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GTSO BAġKANI ĠSMAĠL AKÇAY; ‘’BU BAYRAM ĠKRAMIMIZ PESTĠL KÖME VE YÖRESEL 
ÜRÜNLER OLSUN’’ (02.07.2016) 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi odası(GTSO) Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay 
bayramlarda misafirlerimize Ģeker ve tatlandırıcılarla yapılan ürünler ikram etmek yerine yerli 
ürünlerimizi tercih ederek Ģehrimizle özdeĢleĢmiĢ olan Pestil Köme sektörlerimize daha fazla 
destek verilebileceğini söyledi. 
ġehrimizin ve bölgemizin yerli ürünler ve tatlılar bakımından zengin bir sektör olan Pestik köme ve 
türevleri ile yapılan tatlılarla tanındığını ve ekonomik kalkınma bakımından da bu sektörde üretim 
yapan firmaların Ģehrimize önemli bir katkılar sağladığını belirten GTSO Yönetim Kurulu  BaĢkanı 
Ġsmail Akçay, bizlerinde bu yerli ürünleri  Ģehrimize  ve evlerimize gelen misafirlerimize ikram 
ederek hem daha iyi tanıtacak, hem de firmalarımızın ekonomik açıdan büyümelerine ve küresel 
anlamda tanınmıĢ ulusal firmalar haline gelebilmelerine de  katkıda bulunmuĢ olabileceğimizi 
söyledi. 
YENĠLEBĠLĠR EN GÜZEL ENERJĠ KAYNAĞI 
Pestil Köme ve türevleriyle yapılan ürünlerin Ģeker tatlandırıcılarla yapılan Ģekerleme ve çikolata 
gibi ürünlerden daha sağlıklı ve doğal  içerikli olduğunu belirten Akçay, Pestil Köme ve bu ürünlerle 
ile yapılan tatlıların yenilebilir en  güzel enerji kaynağı olduğunu söyledi. Yerli ürünlerimizi ilk olarak 
kendimizin tüketmesi gerektiğini belirten Akçay, yerli ürünlerimizi kendimiz tüketerek gelen 
misafirlerimize  ikram etmeli  veya gittiğimiz yerlere hediye olarak götürerek daha çok tanınmasını 
ve  tercih edilen bir ticari ürün haline gelmesine katkı sağlamımız  gerektiğini vurguladı. 
LOKOMOTĠF SEKTÖRLERĠ DESTEKLEMELĠYĠZ 
ġehrimizde üretim yaparak bölgemizin geliĢmesine ve  Ģehrimizin tanınmasına önemli katkılar 
sunan Pestil Köme sektörü üreticilerinin  Ģehrimiz tarafından  desteklenmesi gerektiğini de 
söyleyen Akçay, „‟Pestil Köme sektörü Ģehrimiz ile özdeĢleĢerek artık ülkemizde   „‟GümüĢhane 
Pestil ve Kömesi‟‟ olarak aranan bir  marka haline geldi.Ülkelerle ve Ģehirlerle o özdeĢleĢmiĢ 
markalar ve ürünler  vardır.O ülkenin veya o Ģehrin ismini söylediğimizde direkt olarak onunla 
özdeĢleĢmiĢ olan o ürünün ismi akla gelir ve söylenir.Bizimde Ģehrimizle özdeĢleĢerek marka 
haline  gelen sektörlerimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor.Pestil Köme  sektörümüzün aynı 
zaman da Ģehrimizin ekonomik açıdan  geliĢmesini sağlayan ve istihdamı artıran  Lokomotif  
sektörlerin  baĢında geldiğini unutmayarak desteklenmeli. 
ULUSAL MARKA OLMA YOLUNDA ÇALIġMAYA DEVAM EDECEĞĠZ 
GümüĢhaneli hemĢerilerimizin her konuda olduğu gibi yöresel ürünlerimizin tanıtımında da 
birbirlerine sahip çıkarak ilimizin ekonomik ve kültürel açıdan büyümesine destek vereceği 
kanısındayım. Pestil Köme sektörümüzün bu günlere gelmesinde  risk alarak bu güzel ürünleri 
üreten üreticilerimizi de tebrik ediyorum. Bu ürünlerimize sahip çıkan hemĢerilerimize ve kamu  
kurum ve kuruluĢ yöneticileri ve çalıĢanlarına, siyasetçilerimize verdikleri desteklerden dolayı çok 
teĢekkür ediyorum.Daha çok yolumuz var.Hiç durmadan yenilikçi teknolojilerle ulusal markalar 
çıkarma yolunda çalıĢmaya devam edeceğiz.  
YÖRESEL ÜRÜNLERĠMĠZLE TERCĠH EDĠLEN BĠR ĠL OLMAK ĠÇĠN DAHA ÇOK ÇALIġMALIYIZ 
Doğal bitki çeĢitliliği ve doğal ürünler açısından zengin bir coğrafyaya sahip olan ilimizin ülkemizde 
ve dünyada doğal ürünler ve bu ürünlerle yapılan çeĢitli yöresel ürünlerle tanınan ve tercih edilen 
bir yer  haline getirmek için  tüm GümüĢhaneliler  ve GümüĢhane sevdalıları olarak daha çok çaba 
göstermemiz gerekiyor.Dünyanın bir  çok ülkesinde  doğal ve bozulmamıĢ coğrafyası ve doğal 
ürünleriyle marka olmuĢ ve  bu değerini de daha fazla turist çekmek ve kalkınmak için kullanan 
Ģehirler var.GümüĢhane‟mizin de en yakın sürede  doğal güzellikleri ve doğal ürünleri ile birlikte 
yöresel ürünleri ile tercih edilen bir marka  Ģehir haline getirerek turizm sektöründen daha fazla pay 
almamız gerekiyor‟‟ dedi.  
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GTSO’DA EĞĠTĠMLER DEVAM EDĠYOR (14.07.2016) 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 
Odası(GTSO) ile GTSO Kadın ve Genç 
GiriĢimciler Kurulunun oda üyelerine ve 
genç giriĢimcilere yönelik ortaklaĢa 
düzenlediği ve sekiz farklı aĢamadan 
oluĢan eğitim programının ikincisi olan 
„‟Etkili ĠletiĢim ve Beden Dili‟‟ eğitimi 
yapıldı. 
GTSO toplantı salonunda gerçekleĢen 
ve GümüĢhane Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 
Bölüm BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. TaĢkın 
Kılıç, tarafından verilen  „‟Etkili ĠletiĢim 
ve Beden Dili‟‟  eğitiminde, katılımcılara 
günlük hayatta beden dili ve etkili 
iletiĢimin ne kadar önemli olduğu 
üzerinde bilgilendirme yapıldı 

 

.Dünyada 200 bine yakın farklı beden dili ve farklı beden hareketi olduğunu toplumların bu beden 
dillerini kendi sosyo-kültürel yapılarına göre yine farklı anlamlar yükleyerek değerlendirebileceğini 
söyleyen TaĢkın Kılıç, „‟Dünya da farklı beden dili ve beden hareketi olmasına rağmen aynı zaman 
da kabul görmüĢ ortak beden hareketleri de bulunmaktadır. Bu ortak kabul görmüĢ davranıĢlar 
bizlerin toplum içerisinde ne kadar etkin bir iletiĢim kurabilme yeteneğimizi gösteren ana davranıĢ 
Ģekilleridir „ĠLK ÖNCE GÖRMEYĠ ÖĞRENMELĠYĠZ‟ 
Sözcükler uçucu görüntü ise daha kalıcıdır. Bunun için insanlara ses ve müzikle bir algı 
oluĢtururken aynı zamanda resim ve sembollerle de anlatılmak istenilen mesaj aktarılırsa iletiĢim 
daha etkili bir yapıya bürünür. Bir görüĢme esnasında ki duruĢunuz, samimi yapınız, kılık ve 
kıyafetiniz, saç sekliniz, üzerinizdeki takı ve aksesuarlar, toklaĢma Ģekliniz ve kiĢiye olan yakın 
davranıĢlarınızın ilk iletiĢim sürecinin baĢlamasında ve karĢı taraf üzerinde bırakılacak olumlu 
etkinin oluĢmasında ana etkenler olduğunu asla unutmamalıyız. Ġnsanlar iletiĢim sürecinde 
duydukları kadar gördükleri üzerinden de iletiĢim sürecini yönetir. Beden dili sayesinde  insanların 
seçtikleri kıyafet  ve hareketlerinden karakter tahlili rahatça yapılarak karakteristik özellikleri 
çıkarılabilmektedir. 
„GÜLMEK ĠLETĠġĠMĠN ÜCRETSĠZ SĠLAHI‟ 
ĠletiĢim ücretsiz silahı gülümsemektir. Etrafınızdaki insanlara tebessüm ederek  sıcak bir Ģekilde 
yaklaĢırsak karĢı tarafa doğru ben her zaman iletiĢime açık bir insanım mesajı vermiĢ olursunuz. 
Bu sıcak davet sonucunda karĢı tarafında size sıcak ve etkin bir iletiĢim süreci baĢlatma olasılığı 
da yüksektir.Etkili  iletiĢim de  insanların birbirlerini  daha iyi anlamasına ve yardımcı olmasına 
neden olacaktır. 
RENK VE SEMBOLLER ÇOK ÖNEMLĠ 
ĠletiĢim sürecinde renklerin ve sembollerin dünya tarafından ortak kabul edilen  ifadeler içerdiğini 
ve en çok kullanılan iletiĢim sembollerinin baĢında yer aldığını belirten Kılıç  Tarihsel süreçte 
renkler her zaman  psiklojik durumların anlatımında  ana etken olarak kullanıldığını söyledi. 
Ülkelerde yaĢayan insanların psikolojik yapılarını davranıĢ Ģekillerini kullandıkları renkler ve hangi 
renk kıyafetler giydikleriyle çözümlemenin mümkün olabileceğini vurgulayan Kılıç, renklerin, 
sembollerin ve objelerin anlatılmak istenilen duyguyu karĢı tarafa iletilmedeki ve kiĢi üzerindeki 
etkisini  fark eden liderlerin ve siyasilerin  bu etkili gücü bir propaganda aracı olarak kullanarak 
renk, sembol, müzik vb. araçlarla insanların algılarını ve düĢüncelerini rahatça 
yönlendirebildiklerini belirtti. 
Eğitime GTSO Meclis BaĢkanı Sebahattin Uçar, Meclis Üyesi ġaban MetintaĢ, GTSO Kadın ve 
Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı Sibel Kandaz Olgun‟un yanı sıra ve çok sayıda oda üyesi ve 
esnaf katıldı. 
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GTSO Yönetim kurulu BaĢkanımız Ġsmail AKÇAY "DEMOKRASĠMĠZE VE SEÇĠLMĠġ 
CUMHURBAġKANIMIZA SAHĠP ÇIKIYORUZ" (16.07.2016) 

 
GümüĢhane'de düzenlenen ve siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, bürokrasi ve halkın geniĢ 
katılımı ile "Milli Ġradeye Sahip Çıkma" etkinliğinde konuĢan GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail 
AKÇAY Milli iradenin dıĢında hiçbir gücü tanımadıklarını söyledi. Akçay "ġerefli Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz içinde 3-5 tane kendini bilmez satılmıĢ vatan hainlerinin ülkemizi bölme giriĢimleri 
Yüce Türk Milleti tarafından bastırılmıĢ Türk Demokrasisine Milletine ve Devletine bağlılığını bir 
defa daha çok net bir Ģekilde ortaya koyan Güvenlik Güçlerimiz ve Milletimiz vatan hainlerine 
gereken cevabı vermiĢtir.  Tüm bu olaylar yaĢanırken Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de tüm 
halkımız ve Mesleki KuruluĢlarla beraber Türk Milletinin Demokrasinin yanında olduğumuzu bir 
kere daha ifade ediyoruz" dedi. MĠLLĠ ĠRADEDEN BAġKA ĠRADE TANIMIYORUZ. Milli iradeden 
baĢka irade tanımayarak seçilmiĢ sayın CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülke 
yönetimine sahip çıkacaklarını vurgulayan Akçay, Hakkın ve Halkın iradesinden baĢka hiçbir 
gücün kabul edilemeyeceğini söyledi. Bu alçak giriĢimi engellemek ve millet iradesine sahip 
çıkmak için bu yolda Ģehit olan kardeĢlerimizin önünde saygıyla eğildiklerini belirten Akçay, GTSO 
olarak her zaman milletimizin ve devletimizin iradesinin yanında olacaklarını vurguladı.  
 
HAKKIN  VE  HALKIN  ĠRADESĠNDEN BAġKA ĠRADE  TANIMIYORUZ  (16.07.2016) 
 
Darbeci   vatan hainlerine karĢı Türkiye ve GümüĢhane olarak dimdik  ayaktayız 
ġerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde 3, 5  tane kendini bilmez satılmıĢ vatan hainlerinin  
ülkemizi bölme giriĢimleri  Yüce Türk Milleti tarafından bastırılmıĢ Türk Demokrasisine  Milletine ve 
Devletine  bağlılığını bir  defa  daha çok  net  bir Ģekilde  ortaya koyan Güvenlik güçlerimiz  ve 
Milletimiz vatan hainlerine gereken cevabı vermiĢtir. 
Tüm bu olaylar yaĢanırken Tüm Ülkede  olduğu  gibi Ġlimizde  de tüm halkımız ve  Mesleki 
KuruluĢlarımızla beraber  Türk  Milletinin ve Demokrasinin  yanında olduğumuzu bir  kere  daha 
ifade ediyoruz. 
Bu kabul edilemez  olaylara müdahalede olağanüstü gayret gösteren  güvenlik güçlerimizden 
Ģahadet  Ģerbetini içen Ģehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine yakınlarına ve  Türk Milletine 
baĢsağlığı, yaralılarımıza  acil  Ģifalar  diliyorum.  
 
Ġsmail AKÇAY 
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GTSO'DAN DARBE GĠRĠġĠMĠNE KARġI BASIN AÇIKLAMASI (19.07.2016)  
 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerimizle birlikte 15 Temmuz günü alçakça saldırılarla 
baĢlatılan ve millet iradesi ve tarafından önlenen darbe giriĢimi nedeniyle üst kuruluĢumuz 
olan (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) TOBB  önderliğinde ve 365 oda ve borsa ile birlikte  
19.07.2016 günü saat 11:00 da ortak bir basın açıklaması yapmıĢtır. 

 
 

 GTSO olarak Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay tarafından kamuoyuyla paylaĢılan 
Basın açıklaması; 

DEMOKRASĠ VAZGEÇĠLMEZĠMĠZ, MĠLLĠ ĠRADE GÜCÜMÜZ, KARDEġLĠĞĠMĠZ GELECEĞĠMĠZ 
Değerli Basın Mensupları ; 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak karĢınızdayız. 
Türkiye'de Özel Sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak 81 Ġl'de bu 
ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz. 
15 Temmuz gecesi Milletimiz ve Milli Kurumlarımız, Demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı 
önlemiĢtir.  Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıĢtır. 
Darbe giriĢimi haberleri ortaya çıktığı gece, Birliğimiz ve Oda-Borsa camiası olarak, tepkimizi ilk 
anda ortaya koyduk. 
Bu hain kalkıĢmanın baĢarısızlığa uğraması, Türk Milletinin birlikte duruĢu, kararlı tutumu ve 
demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuĢtur. 
Ülkemizin bütün Kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluĢlarımızın, 
demokrasiyi sahiplenmiĢ olmasından herkes büyük bir mutluluk duymalıdır. 
Demokrasi düĢmanlarına karĢı iktidarı ve muhalefetiyle, siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin 
gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruĢ, en büyük takdiri hak etmektedir. 
BaĢta Sayın CumhurbaĢkanımız, Meclis BaĢkanımız, BaĢbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi 
partilerimizi, cunta hevesleri karĢısındaki dik duruĢlarından dolayı yürekten kutluyoruz. 
Gözü dönmüĢ darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi ünvanını  bir kez 
daha hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz. 
Bu darbe giriĢimi karĢısında direnen,tavır sergileyen herkese, baĢta kahraman emniyet 
görevlilerimize  ve TSK'nın Ģerefli mensuplarına, gönül dolusu teĢekkür ediyoruz. Onlara 
minnettarız. 
Ama en çok, darbecilerin silahları karĢısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle 
kıvanç duyuyoruz. 
Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi Milletten almayan bir idare istemiyoruz.  Ülkemiz için demokrasi 
dıĢında bir seçenek de görmüyoruz. 
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Ordu içinde örgütlenmiĢ bir terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve Adalet önünde hesap 
vermesini bekliyoruz. 
Hayatını kaybeden Kahraman Ģehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara 
acil Ģifalar diliyoruz. 
Milletimiz onları daima rahmetle ve minnetle anacaktır. 
Değerli Basın mensupları ; 
Allah'a Ģükür milletimizin sağduyusu,feraseti, cesareti ve Allah'ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi 
durdurduk. 
Bu Ģerden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık. 
Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz. 
ġimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek 
zorundayız. 
Çünkü, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi Millet yapan unsur budur. 
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düĢmeyeceğiz. 
ĠĢ dünyası olarak daha fazla çalıĢma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz. 
GeçmiĢte olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, 
Milletimizden, Devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizin birliğine, kardeĢliğimize ve demokrasimize karĢı olanların da karĢısına dikileceğiz. 
Özel sektör olarak, Ülkemiz ve Milletimiz için daha büyük bir azimle çalıĢacak ve Türkiye'yi  büyük 
hedeflerine taĢıyacağız. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün " Hakimiyet Kayıtsız ġartsız Milletindir" sözünü hep aklımızda tutarak ; 
Ülkemiz için durmadan çalıĢmaya, üretmeye devam edeceğiz. 
Yeter ki, birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim.  Yeter 
ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. 
Bu vesileyle halkın iradesi dıĢında, hiç bir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden 
vazgeçmeyeceğimizi ve darbe giriĢimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. 
Devletimiz ve Ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 
Allah, Ülkemize ve Milletimize bir daha böyle acılar yaĢatmasın. 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
 
 
 
DEMOKRASĠYE  VE MĠLLĠ ĠRADEYE SAYGI YÜRÜYÜġÜMÜZ YORULMADAN DEVAM 
EDECEK (20.07.2016) 
Demokrasimizi ve Milletin iradesini kesintiye uğratmak isteyenlere karĢı milli iradeye ve 
demokrasimize karĢı saygı yürüyüĢüne aralık vermeden ve yorulmadan devam edeceklerini 
söyleyen (GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası)GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay, 
GTSO ve GümüĢhane iĢ dünyası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında 
olacaklarını vurguladı. Gücünü sandıktan, yetkiyi Milletten almayan bir idarenin asla kabul 
edilemeyeceğini belirten baĢkan Akçay; „‟  Ülkemiz için demokrasiden baĢka bir seçenek 
düĢünmüyoruz. Ülkemizi ve  milletimizi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyununa asla 
gelmeyeceğiz.Tıpkı demokrasimize ve milletimize  karĢı yapılan bu alçak saldırıya milletçe karĢılık 
verip oyuna gelmeyerek karĢılarına dikildiğimiz gibi ülkemizin birliğine, kardeĢliğimize ve 
demokrasimize karĢı olanların da her zaman  karĢısına dikilmeye hazırız‟‟dedi. 
Ülkemiz için durmadan çalıĢmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten baĢkan Akçay,Türk 
halkının birlik ve beraberlik içerinde olduğunda Türk Milletini durduracak hiçbir  engelin 
olamayacağını söyledi. 
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MĠLLĠ ĠRADEMĠZE VE DEMOKRASĠMĠZE SAHĠP ÇIKMAK ĠÇĠN TÜM GÜMÜġHANE HALKI VE 
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI OLARAK NÖBETĠMĠZE DEVAM EDĠYORUZ (20.07.2016) 
 
15 Temmuz gecesi  kendini bilmez birkaç vatan hainleri  tarafından gerçekleĢtirmeye çalıĢılan 
ancak  bu vatanın gerçek  asker ve emniyet güçleri  tarafından halkımızın  büyük sağduyusu ve 
mücadelesi  ile  bertaraf edilen  darbe giriĢiminin asla emeline ulaĢamayacağını vurgulayan GTSO 
Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay; „‟GümüĢhane Valimiz, Garnizon Komutanımız, Belediye 
BaĢkanımız Emniyet Müdürümüz, Siyasi Partilerimiz, Sivil Toplum KuruluĢlarımız ve halkımızla 
birlikte GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası Olarak demokrasimize sahip çıkmak için ilk geceden 
beri meydanlarda tutmuĢ olduğumuz nöbetimize devam ediyoruz. Bu gece de diğer günlerde 
buluĢtuğumuz gibi halkımızla birlikte demokrasimiz ve ülkemiz için „‟Demokrasi YürüyüĢü‟‟ 
etkinliğinde bir araya geldik.Demokrasi nöbetimize ilk günde olduğu gibi birlik ve beraberlik 
içerisinde  aralıksız devam edeceğiz‟‟ dedi. 
 
GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER'DEN DARBE GĠRĠġĠMĠNE KARġI BASIN AÇIKLAMASI (22.07.2016) 
 
GümüĢhane Ticaret ve 
Sanayi Odası(GTSO) Genç 
GiriĢimciler Kurulu Üyeleri 15 
Temmuz günü 
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan 
ancak millet iradesi  ve bu 
vatanın gerçek  asker ve 
emniyet güçleri  tarafından 
önlenen darbe giriĢimi 
nedeniyle basın açıklaması 
yaptı. 
 

 
GTSO Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı Talip Durakoğlu tarafından okunan basın 
açıklaması: 
15 Temmuz gecesi ülkemiz eli kanlı silahlı Fethullah'çı terör örgütünün darbe giriĢimine maruz 
kalmıĢtır.O gece eli kanlı bu terör örgütü hedef gözetmeksizin devlet kurumlarına,Yüce Türk 
Milletinin Meclisine ve en önemlisi sivil halkın üzerine kurĢun yağdırmıĢtır. 
Ancak; bu hain giriĢim milletimizin kararlı ve dik duruĢu sayesinde önlenmiĢtir. Aziz Türk Milleti 15 
temmuz gecesi Çanakkale Destanı'nı aratmayacak Ģekilde yeni bir Destan yazmıĢtır. 
BaĢta Sayın CumhurbaĢkanımız, Meclis BaĢkanımız, BaĢbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi 
partilerimizi darbe heveslileri karĢısında ki dik duruĢlarından dolayı kutluyoruz. 
Bu darbe giriĢimi karĢısında direnen ,tavır sergileyen Emniyet görevlilerimize,  Ģerefli Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarına ve yüce Türk Milletine teĢekkür ediyoruz. 
ĠĢ dünyası olarak, darbeyi  duyduğumuz ilk andan itibaren meydanlara inip demokrasiden yana 
olan tavrımızı ortaya koyduk. 
ġerefli Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenmiĢ olan bu eli kanlı terör örgütünün ve bu örgüte 
destek verenlerin ortaya çıkarılarak Yüce Türk Adaleti önünde en ağır Ģekilde cezalandırılmalarını 
bekliyoruz. 
Hayatlarını kaybeden kahraman Ģehitlerimizi rahmetle anıyor,ailelerine sabırlar,yaralılara acil 
Ģifalar diliyoruz. 
Bu vesileyle halkın iradesinden baĢka irade tanımayacağımızı ve her ne olursa olsun hiçbir darbe 
giriĢimini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. 
Gün devletimizin yanında olma,devletimize sahip çıkma günüdür. 
Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 
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‘GÜMÜġHANE PESTĠL VE KÖME ĠLE DÜNYAYA AÇILIYOR ‘ UR-GE PROJESĠNDE  YER 
ALAN FĠRMALAR GTSO’DA BĠR  ARAYA GELDĠ (27.07.2016) 

 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından hazırlanan ve yürütülen  „GümüĢhane 
Pestil ve Köme ile Dünyaya Açılıyor‟ UR-GE Projesi kapsamında, projeye dahil olan firmalar proje 
faaliyetlerinin ve yapılan çalıĢmaların değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleĢtirdi. 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde projeye dahil olan firmaların bir araya gelerek 
proje faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda projenin aĢamaları ve izlenecek yol hakkında 
firmalara bilgi veren GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, projenin GümüĢhane‟de pestil 
ve köme sektöründe üretim yapan firmalarımızın küresel pazarlara ulaĢarak ihracat yapan birer  
ulusal marka  haline gelmelerinde önemli katkılar sağlayacağını söyledi. 
FĠRMALARIMIZ  PROJELERDE YER ALMALI VE PROJELERE  SAHĠP ÇIKMALI 
Firmalardan gelecek talep ve ihtiyaçlara yönelik sektörü geliĢtirecek yararlı ve sağlıklı kararlar 
vermek amacıyla proje kapsamında  bu tür toplantıların aralıklarla yapılacağını söyleyen BaĢkan  
 
 
Akçay, firmaların kendilerine katkıda bulunacak bu tür projelerde aktif bir Ģekilde yer alarak projeye 
dahil olan  firmalara sunulan imkanlardan yararlanması gerektiğini belirtti. 
ġehrimizde üretim yaparak Ģehrimize  istihdam ve ekonomik değer  sağlayan firmalarımızın  
odamız tarafından yapılan bu tür projelere de sahip çıkarak Firmaların  „Firma olarak neler 
yapabiliriz, firmamızı ve  sektörümüzü nasıl daha üst seviyelere taĢıyabiliriz‟ arayıĢı içinde olması 
gerektiğini belirten Akçay, bu arayıĢ mücadelesi içerisinde olan tüm firmalara da  GTSO olarak 
gerekli desteğin fazlasıyla verileceğini belirtti. 
FĠRMALARIMIZ Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPARAK BĠRLĠKTE HAREKET ETMELĠ  
Firmalar arasında yapılacak iĢbirliği ile aktif bir yol haritası oluĢturulabileceğini vurgulayan BaĢkan 
Akçay; „‟Ġlk aĢama olarak firmalarımızın ne durumda olduklarını  ve firmalarımızın  eksiklerini 
görebilmek amacıyla danıĢmanlık firmamız aracılığı ile   firmalarımızın ihtiyaç analizlerini çıkarma 
çalıĢmalarına baĢladık ve önemli bir mesafe kat ettik. Aynı sektörde yer alan en az 10  firmamızın 
bir araya gelmesiyle oluĢturacakları Küme ile ortak vizyon, ortak yol haritası  ile stratejik hedeflere 
yönelik etkin çalıĢmalar yürütülebilir. Firmalarımızın bir araya gelerek yapmıĢ oldukları çalıĢmalarla 
daha kolay ve sistemli bir ihracat ağı oluĢturulabilir. Bu doğrultu da firmalarımızın iĢbirliği içerisinde 
ortak hedef ve baĢarıya ulaĢma amacıyla  yürütecekleri her çalıĢma daha baĢarılı ve etkili 
olacaktır.‟‟dedi. 
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MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠÇĠN ĠLK SINAVLAR YAPILDI (28-29/07/2016) 

  
 

  
 
Mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetleri kapsamında belge alma zorunluluğu bulunan meslekler 
içerisinde yer alan AhĢap Kalıpçı , Betonarme Demircisi , Duvarcı   sınavları (GTSO)GümüĢhane 
Ticaret ve Sanayi Odası ve (MEYBEM) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.ġ. 
iĢbirliğinde yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yetkili belgelendirme kuruluĢu (MEYBEM) 
tarafından görevlendirilen sınav değerlendiricileri tarafından yazılı,  sözlü mülakat ve uygulamalı 
olmak üzere 3 farklı aĢamadan oluĢan sınavda baĢarılı olan ve  mesleki açıdan yeterlilik koĢullarını 
sağlayan katılımcılara Mesleki Yeterlilik belgesi verilecek. 
GÜMÜġHANE‟DE ĠL KEZ YAPILDI 
Tehlikeli ve çok tehlikeli iĢler sınıfında yer alan 40 meslekte 26/05/2016 tarihinden itibaren belge 
zorunluluğuna iliĢkin hükümlerin yürürlüğe girdiğini ancak yapılan uzatma ile yılbaĢından itibaren  
uygulamaya geçileceğini  belirten GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, bu hükümler 
doğrultusunda GümüĢhane deki ilk belgelendirme sınavlarının yapıldığını söyledi. TOBB 
tarafından  Türkiye‟deki oda ve borsaların Mesleki Yeterlilik Belgelerinin verilmesi ve taleplerin  
 
toplanması amacıyla yetkili kılındığını belirten Akçay,  odamıza yapılan baĢvurular sonucunda 
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.ġ ve GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 
Odası iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen  ilk  sınavda Duvarcı,  Demirci ve  AhĢap Kalıpçıdan oluĢan 40 
kiĢilik gruba yazılı, mülakat ve uygulamalı olmak üzere 3 etaptan oluĢan ilk sınavın yapıldığını 
söyledi. 
SINAVLAR MEYBEM TARAFINDAN YAPILIYOR VE DEĞERLENDĠRĠLĠYOR 
Yazılı, mülakat ve uygulamalı olmak üzere 3 etaptan oluĢan sınavların MEYBEM  tarafından 
yetkilendirilen görevliler tarafından yapıldığını ve yine MEYBEM tarafından yetkilendirilmiĢ 
görevliler  tarafından değerlendirileceğini söyleyen BaĢkan Akçay, bu değerlendirme sonucunda  
mesleki açıdan yeterli görülen kiĢilere  Mesleki Yeterlilik belgelerinin verileceğini, yeterli düzeyde 
olmayanların ise belge alabilmeleri için  tekrar sınava tabi tutulacağını söyledi. 
 
40 FARKLI   MESLEK DALI VAR 
Tebliğe göre tehlikeli ve çok tehlikeli iĢler sınıfında yer alan ; AhĢap kalıpçısı, alçı levha 
uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, alüminyum kaynakçısı, bacacı, betonarme demircisi, betoncu, 
çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, doğalgaz altyapı yapım kontrol personeli, doğalgaz çelik  
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boru kaynakçısı, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli, doğalgaz iĢletme bakım 
operatörü, doğalgaz polietilen boru kaynakçısı, duvarcı, endüstriyel boru montajcısı, hidrolik 
pnömatikçi, ısı yalıtımcısı, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli, inĢaat boyacısı, iskele 
kurulum elemanı, kaynak operatörü, makine bakımcı, otomotiv elektromekanikçisi, otomotiv 
mekanikçisi, otomotiv montajcısı, otomotiv sac ve gövde kaynakçısı, seramik karo kaplamacısı, 
ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı için mesleki yeterlilik 
belgesine sahip olma zorunluluğu getirildiğini  belirten  GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail 
Akçay, daha önce ustalık belgesi almıĢ olanlar  ile Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı mesleki ve teknik 
eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun 
olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm alan ve dallarda çalıĢtırılanlar için 
belge Ģartı aranmayacağını belirtti. 
TEBLĠĞE AYKIRI  ĠġÇĠ ÇALIġTIRAN FĠRMALARA CEZA UYGULANACAK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere iliĢkin tebliğe aykırı davrananlara ve 
Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan kiĢilerin çalıĢtırması durumunda iĢletmelere yılbaĢından itibaren 
kiĢi baĢı 500 TL ceza verilmesini öngören kanun maddesinin uygulanmaya baĢlanacağını belirten 
BaĢkan Akçay; „‟Bu belgeyi alan kiĢileri çalıĢtıran iĢletmelerin ayrıca sigorta ĠĢveren Payını da 
devlet karĢılıyor. Devletimiz iĢçilerin istihdam sorunu yaĢamaması için çalıĢırken aynı zamanda da 
iĢletmelerimizde belgeli ve eğitimli personelin istihdam edilmesi amacıyla çalıĢmalar yapıyor. 
ĠĢletmelerimizin bu tür cezalara maruz kalmamak için tebliğ için belirlenen tarihten önce çalıĢanları 
için gerekli yeterlilik belgelerini tamam olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. GTSO olarak 
odamıza gelen baĢvurular sonucunda 40 kiĢiden oluĢan ilk grubumuza 3 etaptan oluĢan sınavımızı 
yaptık. ĠnĢallah bu arkadaĢlarımıza sınavlarında baĢarılı olmaları sonucunda Mesleki yeterlilik 
belgelerini vermiĢ olacağız‟‟dedi. 
 
 
GTSO YÖNETĠM KURULU BAġKANI ĠSMAĠL AKÇAY, CUMHURBAġKANLIĞI KÜLLĠYESĠ’NDE 
YAPILAN ĠSTĠġARE TOPLANTISINA KATILDI.  (04.08.2016) 

 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, 
CumhurbaĢkanlığı Külliyesi‟nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve 
borsa baĢkanlarının katılımıyla yapılan istiĢare toplantısına katıldı. 
CumhurbaĢkanlığı Külliyesi‟nde bir araya geldiği Oda ve Borsa BaĢkanlarına seslenen 
CumhurbaĢkanı Erdoğan, odaların ve borsaların tarihimizdeki ahilik geleneğinin bugünkü 
temsilcileri olduğunu belirterek, ahinin; sadece iĢini yapan, üreten, sanatını icra eden kiĢi olmayıp 
aynı zamanda yeri geldiğinde ülkesi ve milleti için malıyla, canıyla, yüreğiyle mücadele eden, 
geleceği de inĢa eden kiĢi olduğunu söyledi.Esnaf, sanatkar ve iĢadamlarının, 15 Temmuz‟da 
gösterdikleri güçlü duruĢu ve verdikleri mücadeleyi yakından bildiğini ifade eden CumhurbaĢkanı 
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Erdoğan; „‟ġimdi artık kazanımlarımızı koruma değil daha çok çalıĢma, daha çok üretme, daha çok 
ihraç etme, daha çok istihdam etme, daha çok dünyayı dolaĢma zamanıdır. Daha çok koĢacağız. 
Gördüğünüz gibi, yaĢanan darbe giriĢimine rağmen ekonomimiz çok sınırlı ve kısa sürede telafi 
edilen bir dalgalanma dıĢında yolunda ilerlemeye hamdolsun devam ediyor. Bunun için sizlere çok 
önemli görevler düĢüyor. Küresel krizin derinlemesine yaĢandığı 2007 yılından bu yana 7,3 milyon 
yeni istihdam üreten bir ekonomik baĢarının sahipleri olarak sizlere güveniyorum” dedi. 
 
„‟HER ZAMAN MĠLLET ĠRADESĠNE  VE DEMOKRASĠMĠZE SAHĠP ÇIKACAĞIZ‟‟ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsa baĢkanları ve TOBB 
yöneticileri ile CumhurbaĢkanlığı Külliyesi‟nde gerçekleĢtirilen istiĢare toplantısına katılan GTSO 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay ise GTSO ve GümüĢhane iĢ dünyası olarak her zaman 
milletin iradesinin ve millet iradesi ile seçilmiĢlerin yanında olacaklarını ifade etti. Toplantı hakkında 
konuĢan BaĢkan Akçay; „‟Bugün burada Milletimizin  iradesi ile seçilmiĢ CumhurbaĢkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan‟a, millet iradesine, demokrasimize, ülkemize destek olmak için tüm oda ve 
borsa baĢkanları ve yöneticileri olarak  burada toplandık. GTSO olarak demokrasimize ve  halkın 
iradesine karĢı yapılan bu alçak darbe giriĢimini tanımadığımızı, halkın iradesinden baĢka hiçbir 
iradeyi ülkemizde kabul etmeyeceğimizi her platformda söyledik ve günlerdir meydanlarda 
bıkmadan yorulmadan  tuttuğumuz nöbetimize de devam ediyoruz.Ülkemize ve  millet irademize 
karĢı yapılacak her türlü saldırıya her zaman engel olmak için var gücümüzle mücadele ettik ve 
etmeye de devam edeceğiz. ĠnĢallah CumhurbaĢkanımız önderliğinde Türk ĠĢ dünyası olarak 
ülkemize ve milletimize karĢı yapılan bu alçak saldırının ülkemizde bıraktığı kötü  izleri  en kısa 
sürede silip atarak birlik ve beraberlik içerisinde birbirlerine daha kenetlenmiĢ bir Ģekilde büyük 
Türkiye hedefiyle daha özverili ve daha çok  çalıĢacağız. ĠĢ dünyası temsilcileri olarak 
CumhurbaĢkanımızın bizlere olan güvenini boĢa çıkarmayacağız‟‟dedi.  
 
 
GTSO YÖNETĠM KURULU BAġKANI ĠSMAĠL AKÇAY BAġBAKANIMIZ BĠNALĠ YILDIRIMLA 
GÖRÜġTÜ (05.08.2016) 
 
 
 

 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 
Odası(GTSO) Yönetim Kurulu BaĢkanı 
Ġsmail Akçay, BaĢbakanımız Sayın  
Binali Yıldırımla görüĢtü. 
 GörüĢmede GümüĢhaneliler olarak ilk 
andan itibaren  milletin iradesi ile 
seçilmiĢ CumhurbaĢkanımızın ve 
BaĢbakanımızın yanında olduklarını 
söyleyen GTSO Yönetim Kurulu 
BaĢkanı Ġsmail Akçay,  
GümüĢhanelilerin meydanlardaki 
demokrasi nöbetine ilk günkü hızla 
aralık vermeden devam ettiğini ve son 
ana kadarda GümüĢhaneliler olarak 
üstlerine  düĢen ne görev  var ise  
yapmaktan çekinmeyeceklerini  belirtti. 
 

GörüĢmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren BaĢbakanımız Sayın Binali Yıldırım ise Milli 
iradenin ve hükümetimizin yanında olan ve meydanlardaki nöbetine devam eden GümüĢhaneli 
kardeĢlerime selam ve sevgilerimi ileterek bir kez daha millet iradesine ve demokrasimize karĢı 
göstermiĢ oldukları bu özverili tutum için  teĢekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. 
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CUMHURBAġKANI ERDOĞAN; ‘’GÜMÜġHANELĠ HEMġERĠLERĠME VEFA BORÇLUYUM’’ 
(07.08.2016) 
 

 
 
CumhurbaĢkanlığı Külliyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve 
borsa baĢkanlarının katılımıyla yapılan istiĢare toplantısının ardından CumhurbaĢkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüĢen GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay CumhurbaĢkanı 
Erdoğan‟a Ġlk geceden  beri sizlerin emri ile meydanlara çıkarak  demokrasi  nöbetine 
baĢladıklarını ve son güne kadar da   nöbetlere devam edeceklerini söyledi. 
CumhurbaĢkanı Erdoğan‟la kısa bir görüĢme yapan  BaĢkan Akçay, „‟ Sevgili CumhurbaĢkanım , 
Milletin Ġradesi ile seçilmiĢ olan CumhurbaĢkanımıza yani sizlere ve demokrasimize sonuna kadar 
sahip çıkacağız. Daima yanınızda olacak ve bizlere göstermiĢ olduğunuz yolda birlikte yürümek 
için her daim hazır bulunacağız. Ülkemiz ve demokrasimiz için millet iradesi için millet iradesinin 
gücü ile ülkesi için hayatı pahasına çalıĢmaktan korkmayan  ve her türlü fedakarlıktan çekinmeyen 
sizlere destek vermek için gerekirse  ülkemiz bu vatan hainlerinden temizlenene kadar her gece 
nöbet tutmaya hazırız. Tüm GümüĢhane iĢ dünyası ve GümüĢhaneliler  olarak bunları size açıkça 
belirtmek isterim‟‟ ifadelerini kullandı. 
GörüĢmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan  ise 15 
Temmuz gecesi hiç gözünü kırpmayarak vatanı ve millet iradesi için kendini  tankların önüne 
atarak darbecilere geçit vermeyen ve meydanlara dökülerek ilk andan itibaren milletin iradesi,ne ve 
demokrasimize sahip çıkan baĢta sizler olmak üzere  tüm GümüĢhaneli kardeĢlerime canı 
gönülden vefa borçlu olduğunu belirtti. 
Kahraman GümüĢhanelileri bu ülkenin asla unutmayacağını belirten Erdoğan,  siz değerli 
hemĢerilerimin bu vakur duruĢu karĢısında hiçbir bölücü  gücün hain planlarında baĢarılı 
olamayacağını  vurguladı. 
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 GTSO’DAN  CUMHURBAġKANLIĞI KÜLLĠYESĠ ÖNÜNDEKĠ  DEMOKRASĠ NÖBETĠNE 
ANLAMLI DESTEK (07.08.2016) 

 
 
CumhurbaĢkanlığı Külliyesi önüne hazırlatarak astığı pankartla GTSO olarak CumhurbaĢkanlığı 
Külliyesi  önünde dahi  nöbete hazır olduklarını belirten GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail 
Akçay, Millet Ġradesi Ġle Seçilen CumhurbaĢkanımıza ülkemizi bu vatan hainlerinden temizlemesi 
için gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. 
GümüĢhane meydanlarında tutmuĢ oldukları demokrasi nöbetlerine aralıksız devam ettiklerini 
ancak CumhurbaĢkanlığımız Külliyesi önünde astıkları pankartla da GTSO olarak 
CumhurbaĢkanımıza ve Külliye önünde nöbet tutan diğer tüm  Türkiye sevdalısı insanlara 
verdiklerini desteği açıkça tüm Dünyaya göstermek istediklerini belirten BaĢkan Akçay, Millet 
Ġradesi ile seçilen CumhurbaĢkanımızın daima arkasında yürüyeceklerini belirtti. 
 
81 ĠL TEK YÜREK OLDUK (08.08.2016) 
Tüm Türkiye‟de eĢzamanlı olarak yapılan Demokrasi ve ġehitler Mitingine katılan GümüĢhane 
Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay,15 Temmuz darbe 
giriĢiminin ardından baĢlatılan demokrasi nöbetlerine GümüĢhane ĠĢ dünyası ve GTSO olarak 
aralık vermeden devam ettiklerini, Millet iradesinin kesintiye uğramaması için kendilerine verilecek 
her göreve hazır olduklarını belirtti. 
GTSO olarak darbe giriĢimine kalkıĢılan ilk andan itibaren Demokrasimize ve millet iradesine karĢı 
yapılan bu alçak darbe giriĢimini tanımadıklarını ve GTSO haberleĢme ağını kullanarak tüm oda 
üyelerine, kayıtlı Ģirket ve kiĢilere bu tepkilerini anında ilettiklerini söyleyen baĢkan Akçay, aynı 
zamanda GTSO‟ da kayıtlı olan tüm üyeleri her gün aralıksız yapılan demokrasi nöbetine davet 
ettiklerini  ve  üyelerle birlikte  demokrasi ve milli irade nöbeti tutmaya devam ettiklerini belirtti. 
„‟CUMHURBAġKANIMIZ VE BAġBAKANIMIZA HER GÖREVE HAZIR OLDUĞUMUZU ĠFADE 
ETTĠM‟‟ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsa baĢkanlarının katılımıyla 
yapılan istiĢare toplantısının ardından CumhurbaĢkanı Recep Tayyip  Erdoğan  ve BaĢbakan 
Binali Yıldırımla „da görüĢtüğünü belirten BaĢkan Akçay, „‟ CumhurbaĢkanımız ve BaĢbakanımızla 
yaptığım görüĢmede GTSO olarak darbe giriĢimini tanımayarak  ilk andan itibaren demokrasimizin 
ve seçilmiĢ CumhurbaĢkanımız ve BaĢbakanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kendilerine 
söyledim.GörüĢmede  son güne kadar meydanlardaki nöbetlerimize devam edeceğimizi, GTSO ve 
GümüĢhaneliler  olarak verilecek tüm görevlere hazır olduğumuzu ilettim. GTSO ve GümüĢhane ĠĢ 
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dünyası adına odamıza kayıtlı tüm üyelerimizi Ġstanbul Yenikapı ve Tüm Türkiye‟de  eĢ zamanlı 
olarak Ģehrimizde de  yapılan Demokrasi ve ġehitler Mitingine davet ettik ve katılmaya 
çağırdık.Tüm GümüĢhaneliler olarak Tıpkı CumhurbaĢkanımız ve Siyasi parti liderlerimizin bir 
araya gelerek tüm dünyaya birlik ve beraberlik dersi vermiĢ olduğu gibi bizlerde tüm 
GümüĢhaneliler olarak fikir ve siyasi görüĢ farklılığı gözetmeksizin bir araya geldik ve buradan  
Ġstanbul‟daki siyasilerimize destek verdik.Bıkmadan yorulmadan son güne kadar da tüm 
GümüĢhaneli kardeĢlerimle de bu desteğimizi vermeye devam edeceğiz.Sayın Valimize, Millet 
Vekillerimize, Garnizon Komutanımıza, Emniyet Müdürümüze ,Belediye BaĢkanımıza, tüm siyasi 
parti temsilcilerimize, Ġlçe Belediye BaĢkanlarımıza, STK‟larımıza  ve tüm  GümüĢhanelilere üstün 
bir özveri ile demokrasilerine ve Milli iradeye sahip çıkmalarından dolayı teĢekkürü bir borç 
biliyorum.Bu meydanları her gece bizlere hazırlayarak emek veren Belediye BaĢkanımız Sayın 
Ercan Çimen  ve tüm çalıĢma arkadaĢlarına da göstermiĢ oldukları üstün  çalıĢmalarından dolayı 
bir kez daha  kutluyorum‟‟dedi. 
 
 
 GTSO YÖNETĠM KURULU BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY DOĞU KARADENĠZ KALKINMA 
AJANSI YÖNETĠM KURULU TOPLANTISINA KATILDI (10.08.2016) 

 
 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ajansın Trabzon‟daki Merkez 
binasında yapıldı. 
 Dönem BaĢkanı Trabzon Valisi Yücel Yavuz baĢkanlığında gerçekleĢtirilen toplantıya Artvin Valisi 
Muhterem Ġnce, GümüĢhane Valisi Okay MemiĢ, Giresun Valisi Hasan Karahan, Ordu Valisi Ġrfan 
Balkanlıoğlu, Rize Valisi Erdoğan BektaĢ, Trabzon BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, Artvin Belediye BaĢkanı Mehmet Kocatepe, GümüĢhane Belediye BaĢkanı Ercan 
Çimen, Artvin Ġl Genel Meclisi BaĢkanı Hasan Dilberoğlu, GümüĢhane Ġl Genel Meclisi BaĢkanı 
ġerif Bayraktar, Rize Ġl Genel Meclisi BaĢkanı ġaban Aziz Karamehmetoğlu, Artvin TSO BaĢkanı 
Kurtul Özel, GümüĢhane TSO BaĢkanı Ġsmail Akçay, Trabzon TSO BaĢkanı Suat Hacısalihoğlu, 
DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım ve ilgililer katıldı. 
 DOKA Yönetim Kurulu olarak 15 Temmuz tarihinde Milletimizin ve ülkemizin geleceğine yönelik 
gerçekleĢtirilen hain giriĢimi kınadıklarını ifade eden Vali Yavuz,  “Dönem baĢkanı sıfatıyla burada 
sizleri misafir etmek bizin için onurdur. Sözlerimize baĢlarken, 15 Temmuz 2016‟da yaĢanan darbe 
teĢebbüsünde Türk milletinin iradesine, milli birlik ve beraberliğimize yönelik olarak gerçekleĢen bu 
anlamsız, hangi hizmete yönelik olduğunu hepimizin bildiği, ama milletimizin feraseti, iradesi ve 
yüksek inancıyla karĢısında durduğu darbe giriĢimini DOKA yönetim kurulu olarak Ģiddetle 
kınıyoruz. Böyle giriĢimlerin hiçbir zaman baĢarılı olamayacağını, milletimiz bütün ferasetiyle ve 
demokrasi mitinglerinde meydanlarda ve 7/24 esasına göre dik duruĢuyla göstermiĢtir. O akĢam 
ve sonrasında, milletimizin, asker üniforması giyen hainler dıĢında kalan silahlı kuvvetler 
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mensuplarımızın, polis teĢkilatımızın, baĢta cumhurbaĢkanımız, baĢbakanımız, bakanlarımız, 
TBMM baĢkanımız, milletvekillerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluĢlarımızla birlikte milletimizin 
meydanlarda gösterdiği karĢı duruĢ sırasında Ģahadet mertebesine eriĢen çoğunluğu sivil 
vatandaĢlarımıza ve diğer Ģehitlerimize Allah‟tan rahme, yaralılara Ģifa diliyoruz. Bir daha böyle bir 
harekete kalkıĢılmaması anlamında, milletimiz en büyük mesajı vermiĢtir. Hem dünyaya hem 
insanlık tarihine o yönüyle bir destan olarak geçmiĢtir. DOKA Yönetim Kurulu olarak tekrar bu 
darbe giriĢimini Ģiddetle kınıyoruz” Ģeklinde konuĢtu. 
 DOKA‟nın bölgenin kalkınması için önemli projelere destek verdiğinin altını çizen Vali Yücel, 
“TR90 olarak nitelendirilen bölgemizde faaliyet gösteren kalkınma ajansımız ekonomik geliĢmeyi 
artıracak projelerin hayata geçirilmesi anlamında 2010 yılında faaliyete geçti. O günden bu yana 
birçok önemli projeye destek verdi. Bu anlamda Ajans Genel Sekreterimize, çalıĢanlarına ve 
yönetim kuruluna katkılarından dolayı teĢekkür ediyorum. Bu toplantıda genel gündemimizi ve 
ajansımızın bu zamana kadar yaptıklarını bir değerlendirmesini fırsatı bulacağız” dedi. 
  Vali Yavuz‟un açılıĢ konuĢmasından sonra yönetim kurulu üyeleri gündem maddelerini 
değerlendirdiler. 
 
GTSO’ DAN DAYANIġMA KAMPANYASINA DESTEK (10.08.2016) 

 
GümüĢhane Kamuoyu Bilinçlendirme Derneği BaĢkanı Eyüp Demirel Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Lütfi Kılıç‟la görüĢerek 15 Temmuz tarihinde  Milli Ġrade ve Demokrasiye KarĢı 
gerçekleĢtirilen darbe teĢebbüsü sırasında Ģehit olan vatandaĢların aileleri ile yaralanarak gazi 
olanlara yönelik BaĢbakanlık Genelgesi ile baĢlatılan „‟DayanıĢma Kampanyası‟‟ hakkında bilgi 
vererek  destek istedi. 
Kampanyanın tüm oda üyelerine duyurulması ve katılımının sağlanmasının artırılması üzerine 
GTSO Genel Sekreteri Lütfi Kılıç‟la görüĢen, Eyüp Demirel, GTSO‟ ya  Darbe GiriĢiminin ilk 
anından itibaren Milli Ġradeye ve Demokrasiye karĢı vermiĢ olduğu destek ve dik duruĢtan dolayı 
teĢekkür etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTSO Genel Sekreteri Lütfi Kılıç ise „‟GTSO olarak 
darbe giriĢimine kalkıĢılan ilk andan itibaren tepkimizi ortaya koyarak  Milli Ġrademizin, 
Demokrasimizin ve seçilmiĢ CumhurbaĢkanımızın yanında olduğumuzu belirterek her gece 
demokrasi nöbetlerimize katıldık ve üyelerimizi de katılmaya davet ettik. GTSO olarak Millet 
Ġradesine karĢı yapılan her türlü alçak giriĢime karĢı olacağımızı tüm dünyaya bir kez daha 
belirtmek isterim. Millet iradesinden baĢka hiçbir iradenin bu ülkede söz sahibi olmayacağını tüm 
dünya artık görmeli ve kabul etmelidir.Devletimiz bu alçak darbe giriĢimine kalkıĢan vatan 
hainlerine de hak ettikleri cezayı vereceğine eminim‟‟  ifadelerini kullandı. 
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GTSO BAġKANI AKÇAY: ‘’TÜM GÜMÜġHANELĠLER ÜSTLERĠNE DÜġEN GÖREVĠ  HAKKI  
ĠLE  YERĠNE GETĠRMĠġTĠR’’ (12.08.2016) 

 
15 Temmuz‟da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleĢtirilen darbe giriĢiminin ardından 
GümüĢhane‟de baĢlayan Demokrasi Nöbetlerine ara verdiklerini söyleyen GümüĢhane Ticaret ve 
Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay, Tüm GümüĢhanelilerin üstlerine 
düĢen görevi hakkı ile  yerine getirdiğini söyledi. 
GümüĢhanelilerin ve Türk Milletinin darbe giriĢimine kalkıĢan alçaklara karĢı dik durarak 
Demokrasi ve Millet Ġradesine sahip çıktığını belirten BaĢkan Akçay,‟‟GümüĢhaneli kardeĢlerimiz 
Millet Ġradesine, Demokrasisine SeçilmiĢ CumhurbaĢkanımıza ve BaĢbakanımıza sahip çıkarak 
üzerine düĢen görevi layıkıyla yerine getirmiĢtir. HemĢerilerimizin tamamı birlik ve beraberlik 
içerisinde Millet Ġradesine sahip çıkmıĢ göstermiĢ oldukları kahramanlık örnekleriyle de isimlerini 
tarihe yazdırmıĢlardır. Milletimiz bu birlik ve beraberlik içerisinde ülkesine ve milletine karĢı 
yapılmak istenilen tüm hain planların üstesinden gelecektir‟‟ ifadelerini kullandı. 
 
BAġBAKANLIK TARAFINDAN ġEHĠT AĠLELERĠNE VE GAZĠLERE YÖNELĠK BAġLATILAN 
‘’DAYANIġMA  KAMPANYASINA’’ GTSO’ DAN TAM DESTEK (15.08.2016) 
 
15 Temmuz tarihinde Milli Ġrade ve Demokrasiye KarĢı gerçekleĢtirilen darbe teĢebbüsü sırasında 
Ģehit olan vatandaĢların aileleri ile yaralanarak gazi olanlara yönelik BaĢbakanlık Genelgesi ile 
baĢlatılan „‟DayanıĢma Kampanyasına‟‟ katılan tüm üyelerimizin yaptıkları yardımlara ait isim ve 
dekontlarıyla Odamıza bildirmeleri halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) web 
sayfasında yayınlanacağını belirten GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı 
Ġsmail Akçay, BaĢbakanlık tarafından baĢlatılan yardım kampanyasına GTSO ve GümüĢhane iĢ 
dünyası olarak tam destek verdiklerini söyledi. 
15 Temmuz gecesiyle baĢlayan Darbe GiriĢiminde Millet iradesi ve demokrasiye sahip çıkmada 
gösterdiği kararlı duruĢla ve vermiĢ olduğu v mücadele ile Tüm GümüĢhanelilerin üstlerine düĢen 
görevi hakkı ile yerine getirdiğini söyleyen BaĢkan Akçay, BaĢbakanlığımız tarafından baĢlatılan 
DayanıĢma  Kampanyasına da GümüĢhanelilerin gereken desteği vereceğine inancının tam 
olduğunu vurguladı. 
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GÜMÜġHANE MĠLLETVEKĠLĠ CĠHAN BEKTAġ’TAN GTSO’YA TEġEKKÜR ZĠYARETĠ 
(22.08.2016) 

 
 Ak Parti GümüĢhane Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre ve ġehircilik Komisyonu 
BaĢkanı Cihan PektaĢ, Ak Parti GümüĢhane Ġl BaĢkanı Celalettin Köse, Merkez Ġlçe BaĢkanı Fazlı 
Yalçın ve beraberindeki heyetle birlikte GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a 15 Temmuz darbe gecesinde Demokrasiye ve Millet 
Ġradesine sahip çıkarak  göstermiĢ  olduğu dik duruĢtan dolayı teĢekkür etti. 
15 Temmuz gecesinde yaĢanan darbe giriĢiminde baĢta GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası 
olmak üzere tüm GümüĢhane STK‟larının darbe giriĢimine karĢı göstermiĢ olduğu tepki ve duruĢun  
takdire Ģayan olduğunu vurgulayan Milletvekili Cihan PektaĢ, her gece aralıksız olarak tutulan 
demokrasi nöbetlerinde en ön safta yer alarak seçilmiĢ CumhurbaĢkanımız ve Hükümetimizin 
yanında yer alan  GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay‟a ve Tüm GümüĢhaneli 
ĠĢadamlarına  Hükümetimiz adına teĢekkürlerini ilettiğini söyledi. 
ġEHRĠMĠZ ĠÇĠN ÖNEMLĠ PROJELERĠ HAYATA GEÇĠRĠYORUZ 
Ziyarette ilimizin önemli projeleri hakkında da bilgi veren ve GümüĢhane‟yi bölgesinde vizyon bir 
Ģehir haline getirmek için çalıĢmalarına devam ettiklerini belirten Milletvekili PektaĢ, „‟ Türkiye 
Cumhuriyeti devleti  büyük bir devlettir. Biz 15 Temmuzdan sonra hiçbir Ģantiyemizin 
kapanmayacağını yatırımlarımızın devam edeceğini söyledik. YaĢanılan bu olumsuz süreçten en 
hızlı Ģekilde toparlanarak   tekrar Ģehrimiz için bekleyen projelere yoğunlaĢtık ve  Ģehrimizin 2055 
yılına kadar içme suyu ihtiyacını karĢılayacak olan Bahçecik Barajı ve  bu baraja Aktutan 
Göletinden su iletecek olan ek tünelin ihalesini yaptık. Çoğu vatandaĢımız bu projeye bir hayal 
olarak bakıyordu. Allahın izni ile projemizin ihalesiyle birlikte artık bir hayal olmadığını tüm 
GümüĢhaneli hemĢerilerimize göstermiĢ olduk. GümüĢhane‟miz bu barajın faaliyete geçmesiyle 
birlikte artık  Dünya standartlarında bir içme suyuna sahip olacak. 
EN FAZLA GÖLET VE TABĠAT PARKI BĠZDE 
ġu anda Türkiye genelindeki Ģehirlerimize ve yapılan gölet sayılarına baktığımızda GümüĢhane 8 
adet göletle birlikte ilk sırada yer alıyor.Ayrıca tabiat parkı sayısına da baktığımızda yine Ģehrimiz 
Tabiat parkı  proje sayısı ile de ilk sıralarda yer alıyor.ġuan Ģehrimizde el atılmadık sektör ve 
hizmet kalmadı.Çevre yolumuz, Zigana Dağı Tünelimiz, Atıksu isale hattımız ve arıtma tesisimiz 
var.Bu çalıĢmalarla birlikte 200 milyon‟a yakın bir bütçe Ģehrimizin önemli projelerine harcanmıĢ 
olacak.ĠnĢallah hayal olarak görülen bu projelerimizi 10 yıl içerisinde  hayata geçirerek Ģehrimize 
kazandıracağız‟‟ dedi. 
HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ 
 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay ise 
15 Temmuz gecesi darbe giriĢiminde bulunan vatan hainlerine milletçe gereken dersin verildiğini 
belirtti. Türk Milletinin her zaman birlik ve  beraberlik içerisinde olduğunda aĢamayacağı hiçbir 
engelin olamayacağını vurgulayan BaĢkan Akçay, „‟Milletimiz ağır silahlarla donatılmıĢ  tankları  
bile bedenini siper edip durdurarak  tüm dünyaya  Türk‟ün gücünü bir kez daha göstermiĢtir.Bu 
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tankları korkusuzca durduran milletimiz, ülkemizi yıllardır  hain saldırılarla yıpratmaya çalıĢan terör 
illetini de gündeminden silip atacaktır. Buna inancımız tamdır. Ülkemizin gündemi tekrar normale 
yanı ekonomiye dönmüĢ durumda. Bizlerde ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda  daha çok 
üretecek daha çok istihdam sağlayacak ve ihracata yöneleceğiz. GTSO olarak Ģehrimize ve 
ülkemize katkı sağlayacak her türlü projeye elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız‟‟ 
ifadelerini kullandı. 
Ziyarette GTSO Meclis BaĢkanı Sebahatin Uçar, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Süleyman 
Köprülü, Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Gürmen, Meclis Üyesi Adem Köse, Disiplin Kurulu  
BaĢkanı Zekai Araz, Meslek Komitesi Üyesi Halit Okur ve GTSO Genel Sekreteri Lütfi Kılıçta  hazır 
bulundu. 
 
 
CHP KOCAELĠ MĠLLETVEKĠLĠ TARSĠN TARHAN’DAN GTSO’YA ZĠYARET (26.08.2016) 

 
GümüĢhaneli hemĢerimiz CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP GümüĢhane Ġl BaĢkanı  
Bedri Ağaç, CHP Merkez Ġlçe BaĢkanı Tekin Saraçoğlu ve Beraberindeki heyetle birlikte 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. CHP Heyetini GTSO Meclis BaĢkanı Sebahatin  
Uçar, GTSO Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Elbeyi Gergin, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman 
Köprülü, Muammer Gürmen, Meclis Üyeleri, Adem Köse,Aydemir Aydın  ve Meslek Komitesi Üyesi 
Turan Tuğlu karĢıladı. 
Ziyarette GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası ve GümüĢhane ĠĢ Dünyası olarak  CHP Genel 
BaĢkanı Kemal Kılıçdaroğlu‟na yapılan hain saldırıyı kınadıklarını ve geçmiĢ olsun dileklerini ileten 
GTSO Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Elbeyi Gergin, bölücü terör örgütü tarafından birlik ve 
beraberliğimize karĢı yapılan bu hain saldırıların asla bu ülkenin bütünlüğünü bozamayacağını 
söyledi.15 Temmuz darbe giriĢimine karĢı  yakalanan birlik beraberlik sürecinin devam etmesi 
gerektiğini belirten  Gergin, ziyaretten dolayı CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP 
GümüĢhane Ġl TeĢkilatına teĢekkürlerini sundu. 
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren GümüĢhaneli hemĢerimiz CHP Kocaeli 
Milletvekili Tahsin Tarhan,  CHP olarak Terörle mücadelede  hükümete gerekli tüm desteğin  
verileceğini söyledi.Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekili olarak  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olduğunu belirten Tahir Tarhan, „‟ Meclisimizde 
Sanayicilerimiz için çok önemli imkanlar sağlayan çalıĢmalar yaptık ve hayata geçirmeye 
baĢladık.Bu çalıĢmalarla birlikte artık sanayicilerimiz taĢınabilen mal varlıklarını da kredi olarak 
kullanabilecekler.Bu geliĢmekte olan KOBĠ niteliğindeki iĢletmelerimiz ve küçük sanayicilerimiz için 
çok önemli bir imkan.Ġnanıyorum ki sanayicilerimizde kendilerine sunulan bu imkanlar arttıkça daha 
hızlı büyüyecek ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayacaktır‟‟dedi.GümüĢhane‟yi daha fazla 
tanıtmak ve yatırım yapmak için tercih edilen bir Ģehir haline getirmek amacıyla GümüĢhane‟nin 
Ģehir kimliğinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Tarhan, bizde GümüĢhane dıĢında yaĢayan 
sanayiciler, eğitimciler, bürokratlar ve iĢadamları olarak kısacası GümüĢhane sevdalıları olarak  
elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız ifadelerini kullandı. 
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GTSO BAġKANI AKÇAY: ‘’ 6736 SAYILI KANUN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI ĠLE ĠLGĠLĠ 
ÇOK ÖNEMLĠ ĠMKANLAR SUNUYOR’’ (02.09.2016) 

 
 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)  Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay 6736 Sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Maliye 
Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı yetkililerince GümüĢhane Kültür Müdürlüğü Konferans 
salonunda yapılan   bilgilendirme toplantısına katıldı. 
GümüĢhane Defterdarlığı organizasyonunda gerçekleĢen bilgilendirme toplantısına katılan GTSO 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin 6736 
Sayılı Kanunla birlikte borçluların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı 
getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna 
gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiĢ vergilendirme 
dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, iĢletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun 
hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiĢin teĢvik edilmesi gibi çok önemli yeniliklerin ve imkanların 
getirildiğini söyledi.  
 „‟BU TÜR BĠLGĠLENDĠRĠCĠ TOPLANTILARA DAHA ÇOK KATILMALIYIZ‟‟ 

GTSO olarak tüm üyelerine  çağrı yaparak  yapılan bu tür 
bilgilendirici toplantılara davet ettiklerini belirten BaĢkan Akçay; 
„‟Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı yetkilileri bugün 
GümüĢhane‟de bizlerle buluĢarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanun hakkında 
katılımcılarımızı bilgilendirdiler. Bazı varlıkların milli ekonomiye 
kazandırılması amaçlarıyla hazırlanan bu konunda görüyoruz ki 

hükümetimiz mükelleflere borçlarının yapılandırılması ile ilgili çok önemli kolaylıklar sunuyor. Bu 
toplantı kapsamında katılımcılarımız yeni kanun hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda da 
iĢletmeleriyle ilgili merak ettikleri konularda sorular sorarak cevaplarını öğrendiler. Bu tür 
bilgilendirici toplantılar Ģehrimizde ki mükelleflerimiz açısından çok önemli. Onun için bu tür 
bilgilendirici toplantılara daha çok katılmalıyız.Değerli GTSO mensupları ve  mükelleflerimiz bu 
kanunu çok iyi yorumlayıp gerektiğinde bu kanundan faydalanmalı.Merkezi hükümetimizin bu 
kanunla önemli bir  fırsat sunduğunu düĢünüyorum.Mükelleflerimiz, muhasebecilerinden, 
odamızdan, vergi dairemizden gereken bilgileri alabilirler.Buradan bu toplantıyı organize eden 
GümüĢhane Ġl Defterdarımız Turan Kemer‟e ve bizleri bilgilendirerek sorularımıza cevap veren 
Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı yetkililerimize teĢekkür ediyorum‟‟ ifadelerini kullandı. 
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VAKIFAY DERNEĞĠNDEN  BURS ALAN ÖĞRENCĠLERE GEZĠ PROJESĠ                                                                                                                                    
(02.09.2016) 

 
 
VakıfAy Derneği tarafından yürütülen „VARGEL PROJESĠ ÖĞRENCĠLERĠ GEZĠ PROJESĠ‟  
kapsamında VakıfAy Derneği GümüĢhane ġubesi tarafından düzenlenen organizasyonla 9 öğrenci 
ile 4  öğrenci velisi Ġstanbul ve Bursa‟nın tarihi ve turistik mekanlarını gezmek üzere yola çıktı. 
VakıfAy Derneği tarafından „VARGEL PROJESĠ ÖĞRENCĠLERĠ GEZĠ PROJESĠ‟  kapsamında 
Türkiye genelinde destek verdiği öğrencilerin öğretmen  ve velileri ile  Ġstanbul ve Bursa‟nın tarihi 
ve turistik gezi mekanlarının, müzelerinin ve kültür-sanat alanlarının ziyaret edileceği 
organizasyona  katılan GümüĢhaneli öğrenciler  gezi kapsamında Ġstanbul‟a hareket etti. 
VakıfAy  Derneği tarafından düzenlenen bu program için çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler, 
VakıfAy Derneği  bizlere ülkemizin diğer Ģehirlerini ve güzel yerlerini görme imkanı verdi. Bu 
geziler bizlere aynı zamanda diğer farklı coğrafyalardan gelen arkadaĢlarımızla tanıĢma ve 
kaynaĢma imkanı verecek.Bu imkanları bizlere sağlayan  baĢta Vakıfay BaĢkanı Tekin Küçükali ve 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a ve tüm VakıfAy  Derneği 
yetkililerine tekrar teĢekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar. 
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GÜMÜġHANE’NĠN YOL HARĠTASI MASAYA YATIRILDI (22.09.2016) 

 
GümüĢhane Valisi Okay MemiĢ  baĢkanlığında yapılan ve Ģehrimizde bu güne kadar yapılmıĢ ve 
gelecekte de yapılması gündemde olan yatırımların masaya yatırılarak incelendiği kapsamlı bir 
toplantı gerçekleĢtirildi. Toplantıya katılan GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Yönetim 
Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, gerçekleĢtirilen bu Koordinasyon toplantısının  Ģehrimizde yapılması 
planlanan yatırımların daha kapsamlı ve verimli yapılması açısından son derece önemli olduğunu 
söyledi. 
DSĠ 22. ġube ġefliği Sosyal Tesislerinde gerçekleĢtirilen toplantıya GümüĢhane Valisi Okay 
MemiĢ, AK Parti GümüĢhane  Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve  Cihan PektaĢ, Ġl Jandarma 
Komutanı Albay Cezayir DanıĢan, Ġl Emniyet Müdürü Orhan Kar, GümüĢhane Belediye BaĢkanı 
Ercan Çimen, Ġlçe Kaymakamları, Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanları, Tüm Kamu Kurum Müdürleri, 
AK Parti Ġl BaĢkanı Celalettin Köse, CHP Ġl BaĢkanı Bedri Ağaç, MHP Ġl BaĢkanı Nadim 
Aydın,GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı Ali 
Daltaban katıldı. 
Toplantının açılıĢ konuĢmasını ve moderatörlüğünü  yapan Vali Okay MemiĢ GümüĢhane Valiliği 
olarak GümüĢhane‟nin kalkınmasına ve  geliĢmesine yönelik bir stratejilerinin olduğunu belirterek, 
GümüĢhane‟nin geliĢmesinde etkin bir Ģekilde rol üstlenecek sektörlerin  turizm, tarım ve 
hayvancılık  olduğunu söyledi. 
 
 
“24 SAATĠMĠZĠ GÜMÜġHANE‟YE AYIRMALIYIZ” 
Bütün enerjimizle, bütün birikimlerimizle hiçbir yatırımı, hiçbir hizmeti ötelemeden ve hiçbir kimseyi 
kayırmadan, adaletli bir Ģekilde hizmet etmeye gayret ettiklerini belirten Vali MemiĢ, „‟Biz 24 
saatimizi GümüĢhane‟ye ayırmıĢ bulunmaktayız. Türkiye‟nin en fazla organik süt üretiminin Kelkit 
ilçesinde yapılıyor. GümüĢhane‟de her biri bir fabrika sayılan bu küçük hayvancılık iĢletmelerinin 
daha fazla geliĢtirilmesi gerekiyor.Böylece bu iĢletmeler hem Ģehrimize katma değer olarak katkı 
sağlarken hem de bölge insanına daha fazla iĢ imkanı sunacak.Türkiye‟de pestil-köme 
denildiğinde akla ilk GümüĢhane‟nin geliyor. Türkiye de GümüĢhane Pestil Kömesi olarak  
markayız. Hayata geçirilen sulama projelerimizle birlikte hem sektörlerimiz için hammadde teminini 
daha kolay hale getirecek kendi ürettiğimiz  doğal ve yöresel hammadde ile Ģehrimizdeki üretilen 
ürünlerin kalitesini daha üst seviyelere taĢıyacağız‟‟dedi. 
“GÜMÜġHANE TEOG‟DA ĠLK 3 ĠL ĠÇERĠSĠNDE” 
GümüĢhane‟nin gelecek vadeden bir Ģehir olduğunu vurgulayan Vali MemiĢ, “Genç ve dinamik bir 
nüfusumuz var. Eğitim seviyemiz de yüksek. TEOG‟da Türkiye de ilk üçte bulunmaktayız. 
GümüĢhane geneli için söylüyorum, bu önemli bir baĢarıdır, bunu birçoğunuz bilmiyorsunuz ama 
TEOG da Türkiye‟nin en iyi olan illerinden birisiyiz” dedi. 
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“ÖZEL ĠDARE YATIRIMLARINDA GÜZEL MESAFELER ALDIK” 
GümüĢhane‟nin 320 köyü ile 440 yaylası olduğunu kaydeden Vali MemiĢ, konuĢmasını Ģöyle 
sürdürdü: “Sayın Milletvekillerimizle, Ġl genel Meclisimizle, Muhtarlarımızla bir hedef koyduk. Allah 
nasip ederse en geç 2 yıl içerisinde bütün köy yollarımızı asfaltlayacağız. Tabi ki kırsal 
kalkınmanın tek unsuru asfalt yapmak değil. Ġl Özel Ġdaresi imkânlarımız kısıtlı. Ben buradan Sayın 
Milletvekillerimize teĢekkür ediyorum.  Ankara‟dan aktardıkları kaynaklarla GümüĢhane‟mize 
yardımcı oluyorlar. Özellikle, Özel Ġdare yatırımları açısından güzel mesafeler aldık. Ġhalelerimizi 
yaptık ve yolumuza devam edeceğiz. Kamu kaynağı hiç kimseye peĢkeĢ çekilmeyecek. Ben 
GümüĢhane Valisi olarak herkesin huzurun da ifade etmek istiyorum, kamu kaynağını etkin ve 
verimli kullanacağız.” 
 
 
“GÜMÜġHANE‟NĠN GELECEĞĠ TÜRKĠYE‟NĠN GELECEĞĠNDEN DAHA PARLAKTIR” 
AK Parti GümüĢhane Milletvekili Cihan PektaĢ da milletvekilleriyle, valisiyle, belediye 
baĢkanlarıyla, sivil toplum kuruluĢlarıyla, bütün siyasi partilerle güzel bir uyum içerisinde 
GümüĢhane‟nin kalkınması için çalıĢacaklarını dile getirerek, “GümüĢhane‟mizi biz dört ana 
sektörde kalkındıracağız. Bunlardan birisi tarım sektörü, diğeri turizm sektörü, bir diğeri de 
madencilik ile hizmet sektörüdür. Turizm sektöründe bu aralar ciddi hareketlenmeler var. Gerek 
tabiat parklarımız gerekse diğer yatırımlarımız özellikle tarihi eserlerimizle ilgili çalıĢmalarımızı 
hızlandırmıĢ vaziyetteyiz.  Birkaç yıl içerisinde görülecek ki turizm yatırımlarımız tamamlandıktan 
sonra bölgemize çok iyi anlamda turist çekeceğiz, daha iyi yerlere geleceğiz. Tarım ve madencilik 
sektöründe de çalıĢmalarımız devam etmektedir.  Türkiye‟nin geleceği parlaktır ama 
GümüĢhane‟mizin geleceği bana göre Türkiye‟nin geleceğinden daha parlaktır. Çünkü iyi bir hız 
yakaladık, iyi bir uyum yakaladık ve bunu da en kısa zamanda baĢaracağımıza inanıyorum” 
Ģeklinde konuĢtu. 

 
 “BU KENTTE HERKESLE BERABER HĠÇBĠR AYRIM GÖZETMEKSĠZĠN HĠZMET EDECEĞĠZ” 
AK Parti GümüĢhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ise toplantının amacının ortak akıl oluĢturmak 
olduğunun altını çizerek, “KiĢilerin birey olarak ulaĢamadığı, ulaĢtıramadığı sorunları burada ortak 
olarak paylaĢıp, iletip yol haritasını belirleyeceğiz. Seçim öncesi bir gazeteci arkadaĢımız, „bu 
kentle ilgili en büyük projeniz ne olacak‟ sorusunu sorduğunda,  bu kentte her Ģeyden önce bir 
kardeĢlik ve dostluk havası oluĢturmak olduğunu söyledim. Bütün siyasi partilerimizle, bütün 
vatandaĢlarımızla beraber herkes birbirini kucaklasın, herkes, her sorununu her konu da her 
makama her mevkide çok rahatlıkla ulaĢtırabilsin. Çok Ģükür bugün siyasi partilerimizin 
temsilcileriyle, belediye baĢkanlarımızla bir aradayız. Bizim amacımız bu kente hizmetse bu kentte 
herkesle beraber hep birlikte hiçbir ayrımı gözetmeksizin bir hizmettir” dedi. 
15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütünün darbe giriĢimi sürecine de değinen Akgül, “15 Temmuz 
akĢamı bütün siyasi partilerimizle, mezhep ayrımı yapmadan, 79 milyon vatandaĢımız sokağa  
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dökülerek bu ülkenin iĢgaline engel oldu. Demek ki biz bütün sorunlarımızı aynı duyarlılıkla çözme 
gücüne, iradesine sahip olabiliriz. ĠnĢallah bu toplantılar bundan sonra da periyodik olarak belirli 
aralıklarla devam edecek. ArkadaĢlarımız bizden ne istiyorlar, eksikleri ne, bizim onlara 
sunacağımız neler var hep bu konuları konuĢup çözüme kavuĢturacağız” diye konuĢtu. 

 
GTSO BAġKANI ĠSMAĠL AKÇAY : „‟TEġVĠK PAKETĠNDEKĠ SEKTÖRLER ARTIRILMALI‟‟ 
GTSO BaĢkanı Ġsmail Akçay ise BaĢbakanımız Binali Yıldırım tarafından açıklanan DOĞU VE 
GÜNEYDOĞU YATIRIM DESTEK HAMLESĠ PROJESĠ „nin Ģimdiye kadar Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinin kalkınmasına yönelik en kapsamlı teĢvik paketi olduğunu söyledi.GümüĢhane 
ve Bayburt illerinin de  Doğu Karadeniz Bölgesinde kalmasına rağmen  bu teĢvik paketi içerisindeki 
4. Bölgeye dahil edilmesinin ayrı bir sevindirici geliĢme olduğunu belirten Akçay, Milletvekillerine 
GümüĢhane‟yi bu teĢvik paketine dahil etmek ve Ģehrimizin  kalkınması için  yaptıkları 
çalıĢmalardan dolayı teĢekkür etti.TeĢvik paketinde yer alan illerin 5 bölgeye ayrıldığını ve 
GümüĢhane‟nin ise 4.‟üncü bölgede yer aldığını belirten baĢkan Akçay; „‟ Her bölgeye içlerinde 
bulundukları coğrafi Ģartlar ve aktif olarak faaliyet gösteren sektörler teĢvikle 
destekleniyor.Erzurum, Erzincan,GümüĢhane ve Bayburt illerinin yer aldığı 4. Bölgede ise  doğal 
taĢ iĢleme,seracılık,kıĢ turizmi gibi sektörler destekleniyor.Bu sektörler içerisinde Ģehrimizde 
lokomotif sayılacak bir sektör yer almadığı  için istenilen kalkınma sürecinde  yetersiz 
kalacaktır.Bölgemizi ve Ģehrimizi kalkındıracak sektörler arasında  Tarım ve Hayvancılık, Turizm, 
Yapı Malzemeleri ve Orman Ürünleri, Gıda, Tıbbı Endemik Bitki ve Meyveler, Lojistik, Çağrı 
Merkezleri ve Sağlık sektörü ön plana çıkarılarak desteklenmelidir.Bu sektörlerin desteklenmesi ile  
bu güne kadar  teĢviklerle hayata tutunmaya çalıĢan ilimizin BaĢbakanımız sayın Binali Yıldırım‟ın  
bizlerle paylaĢtığı bu destek hamlesi ile kalkınan bir Ģehir olacağına inanıyoruz‟‟dedi. 
ASKERĠ BĠRLĠĞĠ EN ÇOK HAK EDEN ĠLLERĠN BAġINDAYIZ 
15 Temmuz hain darbe giriĢiminden sonra alınan Kanun Hükmünde kararname ile Ġstanbul, 
Ankara gibi büyük  Ģehirlerin merkezinde yer alan Askeri birliklerin Ģehir dıĢlarına taĢınmasına 
yönelik karar alındığını belirten BaĢkan Akçay, GümüĢhane‟nin bu karar doğrultusunda taĢınacak 
olan askeri birlikleri hak eden il olduğunu söyledi.GümüĢhane‟ye taĢınarak kurulacak askeri bir 
birliğin Ģehrin ekonomik hayatına olumlu bir etkisi olacağını vurgulayan BaĢkan Akçay; 
„‟GümüĢhane taĢınan bu askeri birliklerden en az bir tanesini hak eden illerin baĢında yer 
alıyor.ġehir merkezimize yakın  bu birlikleri konumlandıracak çok uygun alanlarımız var.250 
dönümlük yerimiz yapılacak inĢaat çalıĢmaları için hazır bile.GümüĢhane‟ye taĢınacak askeri bir 
birliğin Ģehre kazandıracağı ekonomik canlılık göz ardı edilmeyerek Ģehrimize bu değeri 
kazandırmak için gerekli giriĢimlerde bulunmalıyız „‟ifadelerini kullandı. 
 
 
 



 

24 
 

 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN 
2016 

 
GÜMÜġHANE Ġġ DÜNYASININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ GTSO’ DA MASAYA 
YATIRILDI (26.09.2016) 
 

 
Ak Parti GümüĢhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ve GümüĢhane iĢ dünyasının geniĢ katılımı ile 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleĢtirilen toplantıda GümüĢhane iĢ dünyasının 
sorunları  ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)  Toplantı salonunda gerçekleĢtirilen ve  GümüĢhane 
iĢ dünyasının genel sorunları ile  bu sorunların çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda 
konuĢan GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, Yıllardır GümüĢhane iĢ dünyası olarak 
yaĢanılan sorunları bir dosya haline getirdiklerini ve bu sorunların çözüm önerileri içinde 
siyasilerimizle yapılan bu tür  istiĢare toplantıların son  derece önemli olduğunu söyledi. 
Toplantının açılıĢ konuĢmasını yaparak hazırlamıĢ oldukları GümüĢhane iĢ dünyası sorunları ve 
bu sorunların çözüm ve önerilerinin yer aldığı geniĢ kapsamlı bir dosya ile Doğu ve Güneydoğu 
Yatırım Destek Hamlesi ile ilgili  GümüĢhane iĢ dünyasının taleplerini Milletvekili Hacı Osman 
Akgül  ve katılımcılarla  paylaĢan  BaĢkan Akçay, geçmiĢte belirli kurumlar tarafından  gelecekte 
doğurabileceği sorunlar düĢünülmeden  yapılan yanlıĢ  uygulamalar neticesinde vatandaĢların 
mağdur edildiğini söyledi. 
 
Dosya 1: Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi ile ilgili  GümüĢhane iĢ dünyasının 
talepleri 
‘’GÜMÜġHANENĠN BU PROJEYE DAHĠL EDĠLMĠġ OLMASI ÇOK ÖNEMLĠ’’ 
Yapılan çalıĢmalar neticesinde GümüĢhane ve iĢ dünyasının sorunları ile bu sorunların çözümü 
için öneri ve taleplerin yer aldığı kapsamlı bir dosya hazırladıklarını belirten BaĢkan Akçay, 
BaĢbakanımız Binali Yıldırım tarafından açıklanan  „Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi‟ 
projesinde GümüĢhane ve Bayburt illerinin  Doğu Karadeniz bölgesinde yer alasına rağmen bu 
projeye dahil edilmesinin Ģehrimiz açısından  son derece önemli bir geliĢme  olduğunu söyledi. 
GümüĢhane‟nin bu projeye dahil edilmesinde emeği olan ve katkı sağlayan GümüĢhane 
Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan PektaĢ‟a teĢekkürlerini ileten Akçay, Doğu ve 
Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesinin Ģimdiye kadar bölgenin kalkınması için hazırlanan en 
kapsamlı teĢvik paketi olduğunu vurgulayarak  GümüĢhane‟nin teĢviklerle ayakta duran ve geliĢme 
gösteren  bir Ģehir olduğunu ifade etti. 
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 ‘’GÜMÜġHANE ĠÇĠN TEġVĠK SUNULAN SEKTÖRLER SINIRLI TUTULMAMALI’’ 
Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi Projesinde  doğu ve güneydoğu bölgesinin  
toplamda 5 ana bölüme  ayrıldığını GümüĢhane‟nin ise  Erzurum‟un   merkez olarak gösterildiği, 
Erzincan ve Bayburt illerini içine alan    4. Bölgede yer aldığını belirten BaĢkan Akçay, bu bölge 
için uygun görülen  ve teĢvik verilecek   doğal taĢ iĢleme, seracılık, kıĢ turizmi sektörlerinin 
Ģehrimizin kalkınması için yeterli olmayacağını söyledi.Desteklenen bu sektörler içerisinde 
GümüĢhane de ekonomik kalkınmayı hızlandıracak lokomotif bir sektör olmadığını ve GümüĢhane 
ekonomik yapısına gereken hareketliliği ve geliĢmeyi sağlamayacağını belirten BaĢkan Akçay; 
„‟GTSO olarak BaĢbakanımız sayın Binali Yıldırım‟ın  Doğu ve Güneydoğu Kalkınma Hamlesini 
açıkladığı ilk andan itibaren geliĢmeleri yakından takip ettik.Ortak beklenti ve taleplerimiz 
doğrultusunda toplantılar düzenleyerek Ģehrimize ve bölgemize en iyi desteği sağlayacak sektörleri 
ve yapılacak çalıĢmalar hakkında görüĢ alıĢveriĢinde  bulunduk.Bu toplantılar sonucunda yine 
BaĢbakanımıza ve bürokratlarımıza sunmak üzere  bir dosya hazırladık.Bizler GümüĢhane iĢ 
dünyası olarak  içinde bulunduğumuz bölgede teĢvik verilecek sektörlerin arasına;  

1) Tarım ve Hayvancılık,  
2) Turizm,  
3) Yapı Malzemeleri ve Orman Ürünleri,  
4) Gıda- Tıbbi Endemik Bitki ve Meyveler,  
5) Sağlık,    Sektörlerinin de alınmasını talep ediyoruz‟‟ Ģeklinde konuĢtu. 

‘’ASKERĠ BĠRLĠĞĠ EN ÇOK HAK EDEN ĠLLERĠN BAġINDAYIZ’’ 
15 Temmuz darbe kalkıĢması sürecinden sonra alınan kanun hükmünde kararname ile büyük 
Ģehir merkezlerinde eyer alan askeri birlik ve kıĢlaların taĢınmasına yönelik verilen kararın çok 
önemli ve yerinde bir karar olduğunu belirten BaĢkan Akçay, GümüĢhane‟nin taĢınacak bu askeri 
birliklerden en az birini hak eden illerin baĢında yer aldığını söyledi.Yaptığı çalıĢmalar  neticesinde 
askeri birlik için ön görülen yeterli arazinin hazır olduğunu belirten BaĢkan Akçay, GümüĢhane‟ye 
gelecek olan askeri bir birliğin GümüĢhane ekonomisine  ve sosyal yaĢamına sağlayacağı değerin 
göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. 
Dosya 2: GümüĢhane ĠĢ Dünyasının sorunları ve   çözüm önerileri 
MĠLLETVEKĠLĠ HACI OSMAN AKGÜL: ‘’BU TÜR TOPLANTILAR  ġEHRĠMĠZ  ĠÇĠN ÖNEMLĠ’’ 
Toplantıda GümüĢhane ĠĢ dünyasının sorunları ve bu sorunlar karĢısındaki sunulan  öneriler  ile  
katılımcıların  taleplerini ayrıntılı bir Ģekilde dinleyerek not alan Milletvekili  Hacı Osman Akgül, bu 
tür toplantıların ekonomik ve sosyal sorunları tanımak ve çözüm önerileri üretmek için son derece 
önemli olduğunu söyledi. Toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve bu toplantıyı 
düzenleyen GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay‟a teĢekkür eden Akgül, katılımcıların 
sorularını ve yapılabilecek çalıĢmaları değerlendirdi. 
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‘’ GELĠġMEMĠZE ENGEL OLMAYA ÇALIġILIYOR’’ 
Akgül; „‟Ülkemizin göstermiĢ olduğu geliĢme ve ekonomik büyüme   ülkemizin geliĢmesini 
istemeyen hain güç odaklarını rahatsız ediyor.Bizler yakın zamanda ülke olarak yaĢadığımız hain 
darbe giriĢiminden öncede benzer bahanelerle gezi parkı olayları, 17-25 Aralık  giriĢimi ve 
beraberinde de gelen diğer siyasi ve terör faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde bulunan siyasi 
birliğin ve istikrarın yıpratılarak ülkemiz  defalarca zor duruma düĢürülmek istenmiĢtir. Yaptıkları bu 
oyunlarla istediklerini alamayan hainler en son olarak ta 15 temmuz hain darbe giriĢimi ile ülkemizi 
yıkmak ve orta doğuda yaĢanan iç savaĢ ve kaos ortamına ülkemizi de sokma giriĢiminde  rol 
aldılar.Ama Ģunu asla akıl edemediler.Türk halkının millet iradesine ve demokrasisine sahip 
çıkarak bu vatanı hainlere bırakmayacak kadar vatanına ve demokrasisine bağlı olduğunu.Bizler 
de tıpkı 15 Temmuz sürecinde olduğu gibi  ülkemizde oynanmaya çalıĢılan bu oyunları daha iyi 
analiz etmeli ve her yaĢanılan olumsuzluktan birlik ve beraberlik içerinde daha güçlü çıkmasını 
baĢarmalıyız. 
 ‘’ÇOK ÇALIġMALI VE DAHA FAZLA ÜRETMELĠYĠZ’’ 
Ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak ve  kiĢi baĢına düĢen milli geliri daha üst seviyelere 
çıkarmak için çok çalıĢmalı ve  daha fazla üretmeliyiz.Ne  yapıyorsak o iĢi en iyi nasıl yapabilirim 
çabası içerisinde olmalıyız.Ülkemizi ve Ģehrimizi yaĢanılır ve daha güzel bir yer haline getirmek 
bizlerin elinde.Bölgemizde kiĢi baĢı 4.500 dolar olan milli  gelirimizi daha üst seviyelere taĢımak 
için bizlerde  devletimiz tarafından verilen teĢvikler kapsamında projeler üretmeliyiz.Bizlerde devlet 
olarak sizin  projelerinizi destekleyecek, hayata geçirdiğiniz projeler neticesinde ürettiğiniz ürünleri 
alarak sizlere ve bölgemizin geliĢmesine katkı sağlayacağız.Bu kapsamda teĢvik sistemimizi daha 
kapsamlı bir hale getirmek için çalıĢacağız‟‟ifadelerini kullandı. 
‘’ULAġIM, TURĠZM, TARIM VE BĠRÇOK ALANDA OLUMLU GELĠġMELER VAR’’ 
GümüĢhane ve bölgemiz için bir çok alanda önemli geliĢmenin yaĢandığını belirten Milletvekili 
Akgül, UlaĢımda Erzincan‟dan baĢlayarak Köse, GümüĢhane, Torul, Kürtün,Tirebolu, ve Torul 
Trabzon hattından oluĢan  demiryolu proje ihalesinin bu yıl içinde yapılmasını beklediklerini 
söyledi.Yine turizm sektöründeki önemli unsurlardan biri olan konaklama tesisi sorununu da  Ģuan 
GümüĢ otel‟in içerisinde yer aldığı alanda  Ģehre kazandırmayı planladıkları  büyük bir vizyon 
projesi ile çözmeyi hedeflediklerini belirten Akgül, Köse ilçesinde bulunan havaalanı projesinde 
yatırım programına dahil edildiğini söyledi. 
 ‘’ÖĞRENCĠLERĠMĠZ BĠRER TURĠZM ELÇĠSĠ’’ 
GümüĢhane‟ye gelerek hayatlarının en güzel dönemlerini Ģehrimizde öğrenci olarak geçiren tüm 
öğrencilerin Ģehrimiz için birer kazanım. Bu öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 
karĢılamakta bizlerin görevi.Bunun için Ģehrimiz için önemli bir değer katan  öğrencilerimizin 
barınma ve sosyal aktivitelerini artırıcı geliĢmelere ağırlık vermeliyiz.Talep eden öğrencilerimizi 
ücretsiz turlar ile Ģehrimizin turistik mekanlarını gezdirerek, iyi bir izlenim kazanmalarına yardımcı 
olarak gittikleri memleketlerinde Ģehrimizi tanıtmasını sağlamalıyız.Belediyemiz tarafından 
projelendirilen ve  hayata geçirilecek olan  AVM ile öğrencilerimizin de bu ihtiyaçlarını bir nebze 
daha olsun karĢılamıĢ olacağız. 
‘’ÖZEL SEKTÖRÜMÜZ ELĠNĠ TAġIN ALTINA DAHA FAZLA  KOYMALI’’ 
Kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektörün de elini daha fazla taĢın altına koyması gerekiyor. Özel 
sektörün gücünün yetmediği ve sosyal ihtiyaç  yatırımları kamu yapmalı ancak özel sektördeki 
birkaç müteĢebbis birleĢerek bu kamu yatırımlarına talip olmalı. Kamu kurumlarının görevi de bu 
özel sektör müteĢebbislerine destek vermek ve hizmet sunmak olmalıdır.GümüĢhane de Ģuan 
üniversite yakınında yer alan küçük sanayi sitesi var.Bu Arsa aslında o kadar değerli ve önemli bir 
konumda ki Ģehrimiz için burada hem üniversitemiz ve öğrencilerimiz için yapılacak önemli bir 
proje ile Ģehrimize önemli bir değer katacaktır.ġehrimize hizmet veren bu  eski sanayi sitemiz artık 
ömrünü doldurmuĢ bulunmaktadır.Ticaret Odası BaĢkanımızın da bu konuda önemli bir talebi 
var.ġehrimize yakıĢan  yeni ve modern bir küçük sanayi sitemizi de hayata geçirmeliyiz.‟‟dedi. 
 GümüĢhane Milletvekili Hacı Osman  Akgül‟ün  GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay‟ın 
sunduğu Ģehrimizin kalkınmasına yönelik  dosyalar ve katılımcıların  taleplerine yönelik verdiği 
cevaplarla son bulan toplantıya, GümüĢhane  iĢ dünyasından geniĢ katılım sağlandı. 
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GÜMÜġHANE PESTĠL VE KÖME ĠLE DÜNYAYA AÇILIYOR ‘ UR-GE PROJESĠ KAPSAMINDA 
GTSO’DA YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR DEVAM EDĠYOR (28.09.2016) 
 
GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 
Odası (GTSO) tarafından 
hazırlanan ve yürütülen  
„GümüĢhane Pestil ve Köme ile 
Dünyaya Açılıyor‟ UR-GE 
Projesi kapsamında, projeye 
dahil olan firmaların ihtiyaç ve 
sorunlarını tespit etmek 
amacıyla baĢlatılan Ġhtiyaç 
Analizi çalıĢmaları sonucunda 
elde edilen verilerin  projeye 
dahil olan firmalar ile 
paylaĢılması  amacıyla Ġhtiyaç 
Analizi kapanıĢ toplantısı 
gerçekleĢtirildi. 

 
 
GümüĢhane „de pestil, köme ve benzer sektörlerde üretim yapan firmaların ürettikleri ürünleri ülke 
dıĢındaki pazarlara daha aktif bir Ģekilde pazarlayabilmesi amacıyla GTSO tarafından hazırlanarak  
Ekonomi Bakanlığına sunulan ve kabul edilen proje kapsamında yürütülen çalıĢmalarda ilk aĢama 
olan  Ġhtiyaç Analizi çalıĢmaları tamamlandı. Firmaların Ġhtiyaç Analizlerinin tespit edilmesi 
amacıyla yürütülen çalıĢmaların sonuç verilerini projeye dahil olan firma yetkilileri ile paylaĢan 
danıĢmanlık Firması, yapılacak çalıĢmalar hakkında da katılımcılara bir sunum gerçekleĢtirdi. 
Firmaların ülkemiz dıĢındaki pazarlara ihracat yapabilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 
bu tür toplantıların aralıklarla yapılacağını söyleyen GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġsmail Akçay, 
Firmaların odamız tarafından yürütülen bu tür projelere sahip çıkması gerektiğini belirtti. 
‘’GTSO OLARAK BĠR KIVILCIM  BAġLATTIK’’ 
  Ülkemizde pestil köme üretimi ile Ģehrimizin adını duyurarak ülkemizde önemli bir  sektör yaratan 
firmalarımızın birlikte hareket ederek neler yapabiliriz, Firmamız ve  sektörümüzü nasıl daha üst 
seviyelere taĢıyabiliriz çabası içerisinde olmalarının kendi firmaları ve sektörün geliĢimi için son 
derece önemli olduğunu belirten BaĢkan Ġsmail Akçay;  „‟Ġnanıyorum ki birlikte yaptığımız bu 
çalıĢmalar neticesinde Ģehrimizde üretilen ürünler dünyanın farklı köĢelerindeki ülkelerde de hak 
ettiği değeri görecektir. Firmalarımızın ihracat yapmaya yönelik bu giriĢimleri çok güzel bir geliĢme. 
GTSO olarak daha öncede zorluklara göğüs gererek  benzer çalıĢmalar yaptık.  
Ancak  firmalarımızda gereken heyecan ve  Ģartlar oluĢturulamadı.ġehrimizde ihracat anlamında 
bir tek kelime dahi edilmezken Ticaret ve Sanayi Odası olarak hep bir kıvılcım yaratmaya  
çabasında olduk.Günümüzde ise gösterilen bu çaba ve çalıĢmalar sayesinde  artık ihracat yapmak 
için bir araya gelerek çalıĢmalara aktif bir Ģekilde katılan firmalarımızla toplantılar düzenliyoruz.Bu 
GümüĢhane‟mizi ve Ģehir ekonomimizi bir üst seviyeye taĢıyabilmek için önemli bir geliĢmedir.‟‟ 
Ġfadelerini kullandı. 
Yürütülen proje kapsamında sektörü geliĢtirecek yararlı ve sağlıklı kararlar vermek amacıyla  proje 
dahilinde bu tür toplantıların aralıklarla yapılacağını da  söyleyen BaĢkan Akçay, hazırlanacak plan  
doğrultusunda yürütülen Projenin ikinci aĢaması olan     eğitimlere baĢlanacağını  belirtti. 
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GÜMÜġHANE TSO'NUN ĠLĠMĠZLE ĠLGĠLĠ TESPĠT ETTĠĞĠ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ  
SORUNLAR ; 
1-  GümüĢhane  fert   baĢına   milli   gelir   bakımından   Türkiye   ortalamasının        
      altındadır. 
2- Turizm sektöründen yeterli pay alamıyoruz. 
3- GümüĢhane Ġlimizde karayolu dıĢında ulaĢım yoktur. 
4- TeĢvik sisteminden yeterli oranda istifade edemedik.   
5- Küçük sanayi için iĢyerlerimiz yetersizdir. 
KALKINMAMIZA DESTEK VERECEK ÖNERĠ VE TALEPLERĠMĠZ 
1- Askeri Birliğin Ġlimize kurulmasını bekliyoruz. (Yerimiz yol üzerinde hazır) 
2- Demiryolu uygulama projemiz baĢlatılmalı. 
3- ġehir merkezi -Torul ve Tohumoğlu Köprüsü arasında ve KarataĢ-KuĢakkaya eteklerinde 
planlanmalı. 
4- Hazine –Meralarda, yatırım ve turizm için uygun yerler planlanarak 500 m2 - 1000 m2 arasında 
parseller yapılarak, özel sektöre rekabet ortamı da sunulmalı. Dağ  evleri, - Yayla Kentler ve siteler 
gibi mülkiyetli turizm geliĢtirilmeli. 
5- Daha önce çıkarılan teĢvik kanunlarından yeterli oranda istifade edemedik. Yatırımcıyı 
heyecanlandıran daha cazip bir TeĢvik Yasası hazırlanmalı. Hazırlanan bu teĢvik yasasında 
bölgesel kalkınmayı hızlandıracak sektörlerin sınırlandırılmaması beklentileri daha fazla 
karĢılayacaktır. 
6- Araçların uygunsuz parkları esnafa zarar veriyor. Ġhtiyaca cevap verecek otoparklar yapılmalı.  
ĠĢyerlerinin önü araç iĢgalinden kurtarılmalı. Araç park düzeni yeniden değerlendirilmeli. 
7- Cumhuriyet öncesi üç medeniyeti ve milleti (Türkler,Ermeniler,Rumlar) bir arada yaĢamıĢ ve 
yaĢatmıĢ tarihi Süleymaniye Mahallemizi, Ġlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına ve turizm 
sektörüne katmak için daha çok emek verilmeli ve Israrla takip edilmeli. Turizm amaçlı projelerde 
yatırımcıya bedelsiz tahsis yapılmalı. 
8- GümüĢhane'yi yüksekten gören bir noktaya seyir ve fotoğraf platformu yapılmalı. 
9- Teleferik sistemi kurularak Süleymaniye Kayak Merkezimiz yaz ve kıĢ turizmi için cazip hale 
getirilmelidir. 
10- Osmanlı akçelerin ismini vermiĢ, Canca Kalemizin eksikleri tamamlanarak  turizm destinasyon 
alanına dahil edilmelidir. 
11- GümüĢhane Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize Üniversitemiz her yıl bir defa 
mezunlar gecesi düzenleyip, GümüĢhanelilik ve fahri GümüĢhanelilik beratı, niĢanı v.b verilebilir. 
12- Liselerimizde mezun olan öğrencilerimize her okul yılda bir defa mezunlar buluĢuyor geceleri 
düzenleyebilir. 
13- Kamu Kurumları özel sektörle rekabet edecek iĢler konusunda hassasiyet göstermeli, 
faaliyetleriyle özel sektöre zarar vermemeli.  Kamu Kurumları mal ve hizmet alımında, rekabet 
ortamında eĢit Ģartlarda yöremiz esnaf ve tüccarını tercih etmeli.  Bu Ģehirde külfetleri de nimetleri 
de bölüĢmeliyiz. 
14- Kürtün Ġlçemizde üretilen fındık teĢvik kapsamına alınmıĢtır. Burada coğrafi yapımız fındık için 
müsaittir. Fındık ekim alanlarını büyütmeli Kürtün ve Ġl ekonomisine önemli katkı sağlayacak hale 
getirilmelidir. Yeni dikim alanlarına ürün desteği verilerek  Kürtün yöremizin fındık ekim alanları 
artırılmalıdır.   
15- Özel Sektör dostu bir Kamu anlayıĢı bekliyoruz. Alternatifsiz Kamunun, müĢterisi olan özel 
sektör ve vatandaĢ olarak bizlerde Kamudan müĢteri memnuniyeti bekliyoruz. 
16- Ceviz ve dut gibi arazimize uygun tarım ürünleri ve meyvelerinin üretimleri için ihtiyaç duyulan 
büyük hazine, mera ve orman olmayan orman arazileri tespit edilerek yatırımcılara sunulmalı. 
17- Doğada doğal olarak yetiĢen dağ meyveleri (KuĢburnu, Alıç,Böğürtlen, kızılcık, ahlat vb.) ve 
bahçe meyvelerinin ekonomiye kazandırılması için yatırımcı aramalıyız. 
18- Plansız açılan Ulusal marketler ilimize zara veriyor. Küçük esnafı sermaye gücüyle eziyor. 
Örnek; a- Her apartmanın altında bir zincir mağaza açılıyor. 
             b- Sermayelerinin büyüklüğüne göre üretime ve istihdama katkıları yok.   
             c- Ġlimizdeki sermayeyi il dıĢına taĢıyorlar. 
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Öneri ;   
1- Ulusal Marketler 100 bin nüfus altındaki yerlerde 1 Ģubeden fazla açmamalı. 
2- En az 500 m2 alanı olmalı. 
3- Yeterli otoparkı olmalı. 
4- Zincir mağazalar günün belli saatlerinde açık tutulmalı. 
     Örneğin; sabah 09:00, akĢam 18:00 saatleri arasında açık olma Ģartı konulur. 
5- Zincir mağazalar, yörede üretilen ürünlerden cirolarının belli bir oranında almaları Ģartı 
getirilebilir. 
19- GümüĢhane ĠPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) GümüĢhane il 
koordinatörlüğünün kurulmasını bekliyoruz. 
20- Ġlimiz köylerinde yapılan kadastro çalıĢmaları köylülerimizin bazı yerlerini hatalı tespitle hazine 
adına tescil ettirmiĢ, köylülerin adına yazılan bazı yerlerde Milli Emlak Müdürlüğü dava açarak 
bilirkiĢilerin köylüler aleyhine yazdığı gerçeği yansıtmayan, raporlarla yerler köylülerden alınıp, 
hazine adına tescil edilmiĢ, böylece bir çok köyümüzde hazinenin yeri, köylülerin toplam yerinden 
çok fazla olmuĢtur. Kadastro çalıĢmalarının iptal edilip adilane bir Ģekilde yeniden yapılması 
gereklidir. 
21-  GümüĢhane Ġlimizde de finansmanı ĠFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) tarafından 
karĢılanan GümüĢhane Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında uygulamanın baĢlatılmasını 
bekliyoruz. 
22-  Karayolları kenarında Tır Parklarına ihtiyacımız var. Yol çalıĢmaları yapılırken bu parklarda 
yapılmalı.   
23-  GümüĢhane Merkez ile Torul ve Kürtün Ġlçelerimizde Küçük Sanayi Sitelerine büyük ihtiyaç 
var. Bu üç merkezde Küçük Sanayi Siteleri kurulmalı. 
24- Kamu-Özel Sektör-Üniversite arasında ki iĢbirliği ve diyalogu önemli buluyoruz.  Ancak yeterli 
değil. Kurumlar arası diyalog hizmeti artırır. 
25- Kıdem Tazminatı, iĢsizlik fonu gibi bir fonla yeniden düzenlenmelidir. 
26- KPSS sınavlarına girmek için önce Özel sektörde en az 3 yıl çalıĢmıĢ olma Ģartı getirelim. Özel 
Sektörde çalıĢınca,  vatandaĢlığı yaĢar, kamuya geçince vatandaĢın derdini daha iyi anlar. 
Böylece hizmet hacmi ve kalitesi artar. 
27- Ġnsan ve çevre adıyla bir ders, ilkokuldan itibaren mecburi ders olarak müfredata konulmalıdır. 
28- Toplum Yararına Programı (TYP) kaynakları verimli kullanılmıyor. ĠĢ gücü israf ediliyor. 
Olumsuz örnek teĢkil ediyor. Bu kaynaklar özel sektöre istihdam desteği olarak verilmeli. 
29-GümüĢhane ilimizde yaklaĢık 200 civarında yaylada yasa dıĢı yapılaĢma var. Bu yaylarımızdaki 
yaĢam ve yapılaĢmayla kanunlarımız çatıĢmaktadır. Kanunun gücü yerine gücün kanunu ön plana 
çıkmaktadır. Özellikle merkez Ġlçe, Torul ve Kürtün ilçelerimizdeki yaylalarda sorunlar her geçen 
gün daha da fazla büyümektedir.Bölge halkımızın yayla kültürü ve yayla yaĢamı önemli bir ihtiyaç 
olarak vardır.Bunu yok sayamayız.Yöre insanımızın yaĢam Ģekli ve ihtiyaçlarına göre yayla 
turizminin de geliĢmesi adına  yeni bir yasa yapılması gerekmektedir. 
30- Mimari Projesi ve Fizibilite çalıĢması Odamız tarafından yapılarak TOKĠ‟ ye sunulan 
GümüĢhane – Torul arasında harmancık mevkii tarihi Ġpekyolu üzerinde “Turizm Ticaret Merkezi” 
projemiz TOKĠ tarafından yapılarak Ġlimiz esnaf ve tüccarına vadeli olarak satılması talep edilmiĢtir. 
Bu projemizi önemli buluyor ve uygulanmasını bekliyoruz. 
 
ODAMIZA KAYIT YAPTIRAN YENĠ ÜYELERĠMĠZ 
1-  EMRE DEMĠR ĠNġAAT TAAHHÜT ĠġLERĠ 
2-  KLK ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ TORUL ġUBESĠ 
3-  KLK ENERJI ÜRETIM ANONIM ġĠRKETĠ KÜRTÜN ġUBESĠ 
4-  ESKĠ DOST GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ  
5-  SINIRLI SORUMLU GÜNEġ PARK KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ 
6-  GÜMÜġHANE ġEHIRCĠLĠK VE SOSYAL HĠZMETLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ 
7-  MUTLU KILIÇASLAN GÜVEN ISI SĠSTEMLERĠ GÜMÜġHANE ġUBESĠ 
8-  TOR MAR GIDA ĠNġAAT NAKLĠYE ORMAN ÜRÜNLERĠ SU ÜRÜNLERĠ TEMĠZLĠK TURĠZM 
9-  YAVUZ TEMĠZLĠK ORMAN ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT MADENCĠLĠK SAĞLIK VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 
10- ÇORUH ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ ANONĠM ġĠRKETĠ GÜMÜġHANE SUBESĠ 

 
 


