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  GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI      E- BÜLTEN 



FAALİYETLER 

GÜSAĠD HEYETĠNDEN GTSO’YA ZĠYARET 

Gümüşhane Sanayi ve İşadamları Derneği(GÜSİAD)Başkanı Yüksel Yalçın ve GÜSİAD 

bölge temsilcilerinden oluşan heyet Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) ziyaret 

ederek, GTSO Başkanı İsmail Akçay ile görüştü. 

 

GÜMÜġHANE AĠLE, ÇALIġMA VE SOSYAL HĠZMETLER ĠL MÜDÜRÜ ZEKAĠ 

ĠNAN’DAN ODAMIZA ZĠYARET 

Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanımız İsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, Gümüşhaneli şehitlerimizin anısına 

İl müdürlüğü tarafından hazırlanmış takvimi takdim etti. 

 
 

 

 



GTSO BAġKANIMIZ  ĠSMAĠL AKÇAY KARADENĠZ BÖLGE TOPLANTISINA 

KATILDI 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde   bölge oda-

borsa başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen Karadeniz Bölge toplantısına katıldı. 

Toplantıd a söz alan GTSO Başkanımız İsmail Akçay görüşlerini aktardı. 

 

GTSO Başkanı İsmail Akçay‟ın bölge toplantısında dile getirdiği konular: 

1-23 ili kapsayan Cazibe Merkezi illerinden olan Gümüşhane‟de  Çağrı merkezi yatırımları 6. 

Bölge Teşviklerinden yararlanabiliyor mu ? Çağrı merkezi yatırımları 6. Bölge Teşviklerinden 

yararlanmalı. 

2-Pandemi uygulamalarında kapatılan küçük esnafın sattığı bütün ürünleri satan zincir 

mağazaların (BİM-ŞOK-A101 vb.)açık olması küçük esnafa ciddi zarar veriyor. Zincir 

mağazaların gıda dışında başka ürün satmaları haksız rekabettir. 

3-SGK Asgari ücret desteğinin devam etmesini talep ediyoruz. 

4- NACE kodlarına bakılmaksızın kapalı işletmeleri de kapsayacak şekilde pandemi süresince 

kira desteği verilmeli. 

5- Uygulanabilir (Bankaların insiyatifine bırakılmayan) sicil affı çıkarılarak,  

6-Esnaf ve tüccarın bankalara ve kamu kurumlarına olan borçları pandemi süresince faizsiz 

ertelenmeli. 

 

 

 

 



 

ODAMIZDAN ‘BĠR KĠTAP BĠR UMUT KAMPANYASINA’ DESTEK 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Başkanımız İsmail Akçay, hükümlü ve 

tutukluların faydalanması ve ceza infaz kurumu kütüphanelerinin zenginleştirilmesi amacıyla 

başlatılan “Bir Kitap Bir Umut” kampanyasına destek amacıyla kitap bağışında bulundu. 

 

GÜMÜŞHANE SGK İL MÜDÜRÜNDEN ODAMIZA ZİYARET  

Gümüşhane Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Eyüp İslamoğlu ve beraberindeki 

heyet SGK Haftası dolayısıyla Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim 

Kurulu Başkanımız İsmail Akçay ‘ı makamında ziyaret etti. 

 

 

 



 

TOBB 76.-77. GENEL KURULU, ELEKTRONĠK ORTAMDA YAPILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‟nin yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen 76. 

ve 77‟nci Genel Kurulu video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Kamera ve bilgisayar 

sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilen TOBB 76. ve 77. Olağan Genel Kurulu‟na 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Delegesi 

İsmail Akçay, Meclis Başkanı Kamuran Gündüz, GTSO Genel Sekreteri Lütfi Kılıç iştirak 

etti. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 76. ve 77‟nci Genel Kurulunun camiamız başta 

olmak üzere, ülkemize hayırlı olmasını dileyen GTSO Başkanımız İsmail Akçay, TOBB 

Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kuruluna birbirinden değerli çalışmaları için 

teşekkür ediyoruz  İfadelerini kullandı. 

 

 



 

DĠJĠTALLEġMENĠN KOBĠ’LERE SUNDUĞU FIRSATLAR KONULU SEMĠNER 

GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

Firmalarımızın ve gençlerimizin dijital dünyaya hazırlanması amacıyla Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odası(GTSO) Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hasan Ayaydın tarafından “Üniversite 

İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları” temalı hazırlanan seminer programının ilk etkinliği 

“Dijitalleşmenin KOBİ‟lere sunduğu fırsatlar” başlıklı programla gerçekleştirildi. 

 

GTSO BAġKANIMIZ   ĠSMAĠL AKÇAY TSE’NĠN 60.GENEL KURULUNA 

KATILDI 

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

Standardları Enstitüsü (TSE) Delegesi İsmail Akçay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 

Konferans Salonu‟nda gerçekleştirilen TSE‟nin 60. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. 

 

 



 

ġEHRENGĠZ GÜMÜġHANE DERĠSĠNĠN 2.SAYISI ÇIKTI 

 

Şehrengiz  Gümüşhane Dergisi  Yayın Kurulu Üyesi  Ender Ülker, GTSO Başkanımız İsmail 

Akçay‟ı ziyaret ederek,  Şehrengiz  Gümüşhane dergisinin yayınlanan  2. sayısını hediye etti. 

Tarih, kültür ve sanat alanında yapmış oldukları değerli çalışmalar ve şehrimize 

kazandırdıkları önemli eserler için Gümüşhane Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü 

Derneği‟ne teşekkürlerini ileten GTSO Başkanımız İsmail Akçay,  Şehrengiz Gümüşhane 

Dergisini şehrimizin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını 

söyledi. 

GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY AÇILIġ TÖRENĠNE KATILDI 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanımız İsmail Akçay,  Genç ve kadın girişimci 

Dilek Çimen Kara‟nın Bargello ismi ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren  işyerinin 



açılış törenine katıldı. 

GTSO HEYETĠNDEN REKTÖR ZEYBEK’E ZĠYARET 

 

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

Üyemiz ve GÜSİAD Başkanı Arslan Murat Akçay ile GTSO Genel Sekreterimiz Lütfi 

Kılıç‟tan oluşan heyet Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i 

ziyaret etti. 

 

Gümüşhane Üniversitesinin Akademik Performans Araştırma Laboratuvarı(URAP) tarafından 

açıklanan raporda Türkiye‟deki 203 üniversite arasından 100‟üncü sıraya yükselmesinden 

dolayı duyduğu memnuniyeti ileterek, GÜ Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek „i ve 

akademisyenleri bu önemli başarı için tebrik eden GTSO Başkanımız İsmail Akçay, elde 

edilen bu başarı grafiğinin aratarak devam edeceklerine olan inançlarının tam olduğunu 

söyledi. 

GIDA SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI  

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

Müdürlüğü organizasyonu ve Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile 

gerçekleştirilen Gıda Sektörü değerlendirme toplantısına katıldı. 



 

 

 

Gümüşhane üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof.Dr. Ahmet Durmuş Konferans salonunda 

gerçekleşen ve Gıda sektörünün mevcut yapısı ve bu yapının güçlendirilmesi amacıyla 

yürütülecek çalışmalar ve gıda imalatçılarımızın yaşadığı sorunların ele alındığı toplantıda söz 

alarak, önemli bilgiler aktaran GTSO Başkanı İsmail Akçay, gıda sektörümüzün şehrimizin 

lokomotif sektörlerinden biri olduğunu ve sektör sorunlarının tespiti ve çözümü amacıyla 

yapılan bu tür toplantıların çok önemli olduğunu söyledi. 

Konuşmasında gıda sektörümüzde faaliyet gösteren imalatçılarımızın yaşamış olduğu 

sorunları konuşmak ve bu sorunlara karşı çözüm önerilerini masaya yatırmak için bir raya 

geldiğimiz bu toplantının sektörümüze çok önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını 

aktaran Başkan Akçay, „‟ Gümüşhane gıda sektörümüzün mevcut yapısının güçlendirilmesi 

ve üreticilerimizin sorunlarının tespiti ve çözümü amacıyla düzenlenen bu toplantı için Sanayi 

ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve sektör 

temsilcilerimiz ve paydaş kuruluşlarımıza vermiş oldukları değerli katkılar için teşekkür 

ediyorum. Ayrıca toplantıya katılarak zenginlik katan tüm sektör temsilcilerimize de ayrıca 

teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı. 

DEVA PARTĠSĠ HEYETĠNDEN GTSO’YA ZĠYARET 

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, Kurucular Kurulu 

Üyesi Metin Kaşıkoğlu, Gümüşhane İl Başkanı Didem Kurt, İl Yönetim Kurulu Üyeleri 

Emine Korkut Yüce, Mustafa Akbulut ve Recai Avcıoğlu ile birlikte Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odamızı ziyaret etti. 



 

 

GTSO’DAN YATIRIMCILAR ĠÇĠN ÖNEMLĠ ÇALIġMA 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Başkanımız İsmail Akçay, Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle 26 farklı sektörde hazırlamış oldukları fizibilite 

raporlarının yatırımcı ve yeni girişimci adaylarına önemli bir yol haritası niteliği taşıdığını 

belirtti.

 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan 

proje kapsamında 26 farklı sektörde hazırlanan ve tamamlanan fizibilite raporlarının bir 

suretini Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek‟e takdim ederek yürütülen proje çalışmaları ve 

hazırlanan raporlar hakkında bilgi veren GTSO Başkanımız İsmail Akçay,  

„‟Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından şehrimizde ki potansiyel öncelikli yatırım 

alanlarının belirlenmesi, sektör raporu hazırlanması, ilgili paydaşlar ve yatırımcı kuruluşlar ile 

paylaşılması amacıyla DOKA desteği ile şehrimizde ön plana çıkan 26 farklı sektörümüz 

üzerine fizibilite raporlarımız hazırlanarak yatırımcı ve girişimcilerimizin hizmetine sunduk. 



Bu sektörlerimizi ise yapılan paydaş toplantıları ve ortak istişare ile karar verdik. 

Tamamlanarak yatırımcımız ve girişimcilerimizin hizmetine sunmuş olduğumuz bu raporlar 

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgemize kurulabilecek yeni sanayi tesisleri için çok önemli 

bilgiler içeriyor. 

Organize Sanayi Bölgemizde altyapısı tamamlanmış arsalarımız hazır, uygun yatırımların 

neler olduğunu ve bu yatırımların hayat geçirilmesi gereken tüm verilerin ve çalışmaların yer 

aldığı fizibilite raporlarımız hazır. Yatırımcıya ise sadece kendisi için uygun bulduğu sektörü 

seçmek ve hazırlanmış raporlar dahilinde yatırımını yapmak kalıyor. 

Bizler şehrimize yatırımcıyı çağırırken, sadece kendisini şehrimize yatırım yapmaya davet 

etmekle kalmıyor,  aynı zamanda yatırımcımızın sermayesini, iş gücünü ve zamanını doğru ve 

verimli değerlendirmesini sağlayacak önemli çalışmaları da beraberinde yürütüyoruz. 

Hazırlanan bu önemli fizibilite raporları da bu çalışmalarımızdan bir tanesi.26 farklı sektörü 

ele alan raporlarımıza odamızın web sayfası üzerinden rahatlıkla ulaşabilir ve indirebilirsiniz. 

İsteyenler odamıza müracaat ederek fiziki olarak da bu raporlarımızdan rahatlıkla 

faydalanabilir.‟‟ 

‘MADEN FĠRMALARIMIZ DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELĠDĠR’ 

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

Müdürlüğü organizasyonu ve Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile 

gerçekleştirilen Maden Sektörü değerlendirme toplantısına katıldı. 

 

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Durmuş Konferans 

salonunda gerçekleşen ve Maden sektörünün mevcut yapısı ve Kamu Üniversite işbirliği ile  

yapılabilecek ortak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katılan GTSO Başkanı İsmail 

Akçay, insana ve çevreye saygılı bütün madencilik faaliyetlerini desteklediğini iletti. 

Madencilik sektörünün ülkemizin olmazsa olmaz sektörlerinden bir tanesi olduğunu aktaran 

GTSO Başkanımız İsmail Akçay, „‟Sektör sorunlarının  tespiti ve çözümü amacıyla yapılan 

bu tür toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de yine bu 

salonda gıda sektörümüzü ele alan önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu tür istiare ve 

değerlendirme toplantıları sektörlerimizin sorunlarının tespiti ve çözümü için çok önemli. 



Bizim hem şehir hem de ülke olarak zengin olabilmemiz için hem yeraltı hem de yer üstü 

kaynaklarımızı en rantabl şekilde insanımızın hizmetine sunmamız ve sürdürülebilir şekilde 

kullanmamız gerekiyor. 

Maden firmalarımızın amaçlarının sadece para kazanmak olmadığına inanıyorum. Maden 

firmalarımızın para kazanmak kadar ülkesine ve bulunduğu coğrafya yada karşı sosyal 

sorumlulukları olduğu düşüncesindeyim. Bu konuda maden firmalarımızın bir takım 

çalışmaları olduğunu görüyorum. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların çok yeterli 

olmadığını görüyoruz. Firmalarımızın bu konudaki sorumluluklarını daha fazla dikkat ederek, 

çalışmalarını daha fazla artırmalarını bekliyoruz. Bu bizim hakkımız. Gümüşhane de yaşayan 

tüm Gümüşhanelilerin maden firmalarımızdan sosyal sorumluluk kapsamında ellerinden 

ziyade gövdelerini taşın altına koymaları konusunda bir beklentisi var. Çünkü firmalarımızın 

buna imkanları ve güçleri olduğunu biliyoruz. Biz hiç kimseden kaldıramayacağı yükü 

istemiyoruz. Götüremeyeceği yükü hiç kimseye yüklemiyoruz. Maden firmalarımızın sosyal 

sorumluluk kapsamında ilimize daha çok duyarlı davranmalarını özellikle buradan belirtmek 

istiyorum. Bir diğer konuyu da sürekli söylüyoruz. Ticaretin yapıldığı yerde ticaret 

vergilendirilmelidir. Ticaretin ve ihracatın yapıldığı yerde ihracat o yere ait yapılmalıdır. 

Gümüşhane‟mizde çıkarılan maden ürünlerimizin ihracatı şirket merkezlerinin olduğu büyük 

şehirlere yazıldığı için şehrimizin ihracat yapan iller sıralamasında son sıralarda yer alıyordu. 

Halbuki şehrimizden her yıl 50-60 milyon dolarlık ihracat yapılıyor. Ancak ihracat listesine 

baktığınızda inanın bu salondaki herkes o listeyi gördüğünde bunun bir haksızlık olduğunu 

düşünür ve rahatsız olur. Bizlerde bu rahatsızlığımızı ilettik ve tüm maden firmalarımıza 

ihracat merkezlerini şehrimize taşımaları için talepte bulunduk. Ama bizlerin bu çağrısına 

karşılık veren ise sadece Gümüştaş firmamız oldu. Ben kendilerine bu duyarlı davranışları 

için teşekkür ediyorum. Gümüştaş firmamızın ihracat yaptığı şirket merkezini şehrimize 

taşıması ile birlikte ihracat sıralamasında 80. sıralarda olan şehrimiz 20 basamak birden 

yükselerek 60. sıraya yükseldi. Bu çok önemli bir konu. Diğer maden firmalarımızı da bu 

konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz. Bir diğer önemli konu ise üniversitemizde Maden 

çıkarma ve madencilik teknolojisi bölümü ve maden mühendisliği bölümü var.  

 



GÜMÜġHANE DELEME PEYNĠRĠ ‘DE TESCĠLLENDĠ  

Gümüşhane‟ye özgü ürünlerin tescil edilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla önemli 

çalışmalar yürüten Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleri ile  „Gümüşhane 

Deleme Peyniri ‟ne de coğrafi işaret belgesi aldı. 

 

GTSO tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan Coğrafi İşaret başvurularından  

bir tanesi olan „Gümüşhane Deleme Peyniri ‟de  yapılan ilgili inceleme ve tetkiklerden sonra 

Gümüşhane‟ye özgü Coğrafi İşaretli Ürün olarak tescillendi. Böylece şehrimize ait bir önemli 

damak tadı da tescillenirken şehrimize ait Coğrafi İşaretli ürün sayısıda 10‟a yükseldi. 

 



ĠSTANBUL GÜMÜġHANE DERNEKLER FEDERASYONU(GÜDEF) HEYETĠNDEN 

GTSO’YA ZĠYARET 

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu(GÜDEF) Başkanı Bayram Demir,  

Yönetim Kurulu Üyeleri Muammer Özkan, Hıdır Daştan, Hikmet Karakuş, 

Celal Demir, Celal Can, Mehmet Fatih Çoban ve Oğuzhan Demir'den oluşan 

heyet ile birlikte Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. 

 

Ziyaret kapsamında GÜDEF olarak gerçekleştirdikleri 7. Olağan Genel kurul ve 

oluşan yeni yönetim yapısı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında GTSO Başkanı 

İsmail Akçay‟a bilgi veren ve yönetim kurulu üyelerini tanıştıran GÜDEF 

Başkanı Bayram Demir, GÜDEF‟in çatısı altında yürüttükleri çalışmalar 

hakkında bilgi verdi. 

NEFES KREDĠSĠ 1 HAZĠRAN ĠTĠBARĠ ĠLE UYGULANMAYA BAġLADI 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odası(GTSO) Başkanı İsmail Akçay, 

Covid-19 salgınının işletmeler üzerindeki 

etkisini hafifletmek üzere TOBB ve 365 

Oda- Borsa‟nın katkıları ile sağlanan 

TOBB Nefes Kredisi 8‟inci fazının 1 

Haziran itibari ile uygulanmaya 

başlandığını söyledi. 

Covid-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere uygulanacak TOBB 

Nefes Kredisinin 1 Haziran itibari ile uygulanmaya başlandığını ileten GTSO Başkanı İsmail 

Akçay, Krediye müracaat etmek isteyen üyelerin, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi odamızdan 

veya odamız online belge sisteminden alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, 

Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat 

Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'na müracaat edebileceklerdir. Kredi Garanti Fonunu da 

(KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacağını belirtti. 



BAġKAN AKÇAY: ‘SADE VE UYGULANABĠLĠR TEġVĠKLERE ĠHTĠYACIMIZ  

VAR ‟ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen seminere katılan Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odası(GTSO) Başkanımız İsmail Akçay, şehrimizin ve bölgemizin daha hızlı 

kalkınması ve yatırımcının bölgemizi tercih edebilmesi için destek ve teşviklerin daha 

anlaşılır ve uygulanabilir olması gerektiğini söyledi. 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü organizasyonu ile video konferans yöntemiyle 

gerçekleştirilen seminere katılarak görüşlerini aktaran Başkanımız İsmail Akçay, „‟Şehrimiz 

ve sanayicimiz bölgesel teşviklerden yeterince faydalanamıyor. Bunun nedeni ise 

teşviklerimizin anlaşılır ve uygulanabilir olmaması. Şartlara bağlı olan teşviklerin 

yatırımcımız için hiçbir cazibesi yok. Yatırımcımız ya verilen destekleri tam anlamıyla 

anlamıyor, ya da teşviklerin uygulama prosedürlerinden uğraşmaktan yorulduğu için 

faydalanamıyor. Bugün şehrimiz uygulanan genel teşvikler kapsamında ve cazibe merkezleri 

programı kapsamında il dışından hiçbir yeni yatırımcı almadı. Bugün Gümüşhane Organize 

Sanayi bölgemizde toplamda 40 parselimiz yatırımcı bekliyor. Mevcut şehrimizdeki yürekli 

girişimcilerimiz sayesinde ise 38 parselimizi doldurmuşuz. Boş bekleyen bu parsellerimizin 

hem şehrimize hem de ülke ekonomimize bir maliyeti var. Bizler bu parsellerimizi nasıl 

dolduracağız tabi ki il dışından yatırımcı çekerek. Yatırımcıyı ise teşvik ve destekler ile 

çekeceğiz. Ülke genelinde daha rekabet edebilir bir ekonomiye sahip olmak için, bölgesel 

gelişmişlik farklarını daha aza indirebilecek, uygulanabilir, sade teşvik ve desteklere 

ihtiyacımız olduğunu bir kez daha belirterek, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum‟‟ 

ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 



Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2021 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı 

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara 

göre %14,55 artış gerçekleşti. 

 

 

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düĢük, 6 ana grup daha yüksek değiĢim gösterdi 

Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki 

yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, 

%7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı 

ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev 

eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 

 

 



Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düĢük, 7 ana grup daha yüksek değiĢim gösterdi 

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları 

itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, 

%0,80 ile sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran 

ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve 

kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu. 

 

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş 

gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama 

fiyatında ise artış gerçekleşti. 

 

 

 

 


