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  GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI      E- BÜLTEN 



FAALİYETLER 

2021 YILI 4.DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Gümüşhane’de 2021 yılı 4.dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran 

Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi. 

Valilik Toplantı Salonunda yapılan programın başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, 

Gümüşhane’de toplam proje tutarı 8 milyar 480 milyon TL olan 203 proje olduğunu, 

yüzde 55 nakdi gerçekleşme oranına ulaştıklarını söyledi. 

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 458 milyon lirayla Karayolları 

10.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Taşbilek, toplam 

203 projeden 7 projenin tamamlandığını, 125 projenin devam ettiği, 57 projenin ihale 

aşamasında olduğunu ve 14 projeye henüz başlanamadığını söyledi. 

Kurum müdürlerinin sunumlarının ardından söz alan Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanımız İsmail Akçay ise katılımcılara odamız tarafından fizibilitesi 

tamamlanarak projesi hazırlanmış olan İpekyolu Turizm, Ticaret Merkezi hakkında 

önemli bilgiler vererek, projenin şehrimize kazandırması amacıyla yapılabilecek 

çalışmalardan bahsetti. 

HALK BANKASI GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRÜ ÜMİT ARİF USLU’DAN ODAMIZA ZİYARET 

Halk Bankası Gümüşhane 

Şube Müdürü Ümit Arif Uslu 

banka personeli Ziya Sertaç 

Güven ile birlikte Gümüşhane 

Ticaret ve Sanayi 

Odası(GTSO) Başkanımız 

İsmail Akçay 'ı ziyaret etti. 

 

 

 



GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY’DAN TORUL TEMASLARI 

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

Kamuran TaĢbilek ile birlikte Torul ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. 

 

Ġlk olarak GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek ve beraberindeki heyet ile birlikte Torul 

Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçeye yeni atanan Kaymakam Orhan Ayaz‟a hayırlı olsun 

temennilerinde bulunan GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, daha sonra Torul Halk Eğitim 

Merkezinde incelemelerde bulunarak burada eğitim gören kursiyerler ile bir süre sohbet etti. 

Daha sonra GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek ile birlikte Torul ilçe merkezinde bulunan 

Ģehit ailelerini tek tek ziyaret eden GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  Tarihçi Gazeteci Yazar 

Adnan Güngör Üçüncüoğlu  ve Torul‟daki  esnaf ve iĢyerlerinde ziyaretlerde bulundu. Zigana 

Köyünde köylüler ile buluĢarak Zigana Doğa Okulunu ziyaret eden GTSO BaĢkanımız Akçay 

Zigana Limni Gölü Tabiat Parkı ve Zigana Dağında da çeĢitli incelemelerde bulundu. 

 

Zigana Limni Gölü Tabiat Parkında gerçekleĢtirilen ziyaretin ardından heyet, Torul Ġlçesi 

Kirazlık Köyünde DOKA desteği ile yürütülen Zipline ve Seyir Terası projesini kapsamında 



yapılan çalıĢmaları inceleyerek, yüklenici firma temsilcilerinden yapılan çalıĢmalar hakkında 

bilgi aldı. 

GTSO BaĢkanımız ayrıca Torul programı dönüĢünde GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek 

ile birlikte Ġkisu uygulama noktasında Emniyet yetkililerinin katılımıyla gerçekleĢtirilen yol 

kontrol uygulamasına katılarak, sürücülere trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda 

bulunarak, kurallara uyan sürücü ve yolculara ise teĢekkürlerini iletti. 

 

GÜMÜġHANE TSO ULUSAL FUARLARDA ġEHRĠMĠZĠ TEMSĠL ETMEYE DEVAM EDĠYOR 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası(ATB)  

tarafından  bu yıl 11‟inci kez düzenlenen (YÖREX)  Yöresel Ürünler Fuarı‟na katılan  

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) açtığı stant ile Ģehrimize ait yöresel ürünleri 

ulusal fuarlarda tanıtmaya devam ediyor.  



Türkiye‟nin en büyük yerel ürün organizasyonu olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 

desteğiyle  Antalya Ticaret Borsasınca 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarına katılan  

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası açtığı stantla Ģehrimize ait Coğrafi ĠĢaretli Ürünleri 

tanıtmaya ve tattırmaya devam ediyor. 

Bu yıl açtığı stantta ziyaretçilere Ģehrimizin Coğrafi ĠĢaretleri ürünlerinden olan Kürtün 

Araköy Ekmeği ve GümüĢhane Deleme Peyniri ikram ederek, Ģehrimize ait  yöresel ürünlerin 

ekonomiye kazandırılması amacıyla önemli çalıĢmalar yürüten GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 

Odası ayrıca GümüĢhane‟nin ilk kadın giriĢim kooperatifi olan GümüĢeller Kadın GiriĢimi 

Üretim ve ĠĢletme Kooperatifine  fuarda destek vererek birlikte tanıtım faaliyetlerinde 

bulundu.  

 

„GÜMÜġHANE SAKLI BĠR LEZZET HAZĠNESĠ GĠBĠ‟ 

Fuarda gerçekleĢtirdiği ziyaretler kapsamında GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası‟nın açmıĢ 

olduğu standı ziyaret ederek Ģehrimize ait ürünlere yakın ilgi gösteren Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği BaĢkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu, GümüĢhane yöresel ürünlerinin adeta 

bir  lezzet hazinesi olduğunu ifade ederek, Coğrafi ĠĢaretli Ürünlerimizden Pestil -Köme, 

Kürtün Araköy Ekmeği, Deleme Peyniri ürünleri ve GümüĢeller Kadın GiriĢimi Üretim ve 

ĠĢletme Kooperatifi tarafından üretilen ürünleri inceledi. TOBB BaĢkanı Hisarcıklıoğlu 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı da tebrik ederek, GTSO 

BaĢkanımız Akçay‟ı Ģehrimizin yöresel ürünlerinin tescil edilmesi ve ekonomiye 

kazandırılması amacıyla yapmıĢ olduğu değerli çalıĢmalar için tebrik etti. 

 

 

 



GTSO BAġKANI AKÇAY ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ ÜST KURULUġUNUN (OSBÜK) 

ANKARA’DA GERÇEKLEġTĠRĠLEN 19. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI  

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

Delegesi olarak Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluĢunun (OSBÜK) Ankara‟da 

gerçekleĢtirilen 19. Olağan Genel Kuruluna katıldı.  

 

GÜMÜġHANE ĠL SAĞLIK MÜDÜRÜ NECĠP YEMENĠCĠ‟DEN ODAMIZA ZĠYARET 

GümüĢhane Ġl Sağlık Müdürü Necip Yemenici iadeyi ziyaret kapsamında GümüĢhane Ticaret 

ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, Yeni GümüĢhane Devlet 

Hastanemizin hizmete açılması amacıyla yürütülen çalıĢmalar hakkında bilgi verdi. 

 

 



DOKA 145.YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay, Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansının 145. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. 

 

Trabzon Uzungöl Dursun Ali Ġnan Kültür Müzesinde  gerçekleĢtirilen ve Rize Valisi Çeber‟in 

dönem baĢkanlığını Trabzon Valisi Ġsmail Ustaoğlu‟na devrettiği toplantıda, YeĢil 

Mutabakatla Ġlgili Bölgemizde Yapılabilecek ÇalıĢmalar, Bölgemizde Coğrafi ĠĢaretlerle Ġlgili 

Ajans Tarafından GerçekleĢtirilen ÇalıĢmalar, Ġdari ve Mali ĠĢlere ĠliĢkin Hususların 

GörüĢülmesi konuları görüĢüldü. 

GÜMÜġELLER KADIN  KOOPERATĠFĠNDEN GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY’A 

TEġEKKÜR 

GümüĢhane‟nin ilk kadın giriĢim kooperatifi olan GümüĢeller Kadın GiriĢimi Üretim ve 

ĠĢletme Kooperatifi BaĢkanı AyĢegül Öznur Parlak ve beraberindeki kooperatif üyeleri  

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, GümüĢeller Kadın GiriĢimi Üretim ve 

ĠĢletme Kooperatifine vermiĢ olduğu değerli destekler için teĢekkür etti. 

 



GÜMÜġHANE MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 2021 YILI EKĠM AYI 'PROTOKOL 

YÜRÜTME KURULU' TOPLANTISI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

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

ĠĢbirliği Protokolü' kapsamında GümüĢhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021 yılı 

Ekim ayı 'Protokol Yürütme Kurulu' toplantısı gerçekleĢtirildi. 

 

MHP HEYETĠNDEN GTSO’YA ZĠYARET 

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Musa Küçük, 

Volkan Dudu, Ġdris Aydın, Mertcan Ağaç ile MHP GümüĢhane Ġl BaĢkanı Nadim Aydın, 

MHP Köse Belediye BaĢkanı Turgay Kesler, MHP Arzular Kabaköy Belediye BaĢkanı Çetin 

Rıza TanıĢ, MHP GümüĢhane Merkez Ġlçe BaĢkanı Sebahattin ġeker ve beraberindeki MHP Ġl 

Yönetimi ve parti üyelerinden oluĢan geniĢ bir heyetle birlikte odamızı ziyaret etti. 

 

 

 



ESKĠMEYE BAġLAYAN BAYRAKLAR YENĠLERĠ ĠLE DEĞĠġTĠRĠLDĠ 

Sosyal sorumluluk alanında yürüttüğü önemli çalıĢmalara devam eden GümüĢhane Ticaret ve 

Sanayi Odası (GTSO)  iki yıl önce GümüĢhane Ģehir merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu Bayrak Projesinin ardından, bu seferde GümüĢhane Valiliği iĢbirliği 

ile Ģehir merkezindeki iĢyeri ve iĢletmeleri ziyaret ederek eskimeye baĢlayan bayrakları 

yenileriyle değiĢtirdi. 

 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası personelimiz ile birlikte esnafları ziyaret ederek 

eskimeye baĢlayan bayrakların yenileriyle değiĢtirmesine eĢlik eden GümüĢhane Vali 

Yardımcısı Gürkan Karaman, ziyaret esnasında bayrak kullanımı ve muhafazası konusunda da 

iĢyeri ve iĢletme sahiplerine hatırlatmalarda bulundu. 

PROJE ĠMZA TÖRENĠ DÜZENLENDĠ 

GümüĢhane‟de Doğu Karadeniz Kalkına 

Ajansı‟nın (DOKA) destek vereceği 8 

milyon TL‟lik projelerde imzalar atıldı. 

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleĢtirilen 

imza törenine katılan GTSO BaĢkanımız 

Ġsmail Akçay, hayata geçirilecek olan 3 

projenin toplam maliyeti 7 milyon 850 bin 

TL olduğunu ve sözleĢmesi imzalanan 

projelerin Ģehrimize hayırlı olmasını diledi. 

ĠRAN ĠSLAM CUMHURĠYETĠ TRABZON 



BAġKONSOLOSU HOSSEĠN  SABERĠ’DEN  ODAMIZA ZĠYARET  

Ġran Ġslam Cumhuriyeti Trabzon BaĢkonsolosu Hossein  Saberi GümüĢhane Ticaret ve Sanayi  

Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret etti. 

ÇeĢitli resmi ziyaretler için GümüĢhane Ġline gelen Ġran Ġslam Cumhuriyeti Trabzon 

BaĢkonsolosu Hossein Saberi‟yi makamında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  Türkiye ile Ġran‟ın bölgede köklü geçmiĢi olan iki komĢu ülke 

olduğunu, aynı coğrafyayı paylaĢan bu iki ülkenin medeniyetler açısından birçok ortak 

noktası bulunduğunu söyledi. 

 

GümüĢhane‟nin geçmiĢte Ġran ile çok kuvvetli ticari iliĢkileri olduğunu ve zamanla azalan bu 

ticari iliĢkilerin eski günlerdeki gibi tekrar kuvvetlendirilmesi amacıyla yapılacak iĢbirliği  

çalıĢmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan  GTSO BaĢkanı Ġsmail  Akçay, „‟Türkiye Ġran 

arasında tarihin derinliklerinden gelen çok sıkı bir dostluğumuz var. Ġran dünya tarihinde 

önemli bir devlet kültürüne sahip olan bir ülkedir. Biz Türkiye ve GümüĢhane olarak yılarca 

Ġran ile çok güzel ticaret yaptık. Trabzon limanından Tahran ve diğer Ġran Ģehirlerine çok 

önemli bir nakliye ağı oluĢtu ve GümüĢhaneliler oluĢan bu ticari ağdan ziyadesiyle 

faydalandı. Bu dostluğun, komĢuluğun geçmiĢ yıllarda olduğu gibi daha sıkı olmasını ve ticari 

iliĢkilerimizin de bu doğrultuda artmasını bizler yürekten istiyoruz. Her Ģeye rağmen biz Ġran 

ile olan dostluğumuzu ve ticari iliĢkilerimizi güzel ve sıkı dostluklar içerisinde devam 

ettirmek istiyoruz. ġehrimizden Ġran‟a kereste ve orman ürünleri ihracatı yapılıyor. ġehrimiz 

ile Ġran arasında 2020 yılı içinde 700 bin dolarlık bir ihracat yapılmıĢ. 2021 yılının ilk 9 aylık 

döneminde ise 300 bin dolarlık bir ihracat gerçekleĢtirilmiĢ. Tabi bu oranlar yeterli değil. 

Bizler bu oranları daha üst seviyelere taĢımak için çalıĢacağız. Ben Ġranlı iĢadamlarımızı ve  

turizm acente temsilcilerimizi sizler aracılığınız ile Ģehrimize davet etmek istiyorum. 

Kendilerini sizlerle birlikte Ģehrimizde ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük mutluluk 

duyacağımızı da belirtmek isterim. Bu ziyaretler sayesinde hem GümüĢhane iĢ dünyamız hem 

de Ġranlı iĢadamlarımız ikili iĢ görüĢmeleri yapabilir hem de güzel ticari dostlular için ön 

görüĢmeler gerçekleĢtirebilirler. ‟Ģeklinde konuĢtu. 

 

 



S.S. FATĠH DOLMUġ MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠNĠN KAMPÜS GĠRĠġĠNDE 

YAġADIĞI SORUN ÇÖZÜME KAVUġTURULDU 

 

GümüĢhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) BaĢkanı Beyler Kara, Meclis 

Üyemiz Tayyar Demirel, S.S. Fatih DolmuĢ Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi BaĢkanı Osman 

ġeker ve BĢk. Yardımcısı Nizamettin Kayacı ile birlikte GümüĢhane Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Halil Ġbrahim Zeybek ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Yalçını ziyaret 

eden GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay, üyemiz Fatih 

DolmuĢ Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi araçlarının kampüs giriĢinde yaĢadığı sorunların 

çözümü amacıyla göstermiĢ oldukları duyarlılık için kendilerine teĢekkürlerini iletti. 

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ’NĠN SON BAġBAKANI VE AK PARTĠ GENEL BAġKAN VEKĠLĠ 

BĠNALĠ YILDIRIMI ODAMIZDA AĞIRLADIK 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin son BaĢbakanı ve AK Parti Genel BaĢkan Vekili Binali Yıldırım, 

Ģehrimize gerçekleĢtirmiĢ olduğu ziyaret kapsamında GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odamızı 

ziyaret ederek, odamızda sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleĢtirdi. 

 



GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret ederek gerçekleĢtirilen toplantıda sektör 

temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel BaĢkan Vekili Binali Yıldırım‟a beraberindeki 

heyete odamıza gerçekleĢtirmiĢ olduğu ziyaret ve yakın ilgisi için teĢekkürlerini ileten 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanımız Ġsmail Akçay;  „‟Sizleri GümüĢhane ĠĢ 

Dünyasının çatı kuruluĢu olan GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odamızda sektör 

temsilcilerimizle birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 

GümüĢhane olarak kamu özel sektör, üniversite iĢbirliği içerisinde enerjilerimizi sinerjiye 

döndermeye gayret ediyoruz. Ülkemizin az geliĢmiĢ illerinden birisi olarak hükümetimizin 

verdiği desteklerle biz üzerimize düĢeni yapmaya gayret ediyoruz. Ġhracat sırlamasında daha 

önce 80. sıralarda yer alan Ģehrimiz,  değerli firmalarımız ve iĢadamlarımız sayesinde artık 52 

Milyon 901 bin dolar ihracatla Türkiye‟deki iller içerisinde 60. sırada yer alarak ülkemize 

önemli bir katkı sağlıyor. Bu bizler için önemli bir baĢarıdır. Yine Üniversitemiz yayımlanan 

Akademik Performansa Göre Üniversite Sıralaması raporunda 2000 yılından sonra kurulan 

108 üniversite arasından da 50‟inci sırada yer alarak, büyük bir baĢarıya imza attı. Sizlerin ve 

hükümetimizin ilimize yapmıĢ olduğu yatırımlar, yollarımız, tünellerimiz barajlarımız 

hakikaten insanımızın yaĢam kalitesini artırma noktasında çok önemli katkılar sağlamıĢtır. 

Zamanınızın kısıtlı olduğunu biliyorum. GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektör 

temsilcilerimiz ile gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz toplantılar neticesinde sektörlerimizin sorunları 

üzerine hazırlamıĢ olduğumuz dosyalarımızı Belediye BaĢkanımıza, Valimize, 

milletvekillerimize ve üst kuruluĢumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ve 

hükümetimize iletiyoruz ve çözüm önerileri arıyoruz. 

Müsaade edersiniz sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda hazırlanmıĢ 6 maddelik 

dosyamızda sizlerle paylaĢmak istiyorum. 

1-  Gümüşhane olarak teşviklerde 6. Bölgeye alınmamız, ilimizde yatırımlarla üretim 

ve istihdamı artıracaktır. 

2- İlimiz Merkez Mescitli köyü sınırlarındaki Karayolları istimlakında bulunan ve 

Karayolları tarafından terk edilerek kullanılmayan yaklaşık 50 dekarlık arazinin 

ilimize yeni ve modern bir Küçük Sanayi Sitesi yapılması amacıyla Ticaret ve Sanayi  

Odamıza veya  kurulan kooperatifimize tahsis edilmesini talep ediyoruz. 

3- Torul-Kürtün ve Köse İlçelerimize doğalgaz verilmesi ilçelerimizin daha çok 

gelişmesinde faydalı olacaktır. 

4- Tekstil firmalarımızın ilimize gelmesini özendirmek için Gümüşhane Organize 

Sanayi Bölgemizde 500 kişilik bir tekstil fabrikası binası yapılması ilimizle birlikte  

ülkemizin üretim ve istihdamına katkı sağlayacaktır. 

5-Devlet desteklerindeki kurumların ve kuralların çok oluşundan dolayı beklenen 

hedeflere ulaşamıyoruz. Destekler açık net ve sadeleştirilmelidir. 

6- Taahhüt işi yapan inşaat firmalarımız artan girdi maliyetlerinden dolayı zorluklar 

yaşıyorlar. Yeni bir fiyat farkı veya tasviye kararnamesinin faydalı olacağını 

düşünüyoruz. 

Bu taleplerimizi ilettikten sonra son ilimize ve ülkemize yapmıĢ olduğunuz  çok değerli 

hizmetlerden sonra, Türk devletleri teĢkilatının Aksakalılar BaĢkanı seçilerek yurt dıĢındaki 



Türk devletlerimizde yapacağınız hizmetlerle bu hizmetleri taçlandıracağınıza inancımız 

sonsuzdur. Ziyaretiniz için tüm oda temsilcilerimiz ve GümüĢhane iĢ dünyamız adına sizlere 

teĢekkür ederek sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Yılların verdiği tecrübe ile iĢ dünyasının taleplerini kendilerine aktardığını ve bu taleplerin 

çözümü için gereken çalıĢmaları yapmaya hazır olduklarını ifade eden Binali Yıldırım, 

‟Değerli Ticaret odası BaĢkanımız Ġsmail Bey‟in iĢ dünyamız adına sunmuĢ olduğu taleplerini 

milletvekillerimiz ile birlikte takip ederek, yapılabilecek olan taleplerin çözümü için gayret 

göstereceğiz. GümüĢhane bulunduğu konum ve coğrafi yapısı itibari ile kısıtlı imkanlara sahip 

bir ilimiz. Bu açıdan ilk olarak GümüĢhane‟yi daha eriĢilir ve kolay ulaĢılabilir olması bizim 

öncelikli hedefimizdi. Bu doğrultuda 20 yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz projeler ile bu 

sorunun büyük bir bölümünü aĢmak üzeriyiz. Bunların çoğu bitti azı kaldı. Yapımı devam 

eden yollarımız ve açılacak olan Zigana tünelimiz ile bu hedefimizi gerçekleĢtirmiĢ olacağız. 

GümüĢhane‟ye 18 milyar yatırım var ve bunun 9 milyarı bu bahsettiğim ulaĢım projelerimizle 

ilgili. Ayrıca bu bahsettiğim rakama iki bucuk milyarlık  Zigana Dağı tünel projeside dahil 

değil.750 milyonluk GümüĢhane-Bayburt havalimanıda dahil değil. Zigana tünelimizin 

hizmete girmesi ve havalimanımızın tamamlanması ile GümüĢhane bambaĢka bir konuma 

gelecek. Çok daha fazla yatırımın geleceği, turistin ziyaret edeceği, çok daha ihracatın 

yapılacağı ve ekonomik kalkınmanın hızlanacağı bir ilimiz olacak. Bu gün ki kısa ziyaretimde 

özellikle iĢ dünyasının kalbinin attığı Ticaret ve Sanayi odamızda sizlerle, çeĢitli sektör 

temsilcilerimizle bir ray gelmek, sizin sesinizi duymak arzusunda olduk Bir kez daha sizlere 

teĢekkür ediyorum‟ Ģeklinde konuĢtu. 

GerçekleĢtirilen toplantı GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Ġsmail Akçay‟ın AK 

Parti Genel BaĢkan Vekili Binali Yıldırım‟a ve 65.Hükümet Milli Savunma Bakanı Fikri 

IĢık‟a günün anısına sunduğu plaket ile son buldu. 

GTSO Toplantı salonunda gerçekleĢen toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti‟nin son BaĢbakanı ve 

AK Parti Genel BaĢkan Vekili Binali Yıldırım, 65.Hükümet Milli Savunma Bakanı Fikri IĢık, 

GümüĢhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan PektaĢ, AK Parti Erzincan 

Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek, 

GümüĢhane Belediye BaĢkanı Ercan Çimen, AK Parti Ġl BaĢkanı Av.Celalettin Köse, Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı Beyler Kara, oda ve sekter temsilcileri katıldı. 

 



YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI YAPILDI 

GümüĢhane‟de artık Ģehir içinde kalan, ve ihtiyacı karĢılamayan sanayi sitesinin yerine 

yapılacak olan Modern Karma Sanayi Sitesi için değerlendirme toplantısı yapıldı. 

 

Daha önce Mescitli bölgesinde yapılması hedefiyle çeĢitli çalıĢmalar yapılan fakat bir dizi 

sorunlarla karĢılaĢılan Modern Karma Sanayi Sitesinin Pirahmet kavĢağına yakın bir noktada 

Organize Sanayi Bölgesinin altında Harmancık köyü sınırlarındaki  169 dönümlük alana 

yapılması kararlaĢtırıldı. 

 

 

 



GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY’DAN ÜYELERĠMĠZE ZĠYARET 

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

Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, firma temsilcilerinden üretim 

prosesleri ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. 

 

GümüĢhane Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, Ġstanbul Yapı Mermer ve 

Ġzalasyon, GümüĢpen Plastik Metal ĠĢleri Ġthalat Ġhracat Ġmalat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi, Eminler Granit,Mermer,Madenci- Oto,ĠnĢ.,Gıda,San.Tic.Ltd.ġti. GümüĢhane ġubesi 

ile AsilĢah Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi firmalarını ziyaret 

ederek, firma temsilcileri ile görüĢen GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, ziyaret kapsamında 

firmaların ürettiği ürünleri inceleyerek firma yetkililerinden üretim prosesleri hakkında bilgi 

aldı. 

Firma temsilcileri ile uzun uzun sohbet ederek, üretim tesislerini ve ürünleri inceleyen GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay, sağlamıĢ oldukları katma değer ve istihdam içinde firma 

temsilcilerine ayrıca teĢekkür etti. 

 

 

 

 

 

 



GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İSMAİL AKÇAY: “TİCARETİN YOLU 

E-TİCARETTEN GEÇİYOR” 

 

Karadeniz Coğrafi ĠĢaretler Ağı Projesi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen Karadeniz 

Coğrafi ĠĢaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı‟nın açılıĢ toplantısında konuĢan Ticaret 

ve Sanayi Odası BaĢkanı Ġsmail AKÇAY ; Global dünyada ve küresel ekonomide Ticaretin 

yolu e-ticaretten geçiyor” dedi.  

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  eğitim programının 5 gündür 

devam ettiğini belirterek, “Coğrafi iĢaretli 

ürünlerin ülkemizde ne kadar önem arz ettiğini 

buradaki eğitim programlarında anlatmaya 

çalıĢtık. Coğrafi iĢaretli ürünler nedir, ne 

kazandırır, markalaĢma nedir, kurumsallaĢma 

nedir, elektronik ticaret nedir gibi konularda 

Türkiye‟de isim yapmıĢ değerli hocalarımızdan 

eğitimler aldık. Bu eğitimler sonucunda bir 

farkındalık oluĢturduğumuz kanaatindeyim. 

Eğer bu farkındalığı oluĢturmuĢsak ve talepler 

gelirse bu ve buna benzer eğitimleri devam 

ettirme imkânımız var. Yeter ki hitap ettiğimiz 

hedef kitlemizin temsilcileri burada olsun. 

Ülkemiz kalkınacaksa bilgi ekonomisiyle kalkınacak. Biz sanayi devrimini kaçırdık. ġimdi 

elektronik ticaret devrimi önümüzde duruyor. Bu devrim bizim için büyük bir fırsat. 

Elektronik ticaret devrimini kaçırmayacağız. Kaçırmamak adına bu tür programları yapmaya 

gayret ediyoruz. Tüm katılımcılarımıza teĢekkür ediyorum” dedi. 

“GÜMÜġHANE‟NĠN 10 TANE COĞRAFĠ ĠġARETLĠ ÜRÜNÜ BULUNUYOR” 

BaĢkan Akçay, GümüĢhane‟de 10 tane Coğrafi ĠĢaret Belgesi almıĢ ürün bulunduğunu 

belirterek, “GümüĢhane Valiliği tarafından coğrafi iĢareti alınmıĢ olan GümüĢhane Pestili, 

GümüĢhane Kömesi, GümüĢhane Sironu ve GümüĢhane Ekmeği; GümüĢhane Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından coğrafi iĢareti alınan Araköy Ekmeği, GümüĢhane ġeker Fasulyesi ve 

Deleme Peyniri; Dölek Köyü Kalkınma Derneğimiz tarafından coğrafi iĢareti alınan Dölek 

Köyü Güveci; Kelkit Fasulye Üreticileri Birliği tarafından coğrafi iĢareti alınan Kelkit ġeker 

Fasulyesi ve Kelkit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından coğrafi iĢareti alınan Kelkit 

Zilli Kilimidir. Ġlimizin ölçeğine, potansiyeline, nüfusuna baktığımız zaman 10 tane coğrafi 

iĢaretli ürün büyük önem arz etmektedir‟‟diye konuĢtu. 

ÇĠMEN: ĠNġALLAH PLAKAMIZ KADAR COĞRAFĠ ĠġARETLĠ ÜRÜNÜMÜZ OLUR 

GümüĢhane Belediye BaĢkanı Ercan Çimen de törende yaptığı konuĢmada, GümüĢhane‟nin 

10 tane coğrafi iĢaretli ürünü bulunduğunu hatırlatarak Ģunları söyledi: “Bir takım 11 kiĢiden 

oluĢuyor. 1 tanesi eksik. Biz de Belediye olarak kuĢburnu fabrikasını aldık. Yüzde 10‟u 

belediyemizin olan kuĢburnu fabrikasında, kuĢburnu, kızılcık ve böğürtlen üzerinde 

çalıĢmalar yapıyoruz. Ġlk defa geçen hafta Fransa‟ya ihracat gerçekleĢtirdik. Fabrikamızı 

yeniledik. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 4 milyonu hibe, 3 milyon lirası geri 

ödemeli olmak üzere yaklaĢık 7 milyon civarında destek aldık.. Biz de kuĢburnuna Coğrafi 

ĠĢaret alarak takımı tamamlayıp 11 yapalım. Böğürtlen, kızılcık gibi ürünleri de yedeklere 



yazıp 18‟i tamamlayalım.  ĠnĢallah plakamız kadar coğrafi iĢaretli ürünümüz olur. Emeği 

geçen herkese teĢekkür ediyorum.” 

VALĠ TAġBĠLEK: COĞRAFĠ ĠġARET, ÜRÜNLERĠN KATMA DEĞERĠ AÇISINDAN 

KĠLOMETRE TAġIDIR 

GümüĢhane Valisi Kamuran 

TaĢbilek de törende yaptığı 

konuĢmada, Coğrafi ĠĢaret‟in 

ürünlerin katma değerinin artırılması 

noktasında çok önemli bir kilometre 

taĢı olduğunu belirterek sözlerini 

Ģöyle sürdürdü: 

“Bunu yapan toplumlar, bunu yapan 

endüstriler, bu yapan iller, bunu 

yapan ülkeler, nitelikli bir üretim 

anlayıĢı içinde sattığını en yüksek 

değerle satmaya çalıĢıyor. Dünyada özellikle pandemi süreci içerisinde insanlar, yediğinin, 

içtiğinin, kullandığının kıymetli, kaliteli ve sağlıklı olmasına özen gösteriyor. Bu tür coğrafi 

iĢaretler de bir ürünün bir nevi sertifikası, kaynağı, menĢeidir. Hangi süreçlerden geçtiği 

noktasında çok önemli argüman, çok önemli bir belgedir. Bilinçlendirme noktasında bu eğitim 

faaliyetini yürüten bütün arkadaĢlarımıza, baĢta Ticaret ve sanayi Odası BaĢkanımıza, 

eğitimcilerimize, finansal katkı sağlayan DOKA‟ya çok teĢekkür ediyorum. ĠnĢallah bu tür 

faaliyetlerin ilimizi ufkunun açılması ve geniĢlemesi noktasında çok daha önemli yerlere 

getireceği inancımı belirtmek istiyorum. Her daim bir lokomotif olduğu gösteren Ticaret ve 

Sanayi Odamıza ayrıca çok teĢekkür ediyorum” dedi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika 

verildi. 

 



GÜMÜġHANE CUMHURĠYET BAġSAVCISI VELĠ ECĠR VE AĞIR CEZA BAġKANI BAYRAM 

ÜNLÜ’DEN ZĠYARET 

GümüĢhane Cumhuriyet BaĢsavcısı Veli Ecir, Ağır Ceza BaĢkanı Bayram Ünlü ile birlikte 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret etti. 

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  „‟Sizleri 

GümüĢhane iĢ dünyasının çatı kuruluĢu olan GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odamızda 

ağırlamaktan ve Ģehrimizin gündemine dair konular üzerine gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz 

değerli sohbetten dolayı çok mutlu oldum. Bir kez daha nazik ziyaretiniz ve göstermiĢ 

olduğunuz yakın ilgi için teĢekkür ediyorum‟ ‟ifadelerini kullandı. 

TSE ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EĞĠTĠMLERĠ GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

GümüĢhane Sanayici ve ĠĢadamları Derneği GümüĢhane ġubesi tarafından Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansına Sunulan ve GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası‟nın katkıları uygulanan 

proje kapsamında Ģehrimizde 5 gün süre ile verilen TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

eğitimleri tamamlandı. 

 



Eğitim programının açılıĢında yürütülen projenin ve düzenlenen eğitimlerin Ģehrimize ve 

ülkemize hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara göstermiĢ oldukları yakın ilgi için teĢekkür 

eden GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanı Ġsmail Akçay, „‟ Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansımızın desteği ile yürüttüğümüz proje kapsamında TS EN ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi Temel, Dokümantasyon, Ġç Tetkik ve Proses Eğitimi konularında toplam 5 

gün ve 40 saat sürecek bir eğitim programımız mevcut. Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz 

kalkınacaksa bu bilgi ekonomisi ile olacak. BeĢ günlük eğitim programı kapsamında sizlere  

ÇalıĢma hayatımızda, iĢyeri ve iletmelerimizde karĢımıza  sıklıkla çıkacak kalite yönetim 

sistemi üzerine önemli bilgiler aktaracağız. Türk Standartları Enstitüsünde görev yapan ve 

ülkemizin önemli uzmanlarından bir tanesi olan Kadir YaĢar Efendioğlu sizlere TS EN ISO 

9001 Kalite Yönetim Sistemi, Temel Dokümantasyon, Ġç Tetkik ve Proses Eğitimi 

konularında çok değerli bilgiler aktaracak. GümüĢhane Sanayici ve ĠĢadamları Derneği 

GümüĢhane ġubemizin yapmıĢ olduğu proje ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımızın 

desteği, GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası katkıları ile sizleri burada ağırlamıĢ olmaktan 

duyduğumuz mutluluğu da sizlerle aktarmak istiyorum. Yine bizleri bu tarz eğitimler 

düzenlememizde bizleri teĢvik eden üyelerimize, giriĢimcilerimize siz değerli 

katılımcılarımıza da teĢekkür etmek istiyorum. Çünkü sizler olmazsanız, sizler üretmezseniz 

sizler ticaret yapmazsanız GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası olmaz. Burası sizin yeriniz. 

Eğer sizler varsanız burası var ve bu eğitimler düzenleniyor. Bugün ülke olarak geç 

kaldığımız konuların bir tanesi de üreticinin ve özel sektörün standartları ve standartların 

kendi ürettikleri ürün ve hizmete sağlayacağı katma değeri yeterince bilmemesi ve bunun için 

uygulamaması. Türk özel sektörü olan diğer dünya ülkeleri tarafından uygulanan ve çağımızın 

gerekleri doğrultusunda sürekli revize edilen Kalite Yönetim Sistemlerini iyi bir Ģekilde takip 

etmeli ve ülkemizde yetkilendirilmiĢ kuruluĢ olan Türk Standartları Enstitüsünün kalite 

yönetim sistemlerini en iyi Ģekilde iĢletmelerimizde uygulamalıyız.  

‘Hedeflerimizden Bizleri UzaklaĢtıracak Riskleri Belirlemeli Ve Etkin Bir ġekilde 

Yönetmeliyiz’ 

ĠĢ hayatımızda birçok sorunlar ve tehditler bizi bekliyor. ĠĢ hayatımızda belirlediğimiz 

hedeflerimizden bizleri uzaklaĢtıracak riskleri belirlemek ve bu riskleri birer fırsata çevirmek 

için etkin bir kalite yönetim sistemine sahip olmalıyız. Bunun yolu da bilgi sahibi olmaktan 

geçiyor. Bizlerde düzenlediğimiz bu eğitimler sayesinde iĢ dünyamızın ihtiyaç duyduğu 



konularda onları bilgilendirmeye ve doğru yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Ben tekrar değerli 

katkılarınız için tüm katılımcılarımıza teĢekkür ediyor, düzenlenen eğitimlerin sizlere ve 

ülkemize hayırlı olmasını diliyorum‟ ‟dedi. 

GÜMÜġHANE KÜRTÜN ĠLÇESĠNE BAĞLI KIRGERĠġ, BAĞLAMA VE DAMLI KÖYLERĠNĠN 

SINIR DEĞĠġĠKLĠĞĠ HAKKINDA GTSO MECLĠS ÜYELERĠMĠZĠN GÖRÜġ VE TALEPLERĠ 

GümüĢhane Kürtün ilçesine bağlı KırgeriĢ, Bağlama ve Damlı köylerinin bir kısmının 

Trabzon‟un ġalpazarı ilçesine bağlanmasına iliĢkin kararı GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 

Odası (GTSO) Meclisi ile birlikte değerlendiren ve ortak bir açıklama yapan  GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay, „‟Yıllardır  GümüĢhane halkı tarafından kullanılan ve bu Ģehir 

toprakları içerisinde yer alan KırgeriĢ, Bağlama ve Damlı köylerinin bir kısmının Trabzon‟un 

ġalpazarı ilçesine bağlanması baĢta bölge halkı olmak üzere tüm GümüĢhanelileri derinden 

üzmüĢtür. Verilen bu kararda CumhurbaĢkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‟a doğru ve 

yeterli bilgi aktarılmadığını düĢünüyoruz dedi. 

Bölge durumunu tam anlamıyla gözler önüne sermeyen bilirkiĢi raporları ve art niyetli yanlıĢ 

yönlendirmeler ile bu tarz aĢılması zor kararların ortaya çıkarıldığını ileten GTSO BaĢkanımız 

Ġsmail Akçay, „‟YaĢanılan bu süreçten CumhurbaĢkanımızın doğru bir Ģekilde 

bilgilendirildiğine inanmıyoruz. CumhurbaĢkanımızın GümüĢhane‟ye ve GümüĢhanelilere 

göstermiĢ olduğu ilgiyi ve alakayı yakinen bilen bir kiĢi olarak CumhurbaĢkanımız bu 

süreçten doğru bir Ģekilde bilgilendirilmiĢ ve bölgede yaĢayan insanların görüĢleri de 

kendisine birinci ağızdan aktarılsaydı bu kararı imzalamayacağına inanıyoruz. 

GümüĢhane‟nin hem Trabzonlular hem de diğer komĢu illerimizle kadimden gelen dostlukları 

ve akrabalıkları vardır. Yıllardır dostane yaĢamıĢız. Hiç kimseye faydası olmayan bir sınır 

değiĢikliği, iki ilimiz arasında komĢuluk iliĢkilerini zayıflatır ve kırgınlıklara sebep olur. 

GümüĢhane hudutlarında 400den fazla yaylamız var. Buralarda komĢu illerimizin insanlarıyla 

yıllardır dostane yaĢar, can yoldaĢı komĢuluklar yaparız. Herkesin yaĢadığı yeri yaĢayanlara 



aittir dersek bu iĢin altından kalkamayız. O zaman diğer yaylalarımızda yaĢayan illerimizden 

komĢularımızda yaĢadıkları yerler için GümüĢhane „den yer isteme hakları doğar. Böyle bir 

yanlıĢı, eksik ve tutarsız dayanaksız bilgi ve belgeleri, Sayın CumhurbaĢkanımıza sunarak, 

Sayın CumhurbaĢkanımızı yanıltıp bu sınırların değiĢtirilmesini sağlayanların büyük bir vebal 

altında olduklarını bilmeli ve bunun sonuçlarından dolayı da vicdan azabı çekeceklerinden 

emin olmalıdırlar. Biz inanıyoruz ki baĢta Sayın CumhurbaĢkanımız ve değerli büyüklerimiz 

insanımızın yaĢam Ģeklini huzurunu ve komĢuluğunu bozacak bu yanlıĢın düzeltilmesi 

amacıyla ortak bir karar alarak sorunun çözülebileceğini diliyor ve bekliyoruz. Her durumda 

bu tür kadim dostluklarımızın ve komĢuluklarımızın bozulmasına fırsat vermemeliyiz. 

GTSO BAġKANIMIZ AKÇAY’DAN KOZA ALTIN’IN  MASTRA ġUBESĠNE ZĠYARET 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  Ģehrimizde faaliyet gösteren 

Koza Altın ĠĢletmeleri A.ġ Mastra ġubesini ziyaret ederek,  ĠĢletme Müdürü Gökhan Saral, Ġdari ĠĢler 

Müdür Yardımcısı Malik Devran ve Alım Satım Müdürü Yakup Yıldız‟dan yürütülen madencilik 

faaliyetleri hakkında bilgi aldı.  

GTSO BAġKANIMIZ AKÇAY’DAN YILDIZ BAKIR MADENCĠLĠK FĠRMASINA ZĠYARET 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  Ģehrimizde faaliyet gösteren 

Yıldız Bakır Madencilik Sanayi A.ġ Firmasını ziyaret ederek,  ĠĢletme Müdürü Murat Mercimek‟ten 

yürütülen madencilik faaliyetleri 

hakkında bilgi aldı. 

Yıldız Bakır Madencilik Sanayi A.ġ 

GümüĢhane ġubesinde 460 kiĢinin 

istihdam edildiğini belirten ĠĢletme 

Müdürü Murat Mercimek, GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a maden 

iĢletmesinin genel yapısı hakkında 

kısaca bilgi verdi.   

ĠĢletme sahasında da küçük bir gezinti yaparak ĠĢletme Müdürü Murat Mercimek‟ten  maden çıkarma, 

iĢleme ve diğer üretim süreçleri hakkında da bilgiler alan GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, göstermiĢ 

olduğu nazik misafirperverlik ve vermiĢ olduğu değerli bilgiler için teĢekkür ederek, sağlamıĢ 



oldukları istihdam ve katma değer için de  ayrıca tebrik etti. Çevreye duyarlı ve insana ve doğaya 

saygılı tüm madencilik faaliyetlerine karĢı olumlu baktıklarını ileten BaĢkan Akçay, „‟ġehrimizde yer 

alan 3 önemli maden firmamızdan bir tanesi olan ve önemli bir istihdam sağlayan iĢletmemizde 

çalıĢanlarımızın mutlu olduğunu görmek, planlı ve çevreye duyarlı bir madencilik anlayıĢı ile 

çalıĢıldığını görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. GöstermiĢ olduğunuz değerli 

misafirperverlik, vermiĢ olduğunuz önemli bilgiler değerli çalıĢmalarınız için sizleri tebrik ediyor, 

çalıĢmalarınızda baĢarılar diliyorum‟‟ ifadelerini kullandı. 

ĠL EKONOMĠ TOPLANTISI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek baĢkanlığında gerçekleĢtirilen Ġl Ekonomi Toplantısına 

katılan GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, toplantı kapsamında söz alarak görüĢlerini aktardı. 

Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya oda baĢkanları, ilgili kurum ve kuruluĢ 

temsilcileri, sektör temsilcileri ve esnaflar katıldı. 

 

ÜYELERĠMĠZDEN GTSO BAġKANIMIZA ZĠYARET 

Beyzade Yemek Üretim Dağıtım Hizmetleri 

Sanayi Ticaret Limited ġirketi Yetkilisi 

Ahmet ARAZ, Mehmet 

Baba,ĠnĢaat,Taahhüt,Gıda Temizlik Enerji, 

Otomotiv, Nakliye Ticaret Sanayi Limited 

ġirketi Temsilcisi Cemalettin Ceylan, 

KuĢakkaya Konut Kiralama, Yurt 

ĠĢletmeciliği Ticaret Limited ġirketi 

Muhasebe Müdürü Abdullah Bilgin 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret etti. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ismailakcay029?__cft__%5b0%5d=AZV-Tbayg-ZndEszpqoDVeYozmbN-8AgKyE0ev7PP6vcVHUSxAweqd7viam9YGzM6d8czuhs6wohT5--rcRV98JAHIYkESMWrWuKKYHwnC2IS_McvzOv7ptdEwNBbfnXukc&__tn__=-%5dK-R


GTSO’DAN EĞĠTĠME %100 DESTEK  

Ġl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, ġube Müdürü Selahattin Yüzgeç ve Mesleki Eğitim 

Merkezi Müdürü CoĢkun Okur ile birlikte GTSO BaĢkanı Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek,  

3308 Sayılı Mesleki Eğitim  Kanununda yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. 

 

Ziyarette ayrıca GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 

da Eğitime %100 Destek Kampanyası dahilinde karĢılıklı bir protokol imzalandı. 

Ġmzalanan protokol kapsamında GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası  GümüĢhane Ġlimizde 

eğitim gören ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıf ortaöğretim ile 12.sınıf seviyelerinde eğitim öğretim 

gören öğrencilere uygulanacak deneme sınavları için yapılacak harcamalarda kullanılmak 

üzere bağıĢta bulundu. 

GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY ÖĞRENCĠLERĠN SORULARINI CEVAPLADI 

GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Halkla ĠliĢkiler Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri 

Hüseyin Tetik, Elif Üstüner, 

Derya Yerlikaya, Kardelen 

Karlı ve Dudu KarataĢ GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı 

ziyaret ederek,  hazırlamıĢ 

oldukları proje kapsamında 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail 

Akçay ile bir röportaj 

gerçekleĢtirdiler. 

Halkla ĠliĢkiler Bölümü 2. 

Sınıf Öğrencileri Hüseyin 

Tetik, Elif Üstüner, Derya 

Yerlikaya, Kardelen Karlı ve 

Dudu KarataĢ  tarafından 

kendisine yöneltilen soruları cevaplayan GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, öğrenciler ile de 

sohbet ederek önemli nasihatlerde bulundu. 



ĠL MÜDÜRLERĠNDEN GTSO BAġKANIMIZA ZĠYARET 

GümüĢhane Ġl Tarım ve Orman Müdürü Edip BĠRġEN ve Ġl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tarkan 

Tarık KOCAGÖZ, Odamızı ziyaret ederek BaĢkanımız Ġsmail AKÇAY ile görüĢtü. Ziyaret 

kapsamında Kırsal Kalkınma Destekleri, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının desteklenmesi 2021-2022 Programı, Tıbbi Aromatik bitkiler,  

mevcut Sanayi sitesi ve yeni yapılması düĢünülen modern karma sanayi sitesi ile ilgili görüĢ alıĢ 

veriĢinde bulundular. 

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2021 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %36,08, aylık %13,58 arttı 

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 

artıĢ gerçekleĢti. 

 



 

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düĢük, 4 ana grup daha yüksek değiĢim gösterdi  

Yıllık en düĢük artıĢ %8,76 ile haberleĢme ana grubunda gerçekleĢti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 

artıĢın düĢük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve 

tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karĢılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artıĢın 

yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaĢtırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, 

%40,95 ile ev eĢyası oldu. 

 

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düĢük, 4 ana grup daha yüksek değiĢim gösterdi 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artıĢ gösteren ana gruplar %0,13 ile 

eğitim, %3,55 ile sağlık ve %3,65 ile haberleĢme oldu. Buna karĢılık, 2021 yılı Aralık ayında artıĢın 

yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,49 ile ulaĢtırma, %16,54 ile ev eĢyası, %15,99 ile gıda ve 

alkolsüz içecekler oldu. 

 

 

 

 

 

 



 TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değiĢim oranları (%), Aralık 2021 

 

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş 

gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise 

artış gerçekleşti. 

 

 

 

  

 


