konuda taleplerimizi 

gündemine alıp sonuçlandırmıĢtır. TeĢekkür ediyoruz. Bu hizmetimizin de üyelerimize hayırlı 

olmasını diliyorum. ’ifadelerini kullandı. 

COVİD 19 DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR 

 Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail 

Akçay, Gümüşhane Valisi 

Kamuran Taşbilek 

başkanlığında ‘Sağlık için 

hepimiz için’ sloganıyla 

gerçekleştirilen denetime 

katılarak, vatandaşlarımız 

başta olmak üzere iş yeri 

ve esnaflarımızı alınan 

tedbirlere uyulması 

konusunda uyardı. 

 

 



GTSO BAġKANI AKÇAY: ‘PESTĠL VE KÖME ġEHRĠMĠZĠN MARKA DEĞERĠDĠR’ 

 GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay, Pestil Köme 

sektöründe ilimizin öncü firmalarından olan Kral Pestil Köme firmasının Atatürk 

Caddesindeki satıĢ mağazasının açılıĢ törenine katıldı. 

 

Atatürk Caddesinde gerçekleĢen açılıĢ töreninin de yaptığı konuĢmada Pestil kömenin ilimizin 

marka değeri olduğunu belirterek, bu marka değerini her geçen gün daha üst seviyelere 

taĢıyan firmalarımıza teĢekkür ediyorum ifadelerini kullanan GTSO BaĢkanımız Akçay  

‘’Çok değerli GümüĢhaneliler bugün ilimizin marka değerlerinden olan Kral Pestil Kömenin 

bir satıĢ mağazasını açmak üzere burada hep beraber toplanmıĢ bulunuyoruz . Kabul etmemiz 

gerekiyor ki GümüĢhane deyince aklımıza pestil  köme geliyor. Pestil ve kömeyle GümüĢhane 

özdeĢleĢmiĢ. Yöresel ürünlerimizi geçmiĢten geleceğe taĢıyan bu firmalarımızın hepsine 

teĢekkür ediyorum. ’dedi. 

KÖRFEZ HEYETĠNDEN ODAMIZA ZĠYARET 

Ġzmit, Körfez Belediye BaĢkanı 

HemĢehrimiz Sayın ġener SÖĞÜT, 

Körfez Belediye Meclis Üyesi Selami 

TANIġ, Özel Kalem Müdürü Zekariya 

ÇETĠN, AK Parti Körfez Ġlçe Yönetim 

Kurulu BaĢkanı Fehmi ÖZTÜRK'ten 

oluĢan Heyet Ġlimiz Belediye BaĢkanı 

Sayın Ercan ÇĠMEN ve Önceki Dönem 

Belediye BaĢkan Yardımcısı Yusuf 

ERDEM ile birlikte Odamız Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sayın Ġsmail Akçay’ı ziyaret ettiler. 

 

 

 



 

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE-5 BELGESİ  

İÇİN SINAVLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Motorlu kara taşıtı alım satımı yapan işletmeler ve personeller için zorunlu hale 

getirilen Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye-5 Mesleki Yeterlilik 

Belgesi almak isteyenler için Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme  (MEYBEM 

)A.Ş işbirliği ile belgelendirme sınavları gerçekleştirildi. 

 

 

 

 



GTSO HEYETĠNDEN ĠL JANDARMA ALAY KOMUTANI ĠSMAĠL GÖKÇEK’E 

ZĠYARET 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)BaĢkanı Ġsmail Akçay ve  beraberindeki oda 

yöneticilerimizden oluĢan heyet ile birlikte GümüĢhane  Ġl Jandarma Alay Komutanı Ġsmail 

Gökçek’i ziyaret etti. 

 

GTSO Yönetim ve Meclis üyelerinden oluĢan heyet ile birlikte GümüĢhane  Ġl Jandarma Alay 

Komutanı Ġsmail Gökçek’i makamında ziyaret ederek, Gökçek’e yeni görevinin hayırlı 

olmasını ve baĢarı temennilerini ileten GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, ‘’ 

GümüĢhane insanı vatanına ve milletine karĢılıksız bağlıdır ve vatan, millet bayrak konusunda 

çok hassastır.  Bu yüzden Ģehrimiz ülkemizin en güvenli Ģehirlerinden bir tanesidir. Eminim 

ki sizlerde Ģehrimizde göreve baĢladığınız ilk andan itibaren bunu yakından hissetmiĢ ve Ģahit 

olmuĢsunuzdur. GTSO heyeti olarak Ülkemizin ve Ģehrimizin güvenliği ve birliği için 

yürütülebilecek tüm çalıĢmalara hazır olduğumuzu belirtiyor ve yeni görevinizde sizlere  bir 

kez daha baĢarılar diliyorum dedi.  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren GümüĢhane Ġl 

Jandarma Alay Komutanı Ġsmail 

Gökçek ise ‘’GümüĢhane 

insanının koyu bir vatansever 

olduğunu onun içinde askerine ve 

tüm emniyet güçlerine bir gönül 

bağı ile bağlı olduğunu ve sahip 

çıktığını biliyorum. Bu da 

bizlerin iĢini kolaylaĢtırıyor ve 

bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. GümüĢhane insanımızı seviyorum. Sizlere ve tüm 

GümüĢhanelilere bu duyarlı tutumunuz için teĢekkür ediyorum. ifadelerini kullandı. 

 

 



GTSO BAġKANI AKÇAY: ‘’BĠZLERĠ VE ġEHRĠMĠZĠ GURULANDIRAN BĠR 

ÜNĠVERSĠTEMĠZ VAR’’ 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)BaĢkanımız Ġsmail Akçay beraberindeki heyet 

ile birlikte GümüĢhane Üniversitesi(G.Ü) Prof. Dr. Halil Ġbrahim Zeybek’i makamında ziyaret 

ederek, G.Ü. Rektörü Zeybek’e alınan bu önemli baĢarılar için teĢekkür ederek, günün anısına 

bir plaket takdim etti. 

 

Ġspanya merkezli araĢtırma kurumları tarafından yapılan araĢtırmalarda GümüĢhane 

Üniversitesi’nin yer aldığı sıralamaların takdire Ģayan ve gurur verici olduğunu ve YÖK 

tarafından yapılan yerleĢtirme sonuçlarına göre % 98 gibi bir doluluk oranına ulaĢmanın çok 

önemli bir baĢarı olduğunu belirten GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO)BaĢkanımız 

Ġsmail Akçay, ‘’ġehrimizin marka değeri olan GümüĢhane Üniversitemiz elde etmiĢ olduğu 

önemli baĢarılarla Ģehrimizi ve bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Bu baĢarının 

mimarı olarak sizleri, üniversitemizin akademik  kadrosunu ve idari personellerimizi tebrik 

ediyorum.. 

‘BU BAġARILARIN ALTINDA BÜYÜK EMEKLERĠN OLDUĞUNU BĠLĠYORUZ’ 

 ġahsım ve bu yolda mücadele etmekten her zaman gurur duyduğum  GümüĢhanelilerle 

birlikte Ģehrimize bir üniversite kazandırmak için yıllarca mücadele verdik. Verilen bunca 

mücadele, CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi ile 2008 yılında 

meyvesini vererek, GümüĢhane Üniversitemiz ülkemize hizmet etmeye baĢladı. Daha dün 

gibi verdiğimiz mücadeleyi hatırlarken Ģimdi ise kısa bir süre içinde Ģehrimizin marka değeri 

olmuĢ, Uluslararası platformlarda Ģehrimizi ve ülkemizi temsil ederek bizleri gururlandıran 

bir üniversitemiz var. 

Üniversitemizin elde etmiĢ olduğu bu önemli baĢarılardan GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak büyük bir gurur ve mutluluk duyduk. VermiĢ olduğunuz emeklere teĢekkür 

ediyoruz. Bu baĢarıların altında büyük bir emek olduğunu fazlasıyla biliyoruz. Bizlerde bugün 

bu mutluluğumuzu ve teĢekkürümüzü bir kez daha sizlere iletmek istedik’ ’ifadelerini 

kullandı. 



‘DESTEĞĠNĠZĠ HER ZAMAN YANIMIZDA HĠSSETTĠK’ 

Bu anlamlı ziyaret ve güzel 

sözler için GTSO heyetine 

teĢekkür eden GümüĢhane 

Üniversitesi Prof. Dr. Halil 

Ġbrahim Zeybek; ‘’Göreve 

baĢladığımız ilk günden 

itibaren sizleri ve desteğinizi 

hep yanımızda hissettik. 

ġehrimize bir üniversite 

kazandırılması için 

oluĢturulan DernekleĢme 

aĢamasından baĢlayarak her zaman bizlerin aynında oldunuz. Bizlerde bize verilen bu emaneti 

teslim edene kadar yapılan hizmetin üzerine koymaya çabaladık ve görüyoruz ki 

çalıĢmalarımız meyvelerini vermeye baĢladı. ĠnĢallah bu yıl ki çalıĢmalarımızın sonuçlarını da 

gelecek yıl almaya baĢlayacağız. Üniversitemiz bilimsel olarak çok önemli çalıĢmalara imza 

attı. Biz bunları tek baĢımıza baĢarmadık. Sizlerin ve Ticaret ve Sanayi Odamız gibi 

Ģehrimizin güzide kurumlarının ve Ģehrimizin desteği ile ekibimizle birlikte baĢardık. Sizler 

destek oldunuz bizlere yoldaĢ oldunuz, yapıcı oldunuz ve bizlerde sizlerin desteği ile özveri 

ile çalıĢarak bu güzellikleri hep birlikte baĢardık. Biz inanıyoruz ki önümüzde bizleri 

bekleyen çok güzel günler var. Ben bir kez daha bu güzel ziyaretini ve vermiĢ olduğunuz 

değerli destekler için sizlere ve tüm GümüĢhanelilere teĢekkür etmek istiyorum ’dedi.  

Ziyaret kapsamında GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, GTSO Yönetim Kurulu Üyemiz Arslan 

Murat Akçay, GTSO Meclis Üyelerimiz Elbeyi Gergin, Tayyar Demirel, Fatih Arslan ve 

GTSO Eski Meclis BaĢkanlarımızdan Turan Tuğlu günün anısına G.Ü Rektörü Prof. Dr. Halil 

Ġbrahim Zeybek’e bir teĢekkür plaketi takdim etti. 

GÜMÜġHANE CUMHURĠYET  BAġSAVCISI VELĠ ECĠR ‘DEN ODAMIZA ZĠYARET 

GümüĢhane Cumhuriyet BaĢsavcısı 

Veli Ecir GTSO Yönetim Kurulu 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay'ı 

makamında ziyaret ederek odamız 

hakkında bilgi aldı. 

Göreve baĢladığı ilk günden 

itibaren hayırlı olsun dileklerini 

kabul ettiğini belirten GümüĢhane 

Cumhuriyet BaĢsavcısı Veli Ecir, 

iadeyi ziyaretler kapsamında ise Ģehrimizdeki kurum ve kuruluĢları ziyaret ederek yakından 

tanıma fırsatı bulunduğunu söyledi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay ise 

GümüĢhane Cumhuriyet BaĢsavcısı Veli Ecir’ e nazik ziyaretleri için teĢekkür ederek odamız  

yönetim ve çalıĢma yapısı hakkında bilgi verdi. 

 



HALKBANK ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ HANİFİ  ÖZÜNAL’DAN ODAMIZA 

ZİYARET 

Halkbank Erzurum Bölge Müdürü Hanifi  Özünal, Şube Müdürü Ender Çubukçu ve 

Hüseyin Ayar ile birlikte GTSO Başkanımız İsmail Akçay’ı makamında ziyaret 

ederek,  geçtiğimiz gün   hayatını kaybeden  şehrimizin değerli simalarından 

Mustafa Canlı için taziyelerini iletti. 

 

‘’FARKLI GÜZERGAHLAR ĠÇĠN YAPILAN ÇALIġMALAR BĠZLERĠ FAZLASI ĠLE 

ÜZMÜġTÜR’’ 

GümüĢhaneliler baĢta olmak üzere Trabzon ve bölgedeki diğer illerinde bir asırdır beklediği 

Erzincan-GümüĢhane-Trabzon Demiryolu Projesini görmezden gelerek demiryolu için 

alternatif güzergah çalıĢmalarının yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten GümüĢhane 

Ticaret Sanayi Odası (GTSO) BaĢkanı Ġsmail Akçay, eğer bir demiryolu hattı çalıĢması 



yapılacaksa bunun bir asırdır beklenen Erzincan-GümüĢhane-Trabzon Demiryolu Projesi 

olması gerektiğini söyledi.  

Proje hazırlama ihalesinin yapıldığını öğrendiğimiz ve proje çalıĢması için beklediğimiz 

Erzincan-GümüĢhane-Trabzon Demiryolu Projesi için yürütülen lobi çalıĢmaları ve farklı 

giriĢimler neticesinde alternatif hatlar için çalıĢmalara baĢlanılmasının bölge halkını fazlasıyla 

üzdüğünü belirten GTSO BaĢkanı Akçay; ‘’Bölgenin kalkınması için en önemli yatırım olan 

ve bir asırdır mücadelesini verdiğimiz Erzincan-GümüĢhane-Trabzon Demiryolu Projesi için 

proje hazırlama ihalesinin ve etüt proje çalıĢmalarının yapıldığını biliyoruz. Bizler bölgemiz 

ve ülkemiz için en rantabl olan Erzincan-GümüĢhane-Trabzon Demiryolu Projesi beklerken 

birden bire UlaĢtırma Bakanlığı, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’nün 27 ġubat 2020 

tarih ve 405744 sayılı yazısı ile Erzurum (AĢkale)-Rize (Ġyidere) Demiryolu Projesi için 

çalıĢmalara baĢlandığını, Erzurum (AĢkale)-Rize (Ġyidere) Demiryolu Projesi için güzergah 

üzerinde bulunan belediyelere görüĢ sorduğunu ve proje çalıĢmalarına baĢlandığını 

öğreniyoruz.  

‘Öncelik Bölgenin Kalkınması Ġçin En Faydalı Projede Olmalıdır’ 

Biz bölgemizin kalkınması için hiçbir çalıĢmaya karĢı değiliz. Elbet diğer güzergahlarda 

ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmalı. Ancak bir asırdır beklenen ve bölgenin kalkınması için 

yapılan çalıĢmalarda bölge için en önemli ve faydalı güzergah görülen Erzincan-GümüĢhane-

Trabzon Demiryolu Projesinden önce alternatif güzergahlar için çeĢitli çalıĢmaların 

yürütülmesi bizleri fazlasıyla üzmektedir. Bizler her zaman öncelikli yatırımın bölgenin 

kalkınması için faydalı olan yatırım projesinde olması görüĢündeyiz. Sürekli karar 

değiĢtirerek ve farklı söylemlerle hareket ederek zaman kaybediyoruz. Fakat iĢ dünyasının  

kaybedecek zamanı yok. Daha öncede belirttiğim gibi alternatif güzergah çalıĢmalarına 

baĢlanılması yalnız biz düĢüncesi ile hareket edilen görüĢün ortaya çıkardığı giriĢimlerdir. 

Bizler sadece ili değil bölgesi ile zengin olmak istiyoruz’ 

‘Bölge Ġçin Vazgeçilmez Öneme Sahip Olan Erzincan-GümüĢhane-Trabzon Demiryolu 

Projesinin Hayata Geçirilmesini Bekliyoruz’ 

GümüĢhaneliler baĢta olmak üzere, Trabzon ve içinde bulunduğu tüm Doğu Karadeniz’e  

hizmet edecek olan ve bir asırdır beklediğimiz Erzincan-GümüĢhane-Trabzon Demiryolu 

Projesinin hayata geçirilmesi için gerekli çalıĢmaların yapılamasını istiyoruz ve GümüĢhane iĢ 

dünyası olarak da bu çalıĢmaları yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyorum. 

GÜMÜġHANE ĠL JANDARMA KOMUTANI ĠSMAĠL GÖKCEK’DEN ODAMIZA 

ZĠYARET 

GümüĢhane Ġl Jandarma Komutanı 

Jandarma Albay Ġsmail GÖKCEK odamız  

Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Ġsmail 

AKÇAY' ı iadeyi ziyarette bulunarak 

Odamız hakkında bilgi aldı. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Odamız 

BaĢkanı Ġsmail Akçay,   Ġl Jandarma 

Komutanımız Ġsmail GÖKCEK’ e nazik 

ziyaretleri için teĢekkür ederek Odamızın  Yönetimi ve çalıĢma yapısı hakkında bilgi verdi. 

 



Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2020 

Tüketici güven endeksi 82,0 oldu 

Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iĢbirliği ile yürütülen 

tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmıĢ tüketici 

güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 79,4 

olan endeks, Eylül ayında 82,0 oldu. 

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi ise, Eylül ayında bir 

önceki aya göre %3,7 oranında arttı; Ağustos ayında 59,6 olan endeks, Eylül ayında 61,8 

oldu.

 

Hanenin maddi durumu endeksi 71,8 oldu 

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos 

ayında 67,9 iken, Eylül ayında %5,8 oranında artarak 71,8 oldu. 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,1 oldu 

Gelecek 12 aylık döneme iliĢkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 

77,8 iken, Eylül ayında %1,7 oranında artarak 79,1 oldu. 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83,3 oldu 

Gelecek 12 aylık döneme iliĢkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 

79,5 iken, Eylül ayında %4,8 oranında artarak 83,3 oldu. 

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 93,8 oldu 

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama 

yapma düĢüncesi endeksi Ağustos ayında 92,6 iken, Eylül ayında %1,3 oranında artarak 93,8 

oldu. 

 

 



 

AÇIKLAMALAR 

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye iliĢkin mevcut 

durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri 

ölçülmektedir. 

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer 

alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser 

durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. 

Tüketici eğilimine iliĢkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma 

ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu göstermektedir. 

Benzer Ģekilde tüketici fiyatlarının değiĢimine iliĢkin düĢünce ve beklenti endekslerinin 

artması tüketici fiyatlarında düĢüĢ düĢüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında 

artıĢ düĢüncesini/ beklentisini göstermektedir. ĠĢsiz sayısı beklentisi endeksinin artması iĢsiz 

sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise iĢsiz sayısında artıĢ beklendiğini ifade 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


