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  GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI      E- BÜLTEN 



FAALİYETLER 

GTSO BAŞKANI AKÇAY’DAN YEREL BASINA ZİYARET 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi(GTSO) Yönetim Kurulu Başkanımız  İsmail Akçay, 10 

Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Basın yayın  

organlarının bireylerin  içinde bulunduğu çevrede  meydana gelen olayları sağlıklı 

bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünyayla sağlıklı ilişkiler 

kurarak  bütünleşmesi  açısından çok önemli bir görev üstelendiğini vurgulayan 

Başkan Akçay, ayrıca şehrimizde yayın yapan yerel basın kuruluşlarını da ziyaret 

ederek basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü kutladı. 

 

BAŞKAN AKÇAY’DAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK’A 

ÖNEMLİ DOSYA 



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

Akçay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Gümüşhane ziyareti  

kapsamında  sektör temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, Gümüşhane iş 

dünyasının beklentilerini dile getirerek, hazırlamış olduğu 10 maddelik dosyayı 

sundu. 

Ramada Gümüşhane Otelde düzenlenen toplantıda gerçekleştirilen açılış 

konuşmasında ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a şehrimize 

gerçekleştirmiş olduğu ziyaret ve bu önemli programlar için teşekkür eden GTSO 

Başkanımız İsmail Akçay, Gümüşhane iş dünyası adına hazırlamış oldukları ve 

şehrimiz için çok önemli olduğunu düşündüğü 10 maddelik dosyayı Bakan Varank’a  

sundu. 

Başkan Akçay tarafından Bakan Varank’a sunulan dosya; 

2000 yılında hizmete açılan Gümüşhane Organize Sanayi Bölgemizde toplam 56 

parselimiz bulunmaktadır. Bu 56 parselimizin 30 adedi ilgili talepler doğrultusunda 

sanayicilerimize tahsis edilmiş, 26 adedi ise tahsise hazır durumdadır. 

1-2.Bölge kapsamında değerlendirilen Organize Sanayi bölgemizde parsel tahsis 

bedeli maliyetin %40 oranında olmasının ilimiz için çok olduğunu düşünüyoruz. Bu 

bedel kaldırılmalı. Gümüşhane Organize Sanayi bölgemizde en son arsa tahsisi ise 11 

Ocak 2017 yılında yapılmış ve son üç yıldır hiçbir arsa tahsisi yapılmamıştır. 

2-Organize Sanayi bölgemize yapılacak 23 yeni parsel ilavesi için yapılan imar planı 

tadilatımız bakanlığımızın onayı için beklemektedir. 

3-Organize Sanayi Bölgemizde yapılan alt yapı ve doğalgaz çalışmaları neticesinde 

yollarımız bozuldu. Bozulan bu yollarımızın yeniden düzenlenmesi için 

bakanlığımızdan destek bekliyoruz. 

4-İlimizde uygulanan teşvikler beklentileri karşılamadı. Verilen teşvikler neticesinde 

istihdam da ve üretimde beklenen bir artış olmadı. 2019 yılına baktığımızda geçmiş 

yıla oranla hem nüfusumuzun hem de istihdam sayımızın azaldığını görüyoruz. 

Kurumları ve kuralları çok olan bu teşviklerin ilimize pek bir faydası olmadı. 

Bölgede zor şartlar altında üretim yapan yatırımcıyı ve üreticiyi cesaretlendirecek ve 

heyecanlandıracak yeni teşvikler istiyoruz. 

 

5-Gümüşhane Merkezde yeni bir Küçük Sanayi Sitesi kurulması önemli bir ihtiyaç 

haline gelmiştir. Küçük Sanayi Sitesi kurulması için hazırlamış olduğumuz fizibilite 

raporumuz son aşamaya geldi ve Kooperatif kurma çalışmaları başladı. Küçük 

Sanayi Sitesi kurulması için desteğinizi bekliyoruz. 

6-Çoğunlukta Kobi niteliği taşıyan işletmelerimiz KOSGEB tarafından yerilen destek 

ve teşviklerden, yoğun bürokrasi ve anlaşılmayan prosedürler dolayısıyla yeterince 

faydalanamıyor. Proje değerlendirme ve destek işlem süreçleri hızlandırılarak 

bürokrasi azaltılmalıdır. Proje değerlendirme kurulunun iki ayda bir toplanması 

uzun bir zaman.15 günde bir toplanmalı. 



7-Karadeniz’i Akdeniz’e ve dünyaya  bağlayacak olan  Erzincan –Gümüşhane –

Trabzon demiryolu projemizin hayata geçirilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. 

8-Ölçü aletlerinin muayene ve kontrolü (TSE)Türk Standartları Enstitüsü’ne verildi. 

Bu hizmetlerin ilimizde verilebilmesi için TSE Gümüşhane İl temsilciliğinin 

açılmasını bekliyoruz. 

9-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Avrupa Birliği desteği ile şehrimize kurulan, 

üretim ve istihdam için çok önemli bir merkez olan Gümüşhane İŞGEM’in şirketini 

2018 yılının başında kurduk. Bu iki yıl içinde İŞGEM’de birçok eksik ile karşılaştık. 

Sayın Valimizin de büyük destekleri ile eksikleri tamamlarken, üretime 

başlayabilmek için 10 tane de yeni makine almak zorunda kaldık. Bu eksik 

makinelerin bir kısmını da yine (DOKA) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 

desteği ile tamamlayarak ancak bugün itibariyle işletme aşamasına geldik. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığımıza da bizlere vermiş olduğu destekler için çok teşekkür 

diyoruz. Şuan hiçbir eksiğimiz yok, sadece işletme sermayesine ihtiyacımız var. Bu 

konuda son olarak desteğinizi bekliyoruz. 

10-İŞGEM’in ilk müracaat projesi içinde olan, Organik laboratuvar kısmı        

projeden çıkarıldı. Organik laboratuvarın tekrar İŞGEM’e dahil edilmesini istiyoruz. 

GÜMÜŞHANE İŞGEM’İN AÇILIŞ TÖRENİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 

MUSTAFA VARANK’IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının rekabetçi sektörler programı çerçevesinde Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen, ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak hem proje hem de işletme ortağı olduğumuz  Gümüşhane Geleneksel 

ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleşti. 

 

 



 

 

BÖLGE ODA/BORSA BAŞKANLARI RİZEDE BİR ARAYA GELDİ 

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

Akçay ve Genel Sekreterimiz Lütfi Kılıç, Rize’de gerçekleştirilen, Doğu Karadeniz 

Bölgesi Oda/Borsa Müşterek toplantısına katıldı. 

Rize Babillon Otel’de Rize Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir araya gelen 

Doğu Karadeniz Bölgesi Oda/Borsa Başkanları ve Genel Sekreterleri, bölgesel 

sorunları masaya yatırarak, bölgeye yapılacak projeler üzerinde görüş alışverişinde 

bulundu. 

Oda/Borsa Başkanları’nın tek tek söz alarak  şehrindeki ve bölgesindeki sorunları 

dile getirdiği toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. 

GTSO BAŞKANI AKÇAY: ‘MESLEK LİSESİ MEZUNLARIMIZ ARTIK ARANAN 

ELAMAN DURUMUNDA’  



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

imzalanan Meslek liselerinin yönetiminde iş dünyası temsilcilerinin de yer almasını 

öngören 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında şehrimizde oluşturulan  

'Protokol Yürütme Kurulu' (PYK)  toplantısı Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinde gerçekleştirildi. 

 Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay'ın başkanlığında 

gerçekleştirilen toplantıda Okul Müdürü Selçuk Oral’dan okuldaki öğrenci sayısı, 

eğitim kapasitesi, teknik ve teknolojik altyapı ve yürütülen eğitim faaliyetleri 

hakkında bilgi alan PYK üyeleri, daha sonra eğitim uygulama atölyelerini inceledi. 

AKSA DOĞALGAZ GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRÜ EROL YAVUZ’DAN 

GTSO’YA ZİYARET 

Aksa Doğalgaz Gümüşhane Şubesi Müdürü Erol Yavuz Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odası(GTSO) ziyaret ederek GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay ile 

görüştü. 

Geçtiğimiz günlerde GTSO Başkanı İsmail Akçay tarafından dile getirilen Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanan ve tüketiciler tarafından 

fatura maliyetlerini arttıran katsayı oranlarının nasıl belirlendiği,  hangi kurallar 

çerçevesinde uygulandığı, ve bu katsayı oranlarının uygulanmaması konuları  

hakkında Başkan Akçay’a bilgi verdi. 

ELAZIĞ VE MALATYA’ DAKİ AFET ZEDELER İÇİN TOPLANAN YARDIMLAR 

YOLA ÇIKTI 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) önderliğinde 81 ildeki Oda ve Borsalar ile birlikte depremden etkilenen 

Elazığ ve Malatya için harekete geçerek deprem sonrasında ortaya çıkan acil 

ihtiyaçlar için toplanan yardım malzemeleri yola çıktı. 



 
Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odamız girişimleri ile başlatılan ve toplumun her 

kesiminin katılımıyla toplanan yardım malzemeleri pazar gününden beri oda 

görevlileri tarafından tasnif edilip, kolilendikten sonra , Gümüşhane Valisi Kamuran 

Taşbilek’in himayelerinde   Elazığ ve Malatya’ya gönderilmek üzere yola çıktı. 

Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan  6.8 büyüklüğündeki depremin ve yaşanan 

can kayıplarının kendilerini derinden etkilediğini belirten GTSO Başkanı İsmail 

Akçay, ‘’Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren arama kurtarma 

çalışmalarını ve yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgede 

ihtiyaç duyulacak acil yaşam maddelerinin temini için Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) önderliğinde 81 ildeki Oda ve Borsalar la aynı anda bir yardım 

kampanyası başlattık. Gümüşhane’de vatan sevgisiyle beslenmiş olan değerli 

vatandaşlarımıza bu yardımların başlatıldığını duyurduk. Pazar günü 10.00’dan 

bugüne kadar Gümüşhane’nin her kesiminden, işçisinden memuruna, emeklisinden 

öğrencisine, sporcularımıza kadar STK’larımızın tamamı, Ticaret ve Sanayi 

Odamızın değerli üyeleri, pestil üreticilerimiz, gıdacılarımız, tekstilcilerimiz 

yardımlarda bulundu. Kuru gıda, kullanılmamış giysi, çocuk bezi, tüplü ve elektrikli 

ısıtıcının dışında yardım kabul etmedik. Bunları kapsayan yardımlar 2 gün boyunca 

oda çalışanlarımız tarafından tasnif edildi, koliledi, üzerlerine gıda, giyim gibi 

işaretleri yerleştirdik. 2 kamyonla malzemelerimizi inci tanesi dizer gibi aracımızı 

tamamen doldurduk. Araçlarımız sabah namazıyla yola çıkacak. Elazığ ve Malatya 

Vali Yardımcılarımıza Valimizin Koordinasyonunda yola çıkaracağız. Gümüşhane 

olarak bizde Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören vatandaşlarımıza 

sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretiyle yardımlarımızı onlara ulaştırmış 

olacağız” ifadelerini kullandı. 



Yardım malzemeleri doldurulan kamyonlar sabah erken saatlerde yola çıkarak 

Elazığ ve Malatya’da ilgili Vali Yardımcılarının koordinasyonunda AFAD 

aracılığıyla yerlerine teslim edildi. 

İYİ PARTİ HEYETİNDEN ODAMIZA ZİYARET 

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Cihan Paçacı, Yerel Yönetimler Başkanı 

Muğla Milletvekili Sn. Prof.Dr. Metin Ergün ve İYİ Parti İl teşkilatından oluşan heyet 

odamızı ziyaret ederek GTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay ile 

görüştüler. 

 

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Cihan Paçacı, Yerel Yönetimler Başkanı 

Muğla Milletvekili Sn. Prof.Dr. Metin Ergün ve İYİ Parti İl teşkilatının değerli 

yöneticilerini Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında Gümüşhane iş dünyasının çatı 

kuruluşunda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden GTSO Başkanımız 

İsmail Akçay,  bu zor iklim şartlarında dahi bizleri düşünerek, şehrimize ne 

yapabiliriz düşüncesi ile odamıza gerçekleştirmiş olduğunuz nazik ziyaret için 

teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 

AK PARTİ GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLLERİNDEN ODAMIZA ZİYARET 

Ak Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, 

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu,  İl Genel Meclisi 

üyeleri ve Ak Parti Gümüşhane İl teşkilatı yönetim kurulu üyelerinden oluşan 

heyetle birlikte Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek sektör 

temsilcileri ile bir araya geldi. 

Ak Parti Gümüşhane Milletvekilleri H.Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile  

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu,  İl Genel Meclisi 



üyeleri ve Ak Parti Gümüşhane İl teşkilatı yöneticilerini Gümüşhane iş dünyasının 

merkezi olan  Ticaret ve Sanayi Odasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade 

GTSO Yönetim Kurulu B Başkanı İsmail Akçay,  merkezi hükümetimiz tarafından 

şehrimize kazandırmış olan Gümüşhane üniversitesi, çevre yolu projesi gibi önemli 

yatırımların bu şehrin hayali olan önemli yatırımlar olduğunu söyledi. 

 

Gümüşhane Üniversitesi, DSİ yatırımları, Karayolları yatırımları başta olmak üzere 

şehrimize çok önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Başkan Akçay; 

‘’Gümüşhane Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş’a ilimize ve 

bölgemize vermiş olduğu güzel hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendilerine her 

istediğimizde ulaştık kendilerinin göstermiş olduğu olgunluk içerisinde taleplerimizi 

kendilerine ilettik  ve  bu taleplerimizin yerine getirilmesi içinde hep birlikte  çalıştık. 

Yine bu gün gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantı kapsamında da meslek komitesi 

toplantılarımız sonucunda ortaya çıkan taleplerimizi kısa başlıklar altında sizlere 

aktarmak istiyorum; 

‘’1- 2.Bölge kapsamında değerlendirilen Organize Sanayi bölgemizde parsel tahsis 

bedeli maliyetin %40 oranında olmasının ilimiz için çok olduğunu düşünüyoruz. Bu 

bedel kaldırılmalı. Gümüşhane Organize Sanayi bölgemizde en son arsa tahsisi ise 11 

Ocak 2017 yılında yapılmış ve son üç yıldır hiçbir arsa tahsisi yapılmamıştır. 

2- İlimizde uygulanan teşvikler beklentileri karşılamadı. Verilen teşvikler neticesinde 

istihdam da ve üretimde beklenen bir artış olmadı. 2019 yılına baktığımızda geçmiş 

yıla oranla hem nüfusumuzun hem de istihdam sayımızın azaldığını görüyoruz. 

Kurumları ve kuralları çok olan bu teşviklerin ilimize pek bir faydası olmadı. 

Bölgede zor şartlar altında üretim yapan yatırımcıyı ve üreticiyi cesaretlendirecek ve 

heyecanlandıracak yeni teşvikler istiyoruz. 



3- Torul ve Kürtün ilçelerimiz için doğalgaz acil ihtiyaç olmuştur. Doğalgaz dağıtım 

şartnamesi ülkemiz gerçekleri de düşünülerek yeniden düzenlenmeli. 

4- İşçi işveren davalarında zaman aşımı 5 yıldan 1 yıla indirilmeli. Bu yasa art niyetli 

kuruluşlar tarafından istismar ediliyor.  Orta vadede işveren bulmakta zorlanacağız. 

5- Harşit çayı ıslah projemiz bitirilmeyi bekliyor. 

6-Plansız açılan ulusal marketler ilimize zarar veriyor. Ulusal marketlerin açılması 

için uygulanan mevzuatlar yeniden düzenlenmeli. 

7-Yeni işyeri açılmasıyla ilgili mutlaka sektör planlaması yapılmalı. Enerji dağıtımı 

ve satışı yapan  Aksa gibi bir kuruluş tahsilat ofislerinde  (ampul,priz,fiş vb.) elektrik 

ürünleri  satıyor. Esnafımızı boğuyorlar. Küçük esnafa da yaşama hakkı tanımalıyız. 

8-Şehrimizin gelecekteki su ihtiyacına çözüm olacak Deveboynu su kaynağı mutlaka 

Bahçecik barajına alınmalı. 

9-Hazinede kayıtlı mera ve orman vasfını kaybetmiş uygun araziler, mülkiyeti 

turizm için veya yayla kentlerin kurulabilmesi için rekabet ortamında özel sektöre 

açılmalı. 

10-IPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) Gümüşhane İl 

Koordinatörlüğü kurulmalı. 

Bu önemli gördüğümüz taleplerimizin çözüme kavuşturulması konusunda 

desteklerinizi bekliyor, bir kez daha bu nazik ziyaretiniz ve Gümüşhane İş 

dünyasının talepleri karşısında göstermiş olduğunuz hassasiyet için sizlere ve parti 

teşkilatınıza teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı. 

Ziyaretten ve göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı duydukları memnuniyeti 

ifade ederek GTSO Başkanı İsmail Akçay’a teşekkür eden  Ak Parti Gümüşhane 

Milletvekilleri H. Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odasının şehrimize hizmet etmek için sürekli koşan bir kurum olduğunu ifade 

ederek,  her zaman olduğu gibi Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dile 

getirilen taleplerin yerine getirilmesi için  ellerinden gelen tüm çabayı 

göstereceklerini ifade ettiler. 



BAŞKAN AKÇAY’DAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRÜ TARIK 

KOCAGÖZ’E ZİYARET 

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

Akçay ve Genel Sekreterimiz Lütfi Kılıç Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan 

Tarık Kocagöz’ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 

GTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay ve GTSO Genel Sekreterimiz Lütfi 

Kılıç’a bu güzel ve anlamlı ziyaretleri için teşekkür eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz,  şehrimizin ve insanımızın ve ülkemizin daha çok 

zenginleşmesi ve gelişmesi için var gücüyle çalışacaklarını ve yapılabilecek tüm 

ortak çalışmalara hazır olduklarını belirtti. 

 

BAŞKAN AKÇAY’DAN GENÇ ÖĞRETMENLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER 

Milli Eğitim Gümüşhane İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında  

şehrimizde yeni göreve başlayan öğretmenlerle Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odasında bir araya gelen GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, öğretmenlere 

GTSO kurumsal yapısı ve faaliyet alanları hakkında bilgi vererek, önemli 

tavsiyelerde bulundu. 



 

Şehrimizde göreve başlayan öğretmenlerin şehrimizi yakından tanıması ve uyum 

sağlaması amacıyla Milli Eğitim Gümüşhane İl Müdürlüğü organizasyonu ile genç 

öğretmenleri Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında ağırlayan GTSO Yönetim 

Kurulu Başkanı İsmail Akçay, öğrenmenin ve öğretmenin yaşı olmadığını bu yüzden 

hayatımız boyunca sürekli öğrenen ve öğreten bireyler olmamız gerektiğini söyledi. 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI SAYIN PROF. DR. 

BAHRİ BAYRAM’DAN VEDA ZİYARETİ 

Gümüşhane Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Bahri 

Bayram veda ziyareti kapsamında 

odamızı ziyaret ederek Yönetim 

Kurulu Başkanımız İsmail Akçay ve 

Meclis Başkanımız Kamuran Gündüz 

ile görüştü. 

Ziyaretten ve şahsını yıllardır tanımaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren 

GTSO Başkanımız İsmail Akçay, Erzurum Üniversitesine atanan  Prof. Dr. Bahri 

Bayram’a başta Gümüşhane Üniversitemize ve şehrimize vermiş olduğu  değerli 

hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılarının devamını diledi. 

PROTOKOL YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI ODAMIZ EV SAHİPLİĞİNDE  

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

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

imzalanan Meslek liselerinin yönetiminde iş dünyası temsilcilerinin de yer almasını 

öngören 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında Gümüşhane Mesleki ve 



Teknik Anadolu Lisesi 'Protokol Yürütme Kurulu' (PYK)toplantısı odamız ev 

sahipliğinde ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanımız İsmail 

Akçay'ın başkanlığında gerçekleştirdi. 

 

GTSO BAŞKANIMIZ İSMAİL AKÇAY: ‘BÖLGEMİZİ AYAĞA KALDIRACAK 

ÇILGIN TEŞVİKLERE İHTİYACIMIZ VAR’  

Gümüşhane’nin 102. Kurtuluş yıl dönümü programına katılmak üzere şehrimize 

gelen Eski TBMM Başkanı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 

Gümüşhane programı kapsamında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO) 

yöneticileri ile bir araya gelerek, Gümüşhane İş dünyası ile görüş alışverişinde 

bulundu. 

Eski TBMM Başkanı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı 

şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Gümüşhane İş 



Dünyası olarak kendilerini göstermiş olduğu yakın ilgi için Binali Yıldırım’a 

teşekkür eden GTSO Başkanı İsmail Akçay;‘ Değerli Başbakanım. İlk günden itibaren 

bölgemizin bir abisi olarak şehrimize ve bu şehrin insanlarına ne kadar önem 

verdiğinizi yakından biliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınız ve Başbakanlığınız 

döneminde şehrimize ve bölgemizde çok önemli yatırımlar hayata geçti. Şehrimizin 

ve bölgemizin kalkınmasında son derece önemli olan bu yatırımlar için sizlere ve 

değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek, bir kez daha sizlerin aracılığı ile  

kendilerine selamlarımızı iletmek isterim. Müsaadelerinizle kısaca sizlere iki önemli 

konuda taleplerimizi iletmek istiyorum.  

1- İlimizde uygulanan teşvikler beklentileri karşılamadı. Verilen teşvikler neticesinde 

istihdam da ve üretimde beklenen bir artış olmadı. 2019 yılına baktığımızda geçmiş 

yıla oranla hem nüfusumuzun hem de istihdam sayımızın azaldığını görüyoruz. 

Kurumları ve kuralları çok olan bu teşviklerin ilimize pek bir faydası olmadı. 

Bölgede zor şartlar altında üretim yapan yatırımcıyı ve üreticiyi cesaretlendirecek ve 

heyecanlandıracak yeni teşvikler istiyoruz. 

2-Bölge kapsamında değerlendirilen Organize Sanayi bölgemizde parsel tahsis bedeli 

maliyetin %40 oranında olmasının ilimiz için çok olduğunu düşünüyoruz. Bu bedel 

kaldırılmalı. Gümüşhane Organize Sanayi bölgemizde en son arsa tahsisi ise 11 Ocak 

2017 yılında yapılmış ve son üç yıldır hiçbir arsa tahsisi yapılmamıştır. 

Bu önemli gördüğümüz taleplerimizi Gümüşhane İş dünyamız adına sizlere iletmeyi 

kendime bir borç biliyor, şehrimize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler ve bu 

önemli programlar için sizlere teşekkür ederek, Gümüşhane iş dünyası adına saygı 

ve selamları sunuyorum’’ ifadelerini kullandı. 

YAPI KREDİ BANKASI GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRÜ RİZA ERKAN 

SUSUZ’DAN ODAMIZA ZİYARET 

Yapı Kredi Bankası Gümüşhane 

Şube Müdürü Riza Erkan Susuz 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 

Başkanımız İsmail Akçay'ı 

makamında ziyaret etti. 

Gerçekleştirmiş olduğu nazik 

ziyareti için Yapı Kredi Bankası 

Gümüşhane Şube Müdürü Riza Erkan Susuz‘a teşekkür eden Başkan Akçay, özel 

sektörün en yakın iş ortağı konumunda olan bankacılık sektörünün iş dünyasının 

talep ve beklentilerine kayıtsız kalmadan uygun faiz oranları ile kredi kullandırması  

ve iş dünyasına daha fazla hareket alanı yaratması gerektiğini ifade ederek ,  yeni 



görevinde başarılar dileyen Başkan Akçay,  Şube Müdürü Riza Erkan Susuz‘a yeni 

görevinde başarılar diledi. 

TÜMKİAD GÜMÜŞHANE İL BAŞKANLIĞINDAN ODAMIZA ZİYARET 

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Gümüşhane İl 

Başkanı Serhat Turhan beraberindeki dernek üyeleri ile birlikte Gümüşhane Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay ve Genel Sekreterimiz 

Lütfi Kılıç ‘ı ziyaret etti. 

GÜMÜŞHANE TSO VE STK’LARDAN ORTAK BİLDİRİ : ‘ATILACAK HER 

ADIMIN ALINACAK HER KARARIN ARKASINDAYIZ’ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) önderliğinde Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odası(GTSO) ev sahipliğinde bir araya gelen iş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşu 

temsilcileri, Türkiye’deki diğer 365 Oda/ Borsa ve STK ile eş zamanlı olarak bir basın 

açıklaması gerçekleştirerek, İdlib’de kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen 

hain saldırıyı kınadı. 

81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu 



ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte aynı saatte bu basın açıklamasını 

gerçekleştirdiklerini  ve  İdlib’de kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain 

saldırıyı kınayarak, ortak tepkilerini dile getirdiklerini vurgulayan Gümüşhane 

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis  Başkanı Kamuran Gündüz, Gümüşhane İş Dünyası 

ve Sendikaları olarak her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında 

durarak üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini ifade etti. 

Gümüşhane İş Dünyası ve STK’ları adına ortak basın açıklamasını okuyan GTSO  

Meclis Başkanı Kamuran Gündüz, “Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın 

meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu 

açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin 

yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün 

de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle 

vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri 

görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim 

şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza 

acil şifalar nasip eylesin. 

Milletimizin Başı Sağ Olsun. 

Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. 

Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, 

milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış 

ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan 

tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve 

dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına 

kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır 

bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara 

uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. 

Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit 

oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel 

bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama 

hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve 

Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör 

örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu 

acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 

Başlatılan “Bahar Kalkanı” harekâtıyla ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes 

bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, 

tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik 

içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her 

şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz 



ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum 

Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde 

mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her 

kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, 

milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası’nda önderliğinde de, gerçekleştirilen basın 

toplantısına Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kamuran Gündüz, 

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İl Temsilcisi Yaşar Köse, Memur 

Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) İl Temsilcisi Musa Uncu, Türkiye Esnaf 

ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) İl Temsilcisi Beyler Kara, Türkiye Kamu 

Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN) İl Temsilcisi 

Mustafa Fevzi Akçay, Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 

Başkanı Rıfat Çilenk, Bakkallar ve 

Manifaturacılar Odası Başkanı Leyla 

Bostancı, Otelciler, Kahveciler, 

Lokantacılar ve İşçileri Odası Başkanı, 

Mustafa Karakelle, Ziraat Odası Başkanı 

Adem Okur, Kamyoncular, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı  Muhlis 

ATALAY,  Gümüşhane Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Vekili Hasan Pir, 

Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai 

Köprülü, Sağlık Sendikaları (SAĞLIK-SEN) İl Temsilcisi Engin Karabulut ve  

Gümüşhaneli İşadamları Derneği(GÜSİAD) Başkanı Arslan Murat Akçay katıldı. 

GTSO Toplantı salonunda ve 81 İl’de 

Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın 

meslek örgütü, sendika konfederasyonu 

ve sivil toplum kuruluşu, ile aynı saatte 

yapılan basın açıklamasının ardından 

GTSO Meclis Başkanı Kamuran Gündüz 

önderliğindeki heyet Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve İl Garnizon Komutanı 

Abdulkadir Seri’yi makamında ziyaret edip Türk Bayrağı takdim ederek, başlatılan 

‘Bahar Pınarı’ harekatına ve ordumuza tam  destek verdiklerini belirttiler. 

DOKA GENEL SEKRETERİ ONUR ADIYAMANDAN ODAMIZA ZİYARET 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA)Genel sekreteri Onur Adıyaman ve 

beraberindeki heyet odamızı ziyaret ederek Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odası(GTSO)Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay’dan şehrimizin yatırım 

olanakları hakkında bilgi aldılar. 



 

 

BAŞKAN AKÇAY, AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN DÜZENLENEN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE 

KATILDI 

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

Akçay , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ramada Otelde 

düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. 

 

 

 

 



AHMET ERKAN KOCATÜRK’DEN ODAMIZA ZİYARET 

Şehrimizin değerli büyüklerinden ve odamızın en eski üyelerinden Ahmet Erkan 

Kocatürk'ü odamızı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay ile 

görüştü. 

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Erkan Kocatürk'ü misafir 

etmekten  büyük mutluluk duyduğunu ifade eden GTSO Başkanımız İsmail Akçay,  

‘’Yıllardır sürdürmüş olduğunuz örnek ticari  hayatınız ve insanlara rol model olan  

kişiliğiniz şehrimizde birçok esnaf ve tüccara önemli kazanımlar sağlamıştır. Sizler 

gibi önemli değerlerimizi ve Ticaret ve Sanayi Odamızın en eski üyelerini odamızda 

görmek ve misafir etmek bizleri bir o kadar mutlu ediyor. Şehrimize ve odamıza 

vermiş olduğunuz bu önemli değer için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 

’ifadelerini kullandı. 

TARİHÇİ YAZAR A. GÜNGÖR ÜÇÜNCÜOĞLU’NDAN BAŞKAN AKÇAY’A 

ZİYARET 

Gümüşhaneli Tarihçi Yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odası(GTSO) Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay’ı ziyaret ederek, yeni 

yayınlanan 56. Eseri ‘Tarihsel Süreçte Karadeniz Halkının Kökleri’ isimli kitabını 

hediye etti. 



 

GÜMÜŞHANE TSO’DAN ÜYELERİNİN ENERJİ  YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK  

ÖNEMLİ PROTOKOL 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO), Çoruh Elektrik Perakende Satış. A.Ş. ile 

imzalamış olduğu indirimli elektrik satış protokolü sayesinde oda üyelerine indirimli 

elektrik kullanma fırsatı sunarak, üyelerinin enerji maliyeti yükünü hafifletiyor. 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası(GTSO), Çoruh Elektrik Perakende Satış. A.Ş 

arasında imzalanan özel protokol kapsamında, GTSO üyelerine indirimli elektrik 

kullanma fırsatı sunduklarını ve üyelerinin en büyük giderlerinden biri ola enerji 

maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini belirten GTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

İsmail Akçay, bu imkandan faydalanmak isteyen GTSO üyelerinin sadece güncel oda 

kayıt belgesi ile Çoruh Elektrik Perakende Satış. A.Ş ofislerine müracaat etmeleri ve 



kendilerine sunulan en uygun tarife üzerinden ilgili sözleşmeyi imzalamalarının 

yeterli olduğunu söyledi. 

860 ADET ORGANİK KOVAN  DÜZENLENEN TÖRENLE DAĞITILDI 

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

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen ‘Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi’ 

kapsamında gerçekleştirilen organik kovan dağıtım törenine  katıldı. 

 

ŞEHRİMİZDE YAŞANABİLECEK EKONOMİK SORUNLARA KARŞI 

GÖRÜŞLERİMİZİ  BİRLİĞİMİZE İLETTİK 

Yeni tip Corona(Kovid-19) ile mücadele kapsamında dünyada ve ülkemizde yapılan 

mücadele kapsamında üyelerinin yaşayabilecekleri sorunları en aza indirmek 

amacıyla hazırlamış oldukları sorunlar ve çözüm önerilerini ilgili bakanlıklara 

iletilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine(TOBB) gönderdiklerini belirten 

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

İnşallah ülke olarak başlatmış olduğumuz bu mücadeleyi istişare ve göstermiş 

olduğumuz dayanışma ile hep birlikte en kısa sürede kazanacağız ifadelerini 

kullandı. 

 ‘Esnaf, Tüccar ve Sanayicimizin Başlatılan Tedbir Sürecinden En Az Etkilenmeleri 

İçin  Önerilerimizi İlettik’ 

 İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında da geçici süre ile 

birçok işyeri ve işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını belirten Başkan 

Akçay; ‘’Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bizlerde üyelerimizin bu 

süreçten en az şekilde etkilenmeleri için hemen bir çalışma başlatarak, üyelerimizin 



yaşayabilecekleri ekonomik zararı en aza indirebilecek çözüm önerilerini,  Odalar ve 

Borsalar Birliğimiz aracılığı ile  ilgili bakanlıklara ulaştırılması için ilettik. 

Bu görüşlerimiz arasında Esnaf, Tüccar ve Sanayicimiz için çok önemli gördüğümüz 

6 madde yer alıyor. 

1-)Genelge kapsamında geçişi süre ile kapatılan işyerleri için  ilk 6 ay geri ödemesiz 

faizsiz kredi desteği verilmeli 

2-)Faaliyetleri geçici süre ile durdurulan tüm sektörlerde faaliyet gösteren 

mükelleflerin, tahakkuk ettirilen sigorta ve vergi borçları hazine tarafından 

karşılanması, 

3-) Ticari kredi kullanan esnaf ve tacirlerin kredi borçları en az üç ay süre ile 

ertelenmesi, 

4-) Esnaf, tüccar ve sanatkarlara; kayıtlı çalışanlarına kişi başına işverenler dahil 

olmak üzere en az asgari ücret kadar devlet desteği sağlanması, 

5-)Üretimi ihracata bağlı olan firmaların kesilen siparişleri dolayısıyla iflas 

etmemeleri ve  firmaların yaşayabilmesi için tedbirlerin geliştirilmesi, 

6-)Hammadde İthalatı yaparak üretim gerçekleştiren ilgili sektörlerin, üretimlerinin 

aksamaması için hammadde ithalatını kolaylaştırıcı çalışmalar hayat geçirilmeli, 

Birliğimiz aracılığı ile iletmiş olduğumuz bu görüşlerimizin yakın takipçisi olacak ve 

hayat geçirilmesi içi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Virüs ile daha önce tanışmış ve 

yoğun bir şekilde mücadele eden ülkelere baktığımızda önümüzde zor bir süreç 

olduğunu şimdiden görebiliyoruz. Devletimiz bütün organları ile var gücüyle 

çalışıyor. İlimizde de Sayın Valimiz Kamuran Taşbilek başkanlığında önemli 

toplantılar yapılıyor ve her türlü tedbir alınıyor.. Gümüşhane Belediyemizde hiç 

vakit kaybetmeden şehrimizdeki toplumsal alanlarda  dezenfektan çalışmalarına 

başladı ve kararlılıkla bu çalışmaları yürütüyor. Devletimiz ve kurumlarımız 

tarafından alınan bu önemli tedbirler ve gösterilecek toplumsal duyarlılık ile 

yaşanabilecek tüm zorlukları aşacak güçteyiz. Kurallara uyalım, tedbirimizi alalım, 

rahat olalım ’şeklinde konuştu. 



 

GTSO’DAN ÜYELERİNE AİDAT KOLAYLIĞI 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Koronavirüs salgını sürecinde Oda 

üyesi firmaların ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatı dört ay erteleme kararı 

aldı. 

Alınan karar hakkında açıklamalarda bulunan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 

Akçay, 

‘’Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak Koronavirüs  salgını ile yürütülen 

mücadele kapsamında İş dünyasının süreci atlatması için hiç olmadığı kadar 

desteklenmesi gerektiğinin farkında olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve var 

gücümüzle bizlerde bu ulusal mücadeleye destek veriyoruz. 

‘Haziran Ayında Ödenmesi Gereken Aidatlar 4 Ay Ötelendi’ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin girişimi ve Ticaret Bakanlığı’mızın izni ile 

Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatlarının birinci 

taksiti, gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeksizin, ikinci taksitle beraber Ekim 

ayında ödenmek üzere 4 ay ötelendi.  

‘Odamızın Varlığı Üyelerine Bağlıdır’ 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın varlığı üyelerinin varlığına bağlıdır. 

Bizlerde bu düşünce ile üyelerimizin ve iş dünyamızın yükünü hafifletmek, 

ekonomiyi ayakta tutmak ve üreten kesime destek olmak adına Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğimiz önderliğinde böyle bir karar aldık. 

Üyelerimiz şundan emin olmalı ki; GTSO olarak önceliğimiz, üyelerimizin ekonomik 

faaliyetlerini ülke menfaatlerine uygun olarak geliştirmek, onların daha fazla 



gelişmesi için yaşamış olduğu sorunlarını çözüme kavuşturmak ve beklentilerini 

karşılamaya yönelik hizmet etmektir. 

YÜRÜTÜLEN MÜCADELEYE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ 

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

(Kovid-19) salgınına karşı örnek mücadele sergileyen Türkiye'nin, ekonomide de 

önemli hamleleri zamanında hayat geçirdiğini belirterek,   “Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı 

Paketi” nin Koronavirüsle mücadele kapsamında zorlanacak birçok sektör için can 

suyu niteliği taşıdığını ifade etti. 

 

Koronavirüs salgınına yönelik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağan üstü 

önlemler alındığını belirten GTSO Başkanı İsmail Akçay,  Koronavirüs salgınının 

sadece insan sağlığını değil büyük bir tehdit unsuru olarak dünya piyasalarını alt üst 

ederek önemli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. 

 ‘Açıklanan Paket Sektörlerimize Can Suyu Niteliği Taşımaktadır’ 

Alınan ilk tedbirler kapsamında ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan 

genelge kapsamında da geçici süre ile birçok işyeri ve işletme faaliyetlerini 

durdurmak zorunda kaldığını belirten Başkan Akçay; ‘’Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak da bizlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin önderliğinde 

hemen bir çalışmalarımıza başlayarak, üyelerimizin yaşayabilecekleri ekonomik 

zararı en aza indirebilecek çözüm önerilerini, ilgili bakanlıklara ulaştırılması için 

ilettik. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iş 

dünyasıyla gerçekleştirdiği toplantılar sonrası açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı 

Paketi birçok yönüyle sektörlerimiz açısından can suyu niteliği taşımaktadır ve 

hemen uygulanmaya başlamıştır. Açıklanan bu destekler bizim taleplerimizin tam 



karşılığı değildir ancak bunlardan en iyi şekilde faydalanmaya bakacağız. Ülkemizle 

beraber iş dünyası olarak zor günler yaşıyoruz. Elimizdeki bu desteklerden  en iyi 

şekilde faydalanmaya ve nefes almaya çalışacağız. 

‘Taleplerimizin Bir Bölümü Karşılık Buldu’ 

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında karşılık bulan talepleri de paylaşan 

başkan Başkan Akçay;  

1-Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, 

Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri 

için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran 

ödemeleri 6’şar ay ertelenecek, 

2-Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların 

bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve 

gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak 

3- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması 

amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 

4- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf 

ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara 

ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 

5- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken 

süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren 

işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti 

azaltılmış olacak. 

6- Kamu Bankaları reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, işçi 

çıkarmamak şartıyla  ‘İŞ’E DEVAM DESTEĞİ’ hayata geçiriliyor.6 ay ödemesiz,36 ay 

vadeli yıllık  % 7.5 yıllık maliyetli 100 milyon liraya kadar indirimli kredi 

kullandıracak. 2020 şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını azaltmayan firmalar 

kredi desteğinden yararlanabilecek. 

Mart 2020 Ekonomik Güven Endeksi 

Ekonomik güven endeksi 91,8 oldu 

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 97,5 iken, Mart ayında %5,9 oranında 

azalarak 91,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim 

(imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki 

düşüşlerden kaynaklandı. 



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %7,6 oranında azalarak 

98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,0 oranında azalarak 92,5 değerini, 

perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında azalarak 101,7 değerini aldı. 

Tüketici güven endeksi Mart ayında %1,7 oranında artarak 58,2 değerini ve inşaat 

sektörü güven endeksi %3,7 oranında artarak 77,2 değerini aldı. 

 

 

 


