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  GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI      E- BÜLTEN 



FAALİYETLER 

 

„KUANTĠK DÜġÜNCE BOYUTUNDA UZAY, ZAMAN VE BĠLĠM‟ KONULU SEMPOZYUM 

GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, 23. 24. ve 25. dönem AK Parti GümüĢhane Milletvekili ve 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile GümüĢhane Köylere 

Hizmet Götürme Birliği Encümeni Mustafa Gürbüzle birlikte GümüĢhane Üniversitesi(G.Ü) 

Rektörü Prof. Dr. Halil Ġbrahim Zeybek‟i ziyaret ederek,  Prof. Dr. Ġsmail Hakkı Aydın‟ın 

katılımı ile gerçekleĢtirilen „‟Kuantik DüĢünce Boyutunda Uzay, Zaman ve Bilim‟ konulu 

sempozyuma katıldı. 

GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY‟DAN GÜMÜġHANE VALĠ YARDIMCISI  MEHMET  

FARUK SAYGIN‟A ZĠYARET 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay 

CumhurbaĢkanlığı'nın 2022/392 sayılı 

atama kararnamesiyle atanarak 

Ģehrimizde göreve baĢlayan, 

GümüĢhane Vali Yardımcısı Mehmet 

Faruk Saygın‟a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. 

 

 

 

 



GÜMÜġHANE TSO SEÇĠMLERĠ TAMAMLADI  

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası  (GTSO)  08 Ekim 2022 tarihinde gerçekleĢtirdiği 7 farklı meslek 

grubunun yer aldığı genel organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimlerini 

de tamamladı. 

 

08 Ekim 2022 tarihinde Yargı gözetiminde gerçekleĢtirilen ve mevcut BaĢkan Ġsmail Akçay tarafından  

hazırlanan tek liste ile gidilen organ ve meclis seçiminin ardından,  12 Ekim 2022 tarihinde  yargı 

gözetiminde yapılan ikinci seçimde ise  Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri  belirlendi. 

Yürütülen seçim süreci ve yeni oluĢan yönetici listeleri hakkında açıklama yapan GTSO Yönetim 

Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay; „‟ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 5174 sayılı kanunu 

kapsamında gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz seçimlerimizi hayırlısı ile tamamlamıĢ bulunuyoruz. Seçim 

sürecimizin tamamlanmasında üyelerimizin bize gösterdiği güven ve destek her türlü takdirin 

üzerindedir.  

Hiçbir beklenti içinde olmadan üyelerimize da iyi Ģartlarda kaliteli hizmet sunmak amacıyla çıkmıĢ 

olduğumuz bu yolda anlımızın akı ile bir seçim dönemini de tamamlamanın gurur ve mutluluğunu 

yaĢıyorum.  Kamu vicdanında hayır dua almaktan baĢka bir beklentimiz olmadan çıktığımız bu hizmet 

yolunda, doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, suyunu içip 6.668 km2‟sinde havasını tozunu 

yuttuğum sizler gibi benimde sevdam olan GümüĢhane‟mize, iĢ dünyamıza daha fazla katma değer 

sağlamak daha çok çalıĢacağız. GTSO BaĢkanlığında bir kere daha Ģahsımı oybirliği ile destekleyen, 

dualarını esirgemeyen, basın yayın organlarımızla, telefonla ve sosyal medya aracılığı ile iyi 

dileklerini bildiren herkese Ģükranlarımı sunarak, siz değerli basın mensuplarımıza teĢekkürlerimi 

iletiyorum. 

 

 

 



ODAMIZA VE ġEHRĠMĠZE EMEK VEREN TÜM YÖNETĠCĠLERĠMĠZE TEġEKKÜR 

EDĠYORUM 

Kurulduğumuz ilk günden itibaren GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odamızın bugünlere gelmesinde 

emek veren tüm yönetici ve çalıĢanlarımıza yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı bir kez daha teĢekkür 

ediyorum. GerçekleĢtirmiĢ olduğumuz seçimler sonucunda oluĢan yeni kadrolarımızda devraldıkları 

bu bayrağı ve odamızın mevcut hizmet kalitesini daha üst seviyelere taĢımak için çalıĢacağına olan 

inancım tamdır. Yeni yönetimimizin odamıza ve Ģehrimize hayırlı olmasını diliyorum.‟‟ dedi. 

GerçekleĢtirilen seçimler sonucunda yeni oluĢan yönetim listeleri Ģu Ģekilde; 

GTSO Yönetim Kurulu  

Ġsmail AKÇAY (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) 

Korhan ÇUBUKÇU (Yön.Krl.BĢk.Yrd.) 

Arslan Murat AKÇAY 

Sebahattin UÇAR 

Ġsmail ġEKER 

GTSO Meclis Üyeleri 

Kamuran GÜNDÜZ(Meclis BaĢkanı) 

Teyyar DEMĠREL (Meclis BĢk.Yrd.) 

Adem Köse (Katip Üye) 

Ġsak Yiğit   

Ġsmail AKÇAY 



Hüseyin CEYLAN 

Nail DABAĞ 

Eyüp GÜRBÜZ 

Müjdat ġĠġMAN 

Arslan Murat AKÇAY 

Ġsmail ġEKER 

Mesut ÇĠMEN 

Hüseyin KÖPRÜLÜ 

Sebahattin UÇAR 

Korhan ÇUBUKÇU 

AyĢegül Öznur PARLAK 

Fatih ARSLAN 

Hüseyin YILDIZ 

GTSO Disiplin Kurulu  

Zekai ARAZ  

Elbeyi GERGĠN 

Hüseyin CANLI 

Bayram KARABULUT 

Ahmet ÖZDEMĠR 

Aytekin AKÇAY 

BĠLĠM VE SANAT MERKEZĠ 

TÖRENLE AÇILDI 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail 

Akçay, Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi ĠSTAÇ A.ġ. Genel 

Müdürü iken Covid-19 salgını 

dolayısıyla kaybettiğimiz 

Ģehrimizin değerli 

bürokratlarından merhum 

Mustafa Canlı‟nın anısına 

yapılan „‟Mustafa Canlı Bilim 

ve Sanat Merkezi‟‟ için 

düzenlenen açılıĢ törenine 

katıldı. 

 



GÜMÜġHANE TSO‟DAN ÖĞRENCĠLERE DESTEK 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Sosyal Sorumluluk alanında yürüttüğü 

çalıĢmalar kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteği ile GümüĢhane‟de 

eğitim gören ihtiyaçlı öğrenciler için hazırlamıĢ olduğu 505 adet kıĢlık çocuk montunu 

dağıtılmak üzere Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. 

 

GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Sosyal sorumluluk alanındaki 

çalıĢmalar kapsamında Ģehrimizde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karĢılamak üzere çeĢitli yardım çalıĢmaları yürüttüklerini aktaran GTSO BaĢkanımız Ġsmail 

Akçay, „‟ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin desteği ve odamızın çalıĢmaları ile her yıl 

Ģehrimizde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik çeĢitli yardımlarda 

bulunuyoruz. Bu yılda bu ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaĢtırmak için hazırladığımız kıĢlık 

çocuk montlarımızı Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yardımı ile inĢallah ihtiyaç sahibi 

öğrencilerimize ulaĢtıracağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin desteği ile yıllar önce 

baĢlattığımız ve imkanlarımız dahilinde geleneksel hale getirdiğimiz bu değerli yardımların  

ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaĢmasında büyük destekleri olan GümüĢhane Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüze ve değerli çalıĢanlarına da ayrıca teĢekkürlerimi sunuyorum. ‟ifadelerini 

kullandı. 

GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY TÜRKAV‟A KONUK OLDU 

Türkiye Kamu ÇalıĢanları Kalkınma ve DayanıĢma Vakfı (TÜRKAV) GümüĢhane ġubesinin 

konuğu olan GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) BaĢkanımız Ġsmail Akçay, basın 

mensuplarının sorularını cevapladı. 

Özel Ġdare ĠĢ Merkezinde bulunan TÜRKAV GümüĢhane ġubesinde düzenlenen programda 

Akçay, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek sorulan soruları yanıtlaması 

ile birlikte yerel ve ulusal birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.  



“ġu anda GümüĢhane Ticaret ve Sanayi Odası Berlin'deki Ticaret ve Sanayi Odası 

düzeyinde hizmet veriyor” 

“Ticaret ve Sanayi Odası baĢkanı olarak odanın çalıĢma alanları ve imkanları çerçevesinde en 

iyisini yapmak için gayret ettim emek verdim, yaptık- yapamadık bu kamuoyunun 

takdirindedir” diyen Akçay, “Asli görevimiz üyelerimiz ve devletimiz arasında köprü 

olmaktır. Üyelerimizin ticari hayatlarında devletimize ulaĢtırmaları gereken evraklar, kayıtlar 

ve belgeleri zamanında en hızlı ve en iyi Ģekilde sunmaktır. Tüm bu çerçevede hizmet kalitesi 

önemlidir. Bunun için hizmet ölçme ve değerlendirmeyi yapan bağımsız kuruluĢlar var ve biz 

de onlara müracaat ettik. Bu noktada bizim hedeflediğimiz akredite oda olmaktı yani geliĢmiĢ 

dünya ülkelerindeki sanayi ve ticaret odalarıyla aynı kalitede hizmet verme seviyesine gelmek 

istiyorduk. Akreditasyon önemli ve zorlu bir süreç zorlu aĢamalardan ve sınavlardan 

geçilmesi gerekiyor ve tüm aĢamaları baĢarı ile atlattık. Yani Ģu anda GümüĢhane Ticaret ve 

Sanayi Odası Berlin'deki Ticaret ve Sanayi Odası düzeyinde hizmet veriyor. Bunu ben değil 

bağımsız denetleme kurulu diyor” dedi. 

“Ovit Tüneli‟nin esamesi okunmazken biz Zigana Tünelini gündeme getirmiĢtik‟‟ 

Bugün GümüĢhane‟de hayata geçirilen eserlerin tamamında onları gündem yapma konusunda 

emekleri olduğunu ifade eden BaĢkan Akçay, kentin geliĢmesinde öncülük etme noktasındaki 

emeklerinin yadsınamaz olduğunu belirterek, “Ovit Tünelinin henüz esamesi okunmazken biz 

ticaret ve sanayi odası olarak Zigana‟ya yeni bir tünel yapılması gerektiğini ve bu tünelin 

masrafını 5 yıl içerisinde devlete geri dönebileceğine dair basın açıklamamız ve ilimize gelen 

bakanlara verdiğimiz dosyalarda var. Çevre yolu, HarĢit Çayının ıslahı, demiryolu, barajlar, 

sulama kanalları gündeme taĢıdığımız konulardandır” diye konuĢtu. 

“5. bölge teĢvikleri GümüĢhane‟de yatırım yapmayı cazip kılmıyor” 

GümüĢhane‟nin kalkınmada öncelikli ve geri kalmıĢ illerden birisi olduğunu ve bu nedenle de 

en büyük teĢviği hak eden illerden birisi olduğunu dile getiren Akçay, “TeĢviklerin 



uygulanabilmesi için bir yerleri eleĢtirerek değil talep ederek söz konu haline getirdik. 

GümüĢhane kalkınmada öncelikli iller arasında 5.bölgede ama bizim hakkımız 6. bölgedir. 

Mutlaka teĢvik bölgesi olarak 6. bölgeye alınması gerektiğini CumhurbaĢkanlığı bünyesindeki 

toplantılarda da dile getirdik. Bunu hala dile getirmeye devam ediyoruz GümüĢhane‟nin 6. 

Bölge teĢviklerinde istifade etmesi Ģart kalkınması için. Çünkü 5. bölge teĢvikleri 

GümüĢhane‟de yatırım yapmayı cazip kılmıyor” ifadelerini kullandı. 

 

“Bakanlık bizden üç yer istedi ve uygun görülen yer Harmancık olarak belirlendi” 

1997‟de baĢlayan Organize Sanayi Bölgesi serüvenini de açıklayan BaĢkan Akçay, “Organize 

sanayi bölgeleri ve küçük sanayi bölgelerinin kurulması ile ilgili Bakanlığımızın çeĢitli 

Ģartları var. Örneğin ilk Ģartlardan biri 750 dekar bir alan olması ve mümkünse kamulaĢtırma 

olmamasıdır. ġuan organize sanayi bölgesi için belirlenen bölgeyi biz belirlemedik. Bakanlık 

bizden üç yer istedi ve uygun görülen yer Harmancık olarak belirlendi. Yeni bir küçük sanayii 

sitesine GümüĢhane‟nin ihtiyacı var mı? Var. Bunun için bir fizibilite çalıĢması yapıldı ve 

ihtiyacı olduğu belirlendi. Ardından sanayi esnafımızla kooperatif kuruldu ve oda olarak 

belirlediğimiz yer un fabrikasının arkasında karayollarının terk ettiği bir alan var 45 dönüm 

civarı yanından 22 dönüm civarında özel mülkiyet var. Daha sonrası da 45 dönümlük arazinin 

karayollarına ait olduğunu ve sürecin uzayacağı kanaatine varıldı ve çalıĢmalarda 

Harmancık‟da bulunan bölge üzerinde yoğunlaĢıldı” dedi. 

“GümüĢhane‟nin geleceğini turizme bağlı” 

Ġnsanların Avrupa'nın en uzun tüneli olan yeni Zigana Tünelini görmeye geleceklerini ve 

bunların mutlaka GümüĢhane‟ye uğramaları gerektiğinin altını çizen Akçay, “Bizim tek 

hedefimiz turizm. Ġlimizin coğrafi yapısı tarım ya da sanayi ile kalkınmaya müsait değil. 

GümüĢhane‟nin geleceğini turizme bağlı. Öteki sektörler de kalkındırmaya etkili olur anca 

lokomotif sektör turizm olmalıdır. Onun için merkeze turist getirebilmenin yolu Süleymaniye 

Mahallesini hayata geçirmek ve yine Süleymaniye ile Aysimi balık tesisi arasında bir yayla 



kent kurmamız lazım. Bu bizim hayalimizdir. Çadır kampı için ayrı yaylakent için bungalov 

evler tipinde Trabzon‟da olan Haçkalı Baba Yaylası gibi yerlerden örnek alarak turizmin 

kapılarını aramamız lazım. Zigana Tüneli ile turizmin canlanmasını öngörüyoruz” diye 

konuĢtu. 

Program GTSO BaĢkanı Ġsmail Akçay‟ın TÜRKAV GümüĢhane ġubesi‟nin “ġeref Defterini” 

imzalamasının ardından sona erdi. Programa TÜRKAV GümüĢhane ġube BaĢkanı Ercan 

Küçüköner, Ġl Genel Meclis Üyesi Kemal Emiroğlu ve GümüĢhane basınının temsilcileri 

katıldı. 

GTSO BAġKANIMIZ ĠSMAĠL AKÇAY GÜSĠAD‟IN ONUR KONUĞU OLDU 

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

BaĢkanı Yüksel Yalçın ve Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile 

gerçekleĢtirilen GümüĢhane ġube BaĢkanlığı yönetim kurulu toplantısının onur konuğu olarak 

toplantıya katıldı. 

 

Toplantıda konuĢan GÜSĠAD Genel BaĢkanı Yüksel Yalçın, Covid-19 salgını nedeniyle 

dernek olarak yönetim kurulu toplantılarını genelde çevrimiçi yaptıklarını ve artık yeni 

dönemde fiziksel katılımlı toplantılarla faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini 

söyledi. 

“Bu yıl 1500 TL üzerinden burs ödemesi yapacağız” 

Toplantıdaki amaçlarından birisinin GümüĢhane‟deki Ģube yönetim kurulunun genel merkezin 

faaliyet planları hakkındaki yorumlarını almak ve birlikte yapacakları faaliyetleri planlamak 

olduğunu ifade eden Yalçın, “GÜSĠAD‟ın bu dönemki ajandasında GümüĢhane‟de baĢta 

tarım ve turizm odaklı yatırım fırsatları olmak üzere, yerelin büyümesine katkı sağlayacak 

projeler yer alacaktır. Bu kapsamda daha önce planlamıĢ olduğumuz ancak pandemi 



dolayısıyla gerçekleĢtiremediğimiz GümüĢhane Sanayi ve Ticaret Odasının yapmıĢ olduğu 

bölgesel yatırım alanları konulu teknik ve fizibilite çalıĢmaları üzerinde bir teknik 

çalıĢtayımız olacak. Bu çalıĢmayı Ġstanbul‟da planlıyoruz. Bunun dıĢında bölgesel istihdamda 

insan kaynakları planlamamız için Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve üniversitemizde birlikte 

değerlendirmek üzere bir program planlıyoruz. Öte yandan GÜSĠAD olarak önümüzdeki 

günlerde yeni eğitim öğretim dönemi için yayınlayacağımız bir burs programı olacak. Bu yıl 

50 öğrenci GÜ öğrencilerimize, 15 öğrenci sporda baĢarılı olan öğrencilerimize, 20 öğrenci 

ise Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi okul öğrencilerine olmak üzere toplamda 300 

öğrencilik burs programımız olacak. Burslarımızı geçen yıl 1000 TL öderken bu yıl 1500 TL 

üzerinden ödeme yapacağız. Daha fazlasını temin etmemiz halinde yedek listelerimizden 

sayılarımızı artırmıĢ olacağız. Geçen yıl 750 bin lirayı aĢkın öğrenci bursu ve ramazan erzak 

desteği sağladık. Bütçemiz ölçeğinde desteklerimize devam edeceğiz. Mustafa Canlı Bilim 

Sanat Okulu yüzde 98 seviyesinde. Bu hafta iç tefriĢatı geliyor. 20 Ekim‟de Milli Eğitim 

Müdürlüğüne teslimiyle ilgili programımız var. Diğer ilçelerimizdeki temsilciliklerimizde 

ġube yönetimimiz bir gözden geçirme yapacaktır. Yeni dönemde diğer ilçelerimizdeki 

temsilci görevlendirmeleri yapılacaktır” dedi. 

“Bu akĢam GümüĢhane‟yi dert eden insanlar olarak biraya geldik” 

Toplantının onur konuğu olan GÜSĠAD kurucularından GTSO BaĢkanı Ġsmail Akçay ise aile 

ortamında iĢ dünyasının her biri birbirinden değerli insanlarıyla bir arada olduklarını 

belirterek, “GümüĢhane sevdasıyla, aĢkıyla binlerce kilometre uzaktan, zamanlarından 

fedakarlık ederek buraya geldiler. GeçmiĢ tarihi bizden daha derinliklere dayanan, ekonomik 

sosyal kültürel yapısı bizden daha zengin olan Ģehirlerde kıyaslayıp moralimizi bozmayalım. 

Bu akĢam GümüĢhane‟yi dert eden insanlar olarak biraya geldik. Birbirimizden takdiri, 

teĢekkürü esirgemeyelim. GÜSĠAD kurulduğu günden beri eli hep GümüĢhane‟nin 

üzerindedir. Bu noktaya geliĢinde GÜSĠAD‟ın her kademesinde görev alan herkese teĢekkür 

ediyoruz” diye konuĢtu. 

“Yeni Zigana tüneliyle buraya bir akın olacak ama bizim hiçbir hazırlığımız yok” 

BaĢkan Akçay, kentin 2023 yılı Nisan ayında hizmete girecek olan yeni Zigana tüneliyle ilgili 

hiçbir hazırlığı olmadığına dikkat çekerek, “Yeni Zigana tüneli tek baĢına bölgenin çok 

önemli bir turizm destinasyonu olacak. O tüneli deneyimleyecek için binlerce insan buraya 

gelecek. Dünyanın üçüncü en uzun tüneli. Buraya bir akın olacak ama bizim hiçbir 

hazırlığımız yok” ifadelerini kullandı. 

Toplantıya ġĠDEF Genel BaĢkanı Serkan Kaya, Kent Konseyi BaĢkanı Rüstem Demirağ, 

Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Sezai Köprülü de katıldı. 

Toplantıda daha sonra GÜSĠAD Trabzon Ġl Temsilciliğine atanan Mehmet Üçüncüoğlu ve 

Torul ilçe temsilciliğine atanan Recep Selvi‟ye yetki belgeleri verildi. 

GTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ İSMAİL AKÇAY’IN 10 KASIM MESAJI 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay, Büyük 

Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla  

mesaj yayınladı. Başkan Akçay mesajında; 



 ‘’ Hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesindeki tüm gücünü Türk 

milletine olan inancından ve güveninden alan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Önder  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  yaktığı Cumhuriyet meşalesi  99. yıldır ülkemizi, 

milletimizi ve tüm dünyadaki insanları  aydınlatmaya devam etmektedir. Tarihin her 

evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve 

her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir millet olarak bugün de hiçbir güce 

boyun eğmeyeceğimiz herkes tarafından çok iyi bilinmelidir. Milletçe birlik ve beraberlik 

içinde elde ettiğimiz bu başarılar, ülkemizin geleceğinin ne denli parlak olduğunun da en 

somut göstergesidir. Ülkemizi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koymuş 

olduğu hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var 

gücümüzle çalışmaya ve birlik olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 

84. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Devlet Adamı, Büyük  

Önder  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah  arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda 

etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz.''  

ZİYARETLER 

Kürtün ilçemizin değerli iĢadamlarından ve odamız üyesi Mustafa Kiziroğlu, GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, yeni görev dönemi için baĢarı dileklerini iletti. 

 

 

 



GümüĢhane Devlet Hastanesi BaĢhekimi Op. Dr. UlaĢ Karabay‟ı ziyaret ederek baĢarı 

dileklerini ileten GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, ayrıca BaĢhekim UlaĢ Karabay‟dan 

GümüĢhane Devlet hastanesinde yürütülen çalıĢmalar hakkında bilgi aldı. 

 

GümüĢhane Ġl Genel Meclisi Üyeleri Kemal Emiroğlu, Hüseyin Bedir ve Tuncay TaĢdemir, 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görev döneminde 

baĢarılar diledi. 



Ġlimizin değerli iĢadamlarından ve odamız üyesi Mustafa Gürbüz ile Sinan Gürbüz, GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

Kürtün ilçemizin Eski Belediye BaĢkanlarından Aslan Kılıç, Avukat Emre Berkay Kılıç ve 

Serkan Ünlü ile birlikte GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

 



MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Musa Küçük ile beraberindeki Bilal Özdener, Ġsmail 

DurmuĢ, Murat Ergin ve Temel Araç‟la birlikte GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret 

ederek, baĢarılı çalıĢmalarının devamını diledi. 

 

Odamız üyesi ve Ģehrimizin giriĢimci iĢadamlarından Yüksel AltuntaĢ,  GTSO BaĢkanımız 

Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, baĢarı dileklerini iletti. 

 

 



GümüĢhane Baro BaĢkanı Avukat Metin Aslan,  Avukat Didem Dilan Gürer ve Gökhan 

Bozkır GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

Ġlimiz iĢadamlarından Fikret Çimen, Eski Dönem Sanatkarlar Odası BaĢkanı Yusuf Kullukçu 

ve Ahmet Okur ile birlikte GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. 

 

 



Odamız Üyesi ve Ģehrimizin değerli mimarlarından Emine Korkut Yüce ile kardeĢi öğretmen 

Ömer Korkut ile birlikte GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, baĢarı dileklerini 

iletti. 

 

MHP GümüĢhane Kadın Komisyonu Ġl BaĢkanı Gülay Ayar ve beraberindeki Vildan Çelik ve 

Yıldız Demir ile birlikte GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

 



Odamız Üyelerinden Günay Saraç, GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, yeni 

görev döneminde baĢarılı çalıĢmalarının devamını diledi.

 

SGK GümüĢhane Ġl Müdürü Eyüp Ġslamoğlu ve Müdür Yardımcısı Adil KarakaĢ ile Odamız 

üyesi Bayram Canlı, GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek yeni döneminde 

baĢarılar diledi. 

 

 



GümüĢhane Sanayici ve ĠĢadamları Derneği GümüĢhane ġubesi BaĢkanı Aslan Murat Akçay 

ve beraberindeki Dernek Yöneticileri Ali AteĢ, Hüseyin Köprülü, AyĢegül Öznur Parlak ile 

Torul Temsilcisi Recep Selvi ve Fatih Doğan ile birlikte GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

GümüĢhane Merkez Mahalle Muhtarları Derneği BaĢkanı Emir Osman Yılmaz, Odamız 

Üyesi Oktay Çimen ile birlikte GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek yeni 

tebriklerini ilettiler. 

 



Odamız Üyesi Hanefi Ülker ile ilimiz Dölek Köyü sakinlerinden Naci Balaban ve 

beraberindeki misafirle, GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

GümüĢhane Cumhuriyet BaĢsavcısı Tuba Ersöz Ünver, GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a 

iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında gerçekleĢtirilen odamız seçimlerinin de hayırlı 

olmasını dileyen BaĢsavcı Tuba Ersöz Ünver,  GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a yeni görev 

dönemimde baĢarı dileklerini iletti. 

 



2002 ve 2007 yılları arasında TBMM 22. Dönem Genel Seçimleri'nde GümüĢhane 

Milletvekili olarak Ģehrimizi temsil eden ve ilimizin değerli iĢadamlarından Sabri Varan, 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a iadeyi ziyarette bulunarak yeni görev dönemi için baĢarı 

dileklerini ileten GümüĢhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, görüĢ alıĢveriĢinde 

bulundu. 

 



GümüĢhane Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ġl Müdür Vekili Halil Ġbrahim Yılmaz ile Ġl Müdür 

Yardımcısı Vekili Mustafa Özçubukçu, GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟a hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunarak, Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalıĢmalar 

hakkında bilgiler verdi. 

 

GTSO HEYETĠNDEN ARDAHAN VALĠSĠ HÜSEYĠN ÖNER‟E  ZĠYARET  

GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay, Meclis BaĢkanımız Kamuran Gündüz, 

Meclis BaĢkan Yardımcımız Teyyar Demirel,  Yönetim Kurulu Üyemiz Arslan Murat Akçay, 

Meclis Üyelerimiz Hüseyin Köprülü ve AyĢegül Öznur Parlak ile birlikte Ardahan Valisi 

Hüseyin Öner‟i ve Ardahan TSO BaĢkanı Çetin Demirciyi ziyaret etti. 



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu güzel ve değerli ziyaret için GTSO 

Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay ve beraberindeki oda yöneticilerimize 

teĢekkürlerini ileten Ardahan Valisi Hüseyin Öner, GTSO heyetine Ardahan‟ın tarihi 

mekanları olan Ardahan Kalesi ile Tarihi Kongre Binasını gezdirdi. 

Nazik misafirperverliği için Ardahan Valisi Hüseyin Öner‟e teĢekkürlerini ileten GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay ise Vali Hüseyin Öner‟e ziyaret anısına bir plaket ile Ģehrimize ait  

Coğrafi ĠĢaretli ürün olarak tescilli Pestil ve Köme hediye etti. GTSO Yönetim Kurulu 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay baĢkanlığındaki heyet daha sonra ise Ardahan TSO BaĢkanı Çetin 

Demirciyi ziyaret etti. 

GTSO HEYETĠNDEN ARTVĠN VALĠSĠ YILMAZ DORUK‟A ZĠYARET 

GTSO Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay, Meclis BaĢkanımız Kamuran Gündüz, 

Meclis BaĢkan Yardımcımız Teyyar Demirel, Yönetim Kurulu Üyemiz Arslan Murat Akçay, 

Meclis Üyelerimiz Hüseyin Köprülü ve AyĢegül Öznur Parlak ile birlikte Artvin Valisi 

Yılmaz Doruk‟u ziyaret etti. 

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu güzel ve değerli ziyaret için GTSO 

Yönetim Kurulu BaĢkanımız Ġsmail Akçay ve beraberindeki oda yöneticilerimize 

teĢekkürlerini ileten Artvin Valisi Yılmaz Doruk, heyete Artvin Valiliği tarafından yürütülen 

projeler ve çalıĢmalar hakkında bilgiler verdi. 

Nazik misafirperverliği için Artvin Valisi Yılmaz Doruk‟a teĢekkürlerini ileten GTSO 

BaĢkanımız Ġsmail Akçay ise Vali Yılmaz Doruk‟a ziyaret anısına bir plaket ile Ģehrimize ait 

Coğrafi ĠĢaretli ürün olarak tescilli Pestil ve Köme hediye etti. GTSO Yönetim Kurulu 



BaĢkanımız Ġsmail Akçay baĢkanlığındaki heyet daha sonra ise Artvin Ticaret ve Sanayi 

Odasına nezaket ziyaretinde bulundu. 

ZĠYARETLER 

Denizbank GümüĢhane ġube Müdürü Ümithan Tosunoğlu ve Kobi DanıĢmanı Ertuğrul Sağır, 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçayı ziyaret etti. Denizbank GümüĢhane ġube Müdürü Ümithan 

Tosunoğlu‟na yeni görevinde baĢarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teĢekkür ediyoruz. 

 

ĠL ĠDARE ġUBE BAġKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek baĢkanlığında 

gerçekleĢtirilen Ġl Ġdare ġube BaĢkanları toplantısına katıldı. 



GTSO HEYETĠNDEN GÜMÜġHANE  VALĠSĠ  KAMURAN TAġBĠLEK‟E ZĠYARET 

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

Meclis BaĢkanımız Kamuran Gündüz ve Meclis Üyelerimizden oluĢan heyet,  GümüĢhane 

Valisi Kamuran TaĢbilek‟i  makamında ziyaret etti. 

 

Tamamlanan oda organ seçimlerinin ardından oluĢan yeni yönetim kadrosuyla birlikte 

GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek‟e ziyaret ederek GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 

Odamızın organ seçimleri için yürütülen seçim süreci ve oluĢan yönetim kadroları hakkında 

bilgiler veren GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  

„Üyelerimizle birlikte saygı ve hoĢgörü içerisinde güzel bir seçim süreci geçirdik. Bir kez 

daha üyelerimize göstermiĢ oldukları katılım ve bizlere duymuĢ oldukları değerli güven için 

teĢekkür ediyorum. GümüĢhane Valiliği görevinize baĢladığınız ilk günden itibaren Ģehrimiz 

için yapmıĢ olduğunuz değerli çalıĢmalarda sürekli bizlerle istiĢare ederek odamızın  

görüĢlerini sürekli önemsediniz. Göreve geldiğiniz ilk günden itibaren bu Ģehir için 

yaptıklarınızı Ģahsım, arkadaĢlarım ve GümüĢhaneliler olarak hepimiz yakından biliyoruz. 

Yapılan bu güzel hizmetlerin yanı sıra çok daha güzel hizmetleri de birlikte yakalayacağımıza 

inancımız tamdır. Ben tüm arkadaĢlarım adına bu nazik kabulünüz ve misafirperverliğiniz için 

teĢekkür ediyorum ‟ifadelerini kullandı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve gerçekleĢtirilen odamız organ seçimlerinin 

Ģehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek ise  

''Asıl amacımız Ģehrimizde yaĢayan insanlarımızı dinlemek, onların dertleriyle dertlenmek, 

birlikte el ele vererek bu Ģehri yönetmek. Kapımız herkese açık. Birlik ve beraberlik içerisinde 

yapılan tüm iĢler daha hızlı baĢarıya ulaĢır. Bizlerde ortak akıl ile bir birlerimizin eksiğini 

tamamlayarak baĢarıya ulaĢacağız. GümüĢhane ĠĢ dünyası olarak Ģehrimiz için önemli bir 

sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Üretmek, ticaret yapmak, istihdam sağlamak, insanlara iĢ 

vermek çok önemli bir sorumluluk. Sizler bu sorumluluğa katlanarak bu Ģehrin ekonomisine  

sosyal ve kültürel  hayatına katkı sağlıyorsunuz. Bunun için hepinizi tebrik ediyor, baĢarılar 

diliyorum 'Ģeklinde konuĢtu. 

 



VALĠ TAġBĠLEKTEN GTSO „YA ZĠYARET 

GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek, iade-i ziyaret kapsamında GümüĢhane Ticaret ve 

Sanayi Odamızı ziyaret ederek, gerçekleĢtirilen odamız seçimlerinin tekrar hayırlı olmasını 

diledi. 

 

Üreten ve istihdam sağlayanların kahramanlık yapan insanlar olduğunu söyleyen GümüĢhane 

Valisi Kamuran TaĢbilek ise kendini bu insanların kurumu olan GümüĢhane Ticaret ve Sanayi 

odasında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hem iade-i ziyaret hem de fikir alıĢveriĢinde 

bulunmak için bu ziyareti gerçekleĢtirdiğini belirten Vali TaĢbilek, “Bu Ģehri daha güzel ve 

yaĢanılır bir hale getirmek için bizde var gücümüzle sizlerin fikirlerini önemseyerek 

çalıĢacağız. GümüĢhane Ticaret ve Odamızın ülkemize ve Ģehrimize duymuĢ olduğu 

hassasiyeti yakinen bilen birisi olarak, göstermiĢ olduğu yüksek hassasiyet ve duyarlılık için 

teĢekkür ediyorum. 

Bizler çalıĢmalarımızı yürütürken ortak akıl ve istiĢare ile bu Ģehirde yaĢayan insanların 

düĢüncelerini alarak ve onları hak ettiği gibi kırmadan, incitmeden ve sevgi içerisinde 

çalıĢmalarımızı yürütmeliyiz. Ancak bu Ģekilde yapılan hizmetler baĢarıya ulaĢır. Üreten, 

istihdam sağlayan, bu Ģehre ve ülkemize katma değer sağlayan siz değerli GümüĢhane Ticaret 

ve Sanayi Odamızın temsilcilerinin bizlere sunacağı katkı çok önemli. Ben bir kez daha 

ülkemiz ve Ģehrimiz adına göstermiĢ olduğunuz değerli hassasiyet ve Ģehrimiz adına hayata 

geçirdiğiniz değerli proje ve çalıĢmalar için sizleri tebrik ediyor, değerli çalıĢmalarınızın 

devamını diliyorum‟ ‟ifadelerini kullandı. 

GümüĢhane için verilecek her göreve ve yapılacak tüm ortak çalıĢmalara hazır olduklarını 

ifade eden ve Vali Kamuran TaĢbilek‟e gerçekleĢtirdiği bu nazik ziyaretten dolayı teĢekkür 

ederek oda yöneticileri olarak duydukları memnuniyeti dile getiren BaĢkanı Akçay, ayrıca 

Vali Kamuran TaĢbilek‟e GTSO tarafından yürütülen çalıĢmalar hakkında bilgiler verdi. 



GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ (GARAGE) GÜMÜġHANE ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

TAKIMINDAN GTSO‟YA ZĠYARET 

GümüĢhane Üniversitesi (GARAGE)GümüĢhane AraĢtırma ve GeliĢtirme Takımı GümüĢhane 

Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanımız Ġsmail Akçay‟ı ziyaret ederek, yürüttükleri projeler 

hakkında bilgiler aktardı. 

 

GümüĢhane AraĢtırma ve GeliĢtirme Takımı olarak yürüttükleri Elektromobil, Hidromobil ve 

(ĠHA)Ġnsansız Hava Aracı projeleri hakkında GTSO BaĢkanı Ġsmail Akçay‟a bilgiler vererek 

2023 yılında gerçekleĢtirilecek olan TEKNOFEST yarıĢması için hazırladıkları projeler için 

sponsorluk desteği talebinde bulundu. 

GESOB HEYETĠNDEN GTSO‟YA ZĠYARET 

GümüĢhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) BaĢkanı Yasin Zengin, 

GümüĢhane Sanatkarlar Odası BaĢkanı Erorhan Kullukçu, ġiran ġoförler ve Otomobilciler 

Odası BaĢkanı Tufan Tuğ, Köse ġoförler ve Otomobilciler Odası BaĢkanı Feridun Sancar, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Ġzafettin Kesler, Kayhan Akbulut, Köse Sanatkarlar Odası BaĢkanı 

Adem Kazancı, GESOB Denetim Kurulu BaĢkanı Mustafa Karakelle, GümüĢhane Bakkallar 

ve Manifaturacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğba Zent, Müslüm Bayraktar ve oda 

sekreteri Tuğba Özdemir ile birlikte GTSO BaĢkanı Ġsmail Akçay‟ı ziyaret etti. 

Ziyaret amaçlarının hem gerçekleĢtirilen  odamız seçimlerinin hayırlı olmasını dilemek hem 

de  istiĢare etmek olduğunu aktaran GESOB BaĢkanı Yasin Zengin, esnaf ve tüccarımıza daha 

iyi hizmet sunmak için esnaf odaları birliği olarak Ticaret ve Sanayi Odamız ile her zaman 

iĢbirliği içinde çalıĢmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. 

 

 



 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek değerli ve nazik ziyaretleri için GESOB 

heyetine teĢekkürlerini ileten GTSO BaĢkanı Ġsmail Akçay ise istiĢare ve ortak akıl ile yapılan 

her iĢte hayır vardır. ĠstiĢare ve ortak akıl ile çıkılan yolda baĢarıya ulaĢmak, faydalı  bir 

sonuç elde etmek daha kolaydır. Esnaf ve Tüccarımız zor bir coğrafyada rakiplerine göre daha 

kısıtlı imkanlar ile üretmeye, istihdam sağlamaya ve katma değer üretemeye çalıĢıyor. Bunu 

hepimiz biliyoruz. Bizlerde el birliği ülkemiz için katma değer üreten esnafımızın, 

tüccarımızın ve sanayicimizin önünü açmak, onlara daha iyi imkanlar sunabilmek için 

çalıĢmaya gayret gösteriyoruz. ġartlar zor alabilir ancak bizlere düĢen el birliği ile daha çok 

çalıĢmak, üretmek ve dezavantaj gibi gözüken zorlukları, avantaja çevirebilmektir‟ Ģeklinde 

konuĢtu. 

GTSO BAġKANIMIZ AKÇAY MADENCĠLĠKTE Ġġ GÜVENLĠĞĠ‟ KONULU PANELE 

KATILDI 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail 

Akçay, Madencilik alanında 

ihtisas Üniversitesi olan 

GümüĢhane Üniversitemiz 

bünyesinde düzenlenen  

„Madencilikte ĠĢ Güvenliği‟ 

konulu panele katıldı. 

GümüĢhane ilinde faaliyet 

gösteren maden firmalarının 

temsilcilerinin de katıldığı 

panel, Üniversite tanıtım 

filminin gösterilmesinin 

ardından yapılan açılıĢ konuĢmalarıyla birlikte baĢladı. Panelin açılıĢ konuĢmasını Madencilik 

ĠhtisaslaĢma Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz yaptı. Madencilik ĠhtisaslaĢma 



Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz‟un konuĢmasının ardından söz alan Rektör Prof. 

Dr. Halil Ġbrahim Zeybek gerçekleĢtirilen panel ile ilgili Ģunları söyledi: “Bugün itibariyle 

ülkemizde 208 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerimiz gittikçe birbirlerine benzemeye 

baĢlamıĢtı. Yükseköğretim Kurulu bundan yaklaĢık 6 yıl önce üniversiteleri belirli alanlarda 

uzmanlaĢmaya doğru yönlendirme kararını aldı. Ġlk 5 üniversite 2016 yılında üniversitelerin 

bulunduğu yörelerin ve illerin özellikleri dikkate alınarak o alanlarda ihtisas üniversitesi 

oldular. GümüĢhane Üniversitesi olarak 3 yıl boyunca madencilik alanında ihtisaslaĢma 

programına müracaat ettik. 12 Kasım 2021 yılında bize sıra geldi. Geçtiğimiz yıllarda ihtisas 

üniversiteleri bir ilde YÖK BaĢkanımız Prof. Dr. Erol Özvar nezaretinde yıllık değerlendirme 

toplantısı için bir araya geliyordu. Burdur‟daki toplantıda GümüĢhane Üniversitemiz 

madencilik alanında ihtisaslaĢma üniversitesi olarak onaylandı.  

Ġhtisas Üniversitesi olmamızın üzerinden bir yıllık bir süre geçti. Geçen günlerde 

Kastamonu‟da ihtisas üniversiteleri ve YÖK baĢkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte 

değerlendirme kurullarının olduğu yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleĢtirildi. 

Toplantılarda tecrübeler paylaĢıldı. Ġlk grupta yer alan üniversitelerin mesafe aldığını gördük. 

Artık ihtisas alanlarıyla ilgili üretilen bilginin teknolojiye dönüĢtüğünü, bilginin üretime 

dönüĢtüğünü fark ettik. Biz son grupta olduğumuz için henüz bilgiyi üretim aĢamasındayız. 

Birkaç yıl sonra biz de madencilik alanında bilginin üretime, teknolojiye dönüĢtüğünü, 

Mühendislik ve Yazılım Mühendisliği fakültelerimizde öğrencilerimizin hocalarımızın maden 

kazalarını önlemeyle ilgili birtakım cihazların modernizasyonu konusunda çalıĢtıklarını hep 

birlikte müĢahede edeceğiz. Bir içerisinde biz uygulama ve araĢtırma merkezimizi kurduk. 

2023-2027 yılı stratejik planımızda madencilik faaliyetleriyle ilgili bir baĢlık oluĢturarak, 4 yıl 

içerisinde uzmanlaĢma alanımız olan madenciliğe de özel yer vermiĢ olduk. 

Koordinatörlüğümüzün kurulmasıyla birlikte danıĢma ve çalıĢma gruplarımızı oluĢturduk. 

Akademik olarak ihtisas alanıyla ilgili bilgiyi üretmeye devam ettik. 2022 yılı içerisinde 23 

tane yayın ortaya çıktı. 5 yüksek lisans, 2 tane de doktora tezi üretildi. Bununla birlikte 

Üniversitemiz, TÜBĠTAK tarafından her yıl düzenlenen Ala Bazlı Sıralamalarda Yer 

Bilimleri Madencilik alanında Türkiye‟de ilk 10 içerisinde yer alıyor. Kurum içi 

değerlendirmemizde ise yine Madencilik ve Yer Bilimleri birinci bölgede yer alıyor. En fazla 

akademik üretimin gerçekleĢtirildiği alanları oluĢturuyor. Teknolojideki geliĢmelerle beraber 

madencilikteki kazalarda düĢüĢler oldu; ama kaza oranları ölüm oranları halen yüksek. 

GerçekleĢtirilen panelde bu konulara iliĢkin alanında yetiĢmiĢ uzmanlarımızdan sunumlar 

izleyeceğiz. Bu amaçla da madencilik alanındaki çalıĢmalarından ve panele katkılarından 

dolayı herkese çok teĢekkür ediyorum” diye konuĢtu. 

YAPI KREDĠ BANKASI MÜDÜRÜ ANIL ÖZTÜRK‟TEN ZĠYARET 

Yapı Kredi Bankası GümüĢhane ġube 

Müdürü Anıl Öztürk ve  Kobi DanıĢmanı 

Aycan Mert, GTSO BaĢkanımız Ġsmail 

Akçayı ziyaret etti. Yapı Kredi GümüĢhane 

ġube Müdürü Anıl Öztürk‟e yeni görevinde 

baĢarılar diliyor, nazik ziyaretleri için 

teĢekkür ediyoruz. 

 



 

GTSO BAġKANIMIZDAN, GARAGE TAKIMINA ZĠYARET 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay ve Meclis BaĢkan Yardımcımız Teyyar Demirel, 

GümüĢhane Üniversitesi (GARAGE)GümüĢhane AraĢtırma ve GeliĢtirme Takımının açtıkları  

tanıtım standını ziyaret ederek, üretmiĢ oldukları elektrikli otomobil ve diğer ürünleri inceledi. 

 

GARAGE takımı tarafından GümüĢhane Üniversitesi kampüsü içerisinde açılan tanıtım 

standını ziyaret eden, GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay ve Meclis BaĢkan Yardımcımız 

Teyyar Demirel, GARAGE takımı tarafından üretilen elektrikli otomobili ve diğer çalıĢmaları 

inceleyerek, elektrikli otomobili test etti. 

ĠL EKONOMĠ VE SANTEK TOPLANTILARI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay, GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek baĢkanlığında 

gerçekleĢtirilen II. Ġl Ekonomi Toplantısı ve (SANTEK) Sanayi ve Teknoloji ĠĢbirliği Kurulu 

toplantısına katılarak, görüĢ ve önerilerini aktardı.  

Toplantı kapsamında GümüĢhane Valiliği Ġl Planlama Müdürlüğü, KOSGEB Ġl Müdürü 

Harun Sakarya, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz ve odamız Akademik 

DanıĢmanı Prof. Dr. Hasan Ayaydın‟ın yapmıĢ olduğu sunumların ardından söz alan ve görüĢ 

ve önerilerini aktaran GTSO BaĢkanımız Ġsmail Akçay,  her Ģartta ,  “mazeret yok” diyerek 

ailemiz, ilimiz ve ülkemiz için çalıĢmaya, üretmeye gayret göstermesi gerektiğini belirterek, 

Ģehrimizin kalkınması için, ayrı düĢüncelerimiz olsa da birlikte hareket etmeliyiz vurgusunda 

bulundu. 

 



 

Merkezi iradenin ve yerel yönetimlerimizin ilimizin ve insanımızın zenginleĢmesi yolundaki 

destekleri ve yatırımları için GümüĢhane Valisi Kamuran TaĢbilek‟e ve kamu kurum ve 

kuruluĢlarına teĢekkürlerini aktararak,  Kamu Karumlarından özel sektöre çözüm odaklı, 

kolaylaĢtırıcı yaklaĢmaları konusunda biraz daha fedakarlık isteyen GTSO BaĢkanımız Ġsmail 

Akçay, taleplerini Ģu Ģekilde sıraladı. 

 

1.3.Derecede kentsel ve Doğal Sit alanı olarak  tescilli ve 47 adet taĢınmaz Kültür varlığına 

sahip, Cumhuriyet öncesi 3 medeniyeti ve milleti (Türkler, Ermeniler, Rumlar) bir arada 

yaĢamıĢ ve yaĢatmıĢ, hoĢgörü merkezi tarihi Süleymaniye Mahallemizin  altyapısı tamamen 

yapılmıĢ, üst yapısını da ayağa kaldırıp, Ģehrimizin en önemli turizm destinasyon alanı 

yaparak, Merkeze de turist gelmesini sağlamalıyız.  

 

2.Tarihi zenginliği ve doğal seyir terası özelliği ile canca Kalemizin restorasyon çalıĢmalarını 

tamamlamalıyız.  

3.Turizm destinasyon alanlarımızdan, turistlerin ihtiyaçlarını karĢılayacak, su, lavabo gibi  

alanları hazırlamalıyız.  

4.ġehir Merkezinde, sadece turist otobüslerine ait  bir park yeri tahsis etmeliyiz.  

5.Torul-Kürtün ve Köse Ġlçelerimize ve Özkürtün Beldemize de doğalgaz verilmelidir.  

Belediye BaĢkanlarımızın bu konudaki çalıĢmalarıyla sonuç almaya çok yaklaĢtık. Onlara da 

teĢekkür ediyorum.  

6.ġehir merkezi etrafında Mülkiyetli Turizm veya Ticari amaçlı Yala kentler Planlamalıyız. 

Mezire vb. yerlerde çalıĢmalar yapılabilir.  

7.GümüĢhane‟yi yüksekten gören bir noktada seyir ve fotoğraf çekim platformu yapmalıyız.  

8.Yasalarımızda engel yoksa, Maden sahalarımızda çalıĢmaların bittiği galerilerimizin 

turizme açılması Ġlimize değer katacaktır.  

9.Bir teleferik projemiz vardı. Ġlimizde uygun bir güzergahta bir teleferik kurmalıyız. Canca 

Kalesine, Mezire‟ye veya Süleymaniye‟ye bir fizibilite çalıĢması ile yer tespiti yapılabilir.  



10.Trabzon Havaalanında reklam panolarına, GümüĢhane Ġle ilgili reklamlar verebiliriz.  

11.ĠĢyerlerine açılıĢ ruhsatlarını verirken, Yasal mecburiyet olan, ilgili Meslek Odası kayıt 

belgesini istemeyi Özel Ġdaremizden ve Belediyemizden rica ediyoruz.  

12.BaĢta Zigana Tünelimiz olmak üzere, çevre yolundaki uygun tünellerimizde, yapılacak 

seslendirmeler ve anonslar ile Ġlimizin turizm destinasyonlarını ve yöresel ürünlerimizin 

tanıtımını yapmak Ġlimizde değer katacaktır.    

GÜLEN YÜZLER‟DEN ODAMIZA ZĠYARET 

GümüĢhane‟de hizmet veren tek özel engelli bakım merkezi olan „Gülen Yüzler Bakım 

Merkezi‟ sahibi Güven Ülker ile bakımevi görevlileri ve bakımevinde konaklayan misafirleri 

odamızı ziyaret etti.  

 

YILMAZ VE AYGÜNDEN ODAMIZA ZİYARET 

Kelkit İlçesi önceki Dönem 

Belediye Başkanı Ünal Yılmaz 

ve Köse İlçesi önceki Dönem 

Belediye Başkanı Şerif Aygün, 

GTSO Başkanımız İsmail 

Akçay’ı ziyaret ederek, 

şehrimiz ve ülkemizin 

gündemi üzerine istişarelerde 

bulundu. Kendilerine bu 

nazik ziyaretleri ve değerli 

sohbetleri teşekkür ediyoruz. 



AZİZ NAS VE SADİ TÜYSÜZ’DEN ODAMIZA ZİYARET 

Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve Kelkit Ak Parti İlçe Başkanı Sadi Tüysüz GTSO 

Başkanımız İsmail Akçay’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kelkit 

Belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza değerli sohbetleri ile nazik ziyaretleri için 

teşekkür ediyoruz. 

 

Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2022 

Ekonomik güven endeksi 97,6 oldu 

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 96,9 iken, Aralık ayında %0,7 oranında artarak 97,6 

değerini aldı. Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 

%0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 

120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 127,5 değerini, 

inĢaat sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi 

%1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı. 

 

 



AÇIKLAMALAR 

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma iliĢkin 

değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileĢik endekstir. Endeks, mevsim 

etkilerinden arındırılmıĢ tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve 

inĢaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleĢtirilmesinden 

oluĢmaktadır. 

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün 

normalleĢtirilmiĢ alt endekslerine eĢit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan 

uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inĢaat 

sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır. 

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki 

haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma iliĢkin 

iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma iliĢkin kötümserliği 

göstermektedir. 

 

 

 

 


