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Nisan 1996 
 

Zaman Gazetesi 
Türkiye Gazetesi 

Demokrat Gazetesi 
Kuşakkaya Gazetesi 

Karadeniz Olay Gazetesi 
 
 
Şefkat paketine dahil 23 ille arasındaki fark Gümüşhane’de insanların ölmeyişidir.  
 
Gelir dağılımındaki bu adaletsizliğe baktığımızda isyan etmeyişimiz, karnımızın doyduğundan 
değildir. 
 
İstiklal savaşını veren inancı ve ruhu taşıdığımızdandır. Bu itibarla şefkat paketine girmeyi en 
çok hak eden, bu pakette en çok hakkı olan illerden biriside Gümüşhane’dir. 
 
Meşru yaşamın dışına çıkmak istemeyen Gümüşhane'liler olarak, Sayın Başbakanımızdan ve 
Bakanlar Kurulumuzdan Gümüşhane'ninde şefkat paketine alınmasını bir müjde olarak 
bekliyoruz. 
 
   
 
16.05.1996 
 

Sayın Fuat MİRAS 
TOBB Başkanı 

 
 
Sayın Başkanım, 
 
Yıllardan beri kıt mali imkanları ile üyelerine hizmet vermeye çalışan Odalarımız zaman zaman 
bu hizmetlerini yerine getirirken bir çok problemlerle karşı karşıya kaldıkları malumunuzdur. 
 
Bu konuda ne yazık ki üst kuruluşumuz olan Birliğimizin bırakın bizlere yardımını 
problemlerimizin çözümünde bile görüş ve Önerilerimize yer vermemektedirler. 
 
Bu nedenle bizim gibi Kalkınmada birinci derecede öncelikli bölgelerdeki Odalarımızın 
sorunlarının çözümünde birbirimizi destekleyerek ve ortak hareket ederek epey mesafe 
alacağımızı umuyorum. 
 
Odamızı ilgilendirdiği gibi, bölge Odalarımızı da ilgilendireceğini ümit ettiğim sorunlarımızı kısa 
başlıklar altında ek sayfada sunmuş bulunmaktayım. Görüş ve önerilerinize açığız. 
 
Sizlerinde sorunlarımıza sahip çıkarak, fırsat buldukça ilgili mercilerde belirli platformlarda 
yazılı ve sözlü olarak bu sorunlarımızı ve taleplerimizi dile getirmeniz dileği ile selam ve 
saygılarımı sunarım. 
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KALKINMADA I DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELERİNDEKİ TİCARET VE SANAYİ 
ODALARININ BİRLİĞİMİZDEN TALEBİDİR 

 
1-Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki ticaretle uğra şan insanımız son yıllarda 
ekonomik olarak küçülmüştür. Bu küçülme Ticaret ve Sanayi odalarını da  yüzde-yüz olumsuz 
olarak etkilemektedir. 
 

Üyelerimize hizmet akışının hukuki, ticari ve ekonomik bilgi veriminin daha iyi sunulabilmesi 
için Birliğimizin ekonomik olarak bizleri desteklemesi ve Birlik aidatlarının kaldırılmasını 
istiyoruz. 
 

2- Odalarımızın ödemekle yükümlü oldukları İGEME-MPM-TSE ve Çıraklık Eğitim Merkezi 
aidatlarının kaldırılmasını istiyoruz. 
 

3-Kalkınmada 1.derecede öncelikli bölgelerdeki odalara  kayıtlı 2. sınıf tacirlere düşük faizli 
devlet kredileri verilmelidir. En azından esnaf ve sanatkarla verilen Halk bankası kredileri 
Odalarımızın üyelerine de verilmelidir. Çünkü kalkınmada 1.derecede öncelikli yörelerde 
ticaret ve sanayi Odalarına kayıtlı mükelleflerle esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı 
mükellefler arasında ekonomik yönden hiç bir fark yoktur. Hatta Ticaret ve Sanayi Odalarına 
yaptıkları işlerden dolayı mecburen kayıtlı birçok üyemizin mali durumu esnaf ve sanatkarlar 
odalarına kayıtlı mükellefin mali durumundan daha zayıftır. 
 

Ayrıca esnafa verilen ucuz krediden dolayı birçok üyemiz sürekli Ticaret ve Sanayi 
Odalarından kayıtlarını sildirip esnaf odalarına kayıt yaptırmaktadırlar . Bu konuya acilen 
çözüm getiremediğimiz takdirde bugünkü ekonomik istikrarsızlık ortamında bütün 
üyelerimizin çeşitli yollarla odalarımızdan kayıtlarını sildirerek esnaf odalarına kayıt 
yaptıracakları kaçınılmaz bir gerçektir. 
 

4- Esnaf ve tacirin tam olarak tanımı yapılmalı, bu konudaki tereddütler giderilmelidir. Esnaf 
ve taciri belirleme komitelerine işlerlik kazandırılmalı, kesin ve net rakamlar konul malı, esnaf 
ve taciri belirleme komitesince komiteye müracaat eden üyelerim durumları görüşülürken 
vergi dairelerinden istenecek bilgi,belge ve bilançoların verilmesi sağlanmalı 
konu ile ilgili VUK.5.maddesindeki vergi mahremiyeti değiştirilmelidir. 
 

5-Devlet ihalelerinde yalnız Ticaret ve Sanayi Odalarının belgelerinin geçerli olması 
sağlanmalıdır. 
 

6-Kalkınmada 1.derecede öncelikli yörelerdeki Ticaret ve sanayi Odalarına Ticaret sicili 
harçlarının tamamı ödenmelidir. 
 

7- Kalkınmada 1.derecede öncelikli yörelerdeki Ticaret ve sanayi Oda lan Tüzüğümüzün 
38.maddesindeki şartlara uyma zorunluluğu kaldırılmalı, veya belli bir gelir düzeyine 
ulaştıktan sonra sorumluluk konulabilir. Örneğin: yıllık geliri 5 milyardan sonra şart 
konulabilir. 
 

8-0dalarımıza da gerektiğinde hazine arazilerini kamulaştırma imkanı sağlanmalıdır. 
 

 9- Emekli sandığımız Kalkınmada 1.derecede öncelikli yörelerdeki Odalardaki ve bizim gibi 
mali yönden sıkıntı içindeki odalarda çalışan üyelerinin sağlık masraflarının tamamını 
karşılamalıdır. Sandığımızın kuruluş amaçlarının başında gelen görevlerinin biride üyelerine 
sağlık yardımlarını vermesidir. 
 

10-Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin vergi matrahları üzerinden %20 nispetinde uygulamaya 
konulan kesintinin, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde iş adamlarının teşviki için 
bu kesintiden muaf tutulmasını istiyoruz. 
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27 Haziran 1996 
 

(Başbakanımıza Köse Barajı Temel Atma Töreninde Takdim Edilen Rapor) 
 

BAŞBAKANIMIZ SAYIN MESUT YILMAZ’A 
AÇIK MEKTUP 

 
SAYIN BAŞBAKANIM; 
Köse Barajı'nın temel atma töreni münasebetiyle şereflendirdiğiniz güzel ilimiz 
Gümüşhane’mizin geri kalmışlığının tarihe karışıp, istikbale daha emin adımlarla ve müreffeh 
bir il olarak yürümesi için sizlerin varlığını önemli bir şans olarak görüyor, İlimize hoş geldiniz 
diyoruz. 
Türk siyasi tarihinde, daima doğrudan yana, kararlı, ve güvenilir olarak tanıdığımız Zat-ı 
Alinizi, Gümüşhane’mizin problemlerinin çözülmesinde ve ilimizin geri kalmışlığının 
aşılmasında önemli bir şans olarak telakki ediyoruz. 
Hiçbir döneminde Vatanına hainlik yapmayan, daima vatanım, milletini seven ve yüceltmeye 
çalışan insanlar diyarı olan Gümüşhane, tarihin kaydettiği bu güzel görünümüyle Devletimizin 
müşfik yardımlarından yararlanmayı her zaman kendi için haklı bir sebep saymaktadır. 
 
SAYIN BAŞBAKANIM; 
Gümüşhane’miz için hayati önem taşıyan 4 önemli hususu bilgilerinize arz ederek, 
yardımlarınızı talep ediyoruz: 
 
1- Gümüşhane, yüksek emrinizle Kırsal Kalkınma Projesine alınmalıdır: Kırsal Kalkınma 
Projesine dahil olduğumuz takdirde il olarak göç problemimiz çözülecek. Tarım ve 
hayvancılıkta atıl durumda bulunan kaynak ve kapasitemiz faaliyete geçecek, İl ekonomisinin 
kuruyan kan damarları yeniden sağlığına kavuşacaktır. Diğer taraftan Göç edilen mekanları 
kendine yer edinmek isteyen şer odağı P.K.K. hainlerinin de niyetleri kursaklarında kalmış 
olacaktır. 
 
2- Yine yüksek emrinizle, Torul Barajı ihale edilmelidir: Her türlü proje çalışması 
tamamlanmış olan Torul Barajı yapılmadığı takdirde halen yapımı devam eden Kürtün Barajı 
yoğun erozyondan dolayı ekonomik ömrünü 25 yıl önce doldurmuş olacaktır. Diğer taraftan 
Kürtün ve Doğankent Barajlarına su kaynaklığı yapacağı için, adı geçen Barajların rantabl 
çalışmasını sağlamış olacaktır. Türkiye için her an vaki olacak bir enerji darboğazının 
aşılmasında Torul Barajı önemli bir enerji kaynağı vazifesi görecektir. 
 
3-İlimize yapımı düşünülen stadyumun bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz: Avrupa 
ve Dünya kapılarını sporla zorladığımız bir dönemde Gümüşhane ili olarak gençlerimizin spor 
yapacağı bir stadyumumuzun olmamasını bir talihsizlik kabul ediyoruz ve kamulaştırılması 
yapılmış olan stadyuma bir an önce başlanması müjdesini, bedenen ve fikren genç olan ve 
gençliği en iyi anlayan Başbakanımızdan Gümüşhane Gençliğine bir gençlik hediyesi olarak 
bekliyoruz. 
 
4-Anavatan iktidarları döneminde %90'lık bölümü tamamlanmış olan Gümüşhane Torul 
Karayolunun 1996 yılı sonunda bitirilmiş olmasını da Sayın Başbakanımızdan bir müjde olarak 
bekliyoruz. 
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SAYIN BAŞBAKANIM; 
 
Tüm Gümüşhaneliler adına mektubumu Zat-ı Alinize takdim eder, Saygılar sunarız.             
27 Haziran 1996 
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06.01.1997 
Sayın: Lütfi DOĞAN 

Gümüşhane Milletvekili 
ANKARA 

 

Refah yol hükümeti kurulduğundan beri,  Sayın Başbakanımız arka arkaya paketler açıyor. 
 

Biz Gümüşhane'liler de sabırla ve heyecanla bekliyoruz. Acaba hangi pakette Gümüşhane'ye 
yer verilecek, yada hangi paket Gümüşhane'yi kapsamına alacak diye. 
 

Büyük umutlarla beklediğimiz KOBI (Küçük Orta Boy İşletmeler)’i destekleyecek kararnameyi 
gördük ki; oda Gümüşhane'ye teğet geçti. 
Ve en son açılan şefkat paketiyle beraber Gümüşhane hayal kırıklığına uğramıştır.  
 

Çünkü şefkate muhtaç iller arasında Gümüşhane'yi bulamıyoruz. Sonra kendimize dönüp, 
yoksa söz verildiği gibi Bursa'mı olduk diye bakıyoruz. Ama Bursa olma yolunda tek bir çivi 
tek bir adım göremiyoruz. 
 

Sayın Başbakanımız terörden zarar gören illerde, göçü önlemek ve ekonomik kalkınma yi 
yeniden sağlamak için, Doğu ve Güneydoğuda 23 ili kapsayan bu şefkat paketiyle Türkiye'de 
ki yarım milyon has vatan evladı Gümüşhane’liyi üzmüştür. 
 

Halbuki; Gümüşhane’ninde bu şefkat paketine girmesini gerektiren yeterli miktarda bir çok 
sebebi varadır. 
 

Terörün olmadığı yıllarda, İlimiz ekonomisinin lokomotifi olan, 1500 nakliyeci esnafımız vardı. 
İlimizde nakliyecilik büyük bir sektör olarak para sirkülasyonunun %25’ini sağlamaktadır. 
 

Terörün başlamasıyla beraber 1500 nakliyeci esnafımız bölgeyi ve dolayısıyla İlimizi terk 
etmişlerdir. 
 

Bugün sanayi sitemizdeki 140 adet işyerinin 90 tanesi gayri faal durumdadır. Gümüşhane en 
çok göç veren iller arasında 9.sırada, fert başına 1000$ milli gelirle en fakir iller arasında 
12.sıradadır. 
 

İlimiz, bütün bu olumsuzluklara, ekonomik olarak bütün bu geri kalmışlığına rağmen de,altını 
çizerek ve övünerek söylüyorum ki; kayıt dışı ekonomisi olmayan ve vergi toplamada % 95 
gerçekleşme payıyla da bütün Gümüşhane,tüccarıyla esnafıyla Örnek olan bir il 
konumundadır. 
 

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, Gümüşhane'ninde Öncelikle şefkat paketine dahil edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 
 

Şefkat paketine dahil 23 ille arasındaki fark, Gümüşhane’de terörden insanların ölmeyişidir. 
 

Gelir dağılımındaki bu adaletsizliğe baktığımızda isyan etmeyişimiz, karnımızın doyduğundan 
değildir. 
 

İstiklal savaşını veren inancı ve ruhu taşıdığımızdandır. Bu itibarla şefkat paketine girmeyi en 
çok hak eden,bu pakette en çok hakkı olan illerden biriside Gümüşhane'dir. 
 

Meşru yaşamın dışına çıkmak istemeyen Gümüşhane’liler olarak, Sayın Başbakanımızdan ve 
Bakanlar Kurulumuzdan Gümüşhane’ninde şefkat paketine alınmasını bir müjde olarak 
bekliyoruz. 
 

Bilgilerinize arz eder, saygılarımı sunarım. 
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01.02.1997 
 

(Milli Eğitim Bakanımıza Gümüşhane Valiliğinde Sunduğumuz Rapordur) 
 

MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ SAYIN MEHMET SAĞLAM’A AÇIK MEKTUP 
 

SAYIN BAKANIMIZ, 
 

Kar, kış demeden çeşitli açılışlarda bulunmak ve bizleri ziyaret etmek münasebetiyle,"şeref verdiğiniz 
Güzel İlimiz Gümüşhane’ninde geri kalmışlığının sona erdirilmesi konusunda sizleri bir şans olarak 
görüyor,İlimize hoş geldiniz diyoruz. 
 

Tarihin her döneminde vatanına milletine saygı ve sevgisinden asla taviz vermeyen Gümüşhane’li ne 
yazık ki; bugün fert başına 1000 $ milli gelir ile yurdumuzun en fakir 12.il durumundadır. 
 

Ayrıca en çok göç veren 8.il olma özelliği ile de geri kalmışlığımızın büyük bir sükunetle bilinci 
içerisindeyiz. 
 

SAYIN BAKANIMIZ, 
Milli gelirin adil bölüşümü ve bölgeler arası dengeli ekonomik kalkınmanın sağlanması bakımından; 
 

Gümüşhane'miz için hayatı önem taşıyan iki Önemli konuyu bilgilerinize arz 
ederek yardımlarınızı talep ediyoruz.  
 

1-GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNİN KURULMASI EN BÜYÜK ARZUMUZDUR. 
 

Kuruluşu bitmek üzere olan Gümüşhane Üniversitesi Vakfımızda Üniversite için maddi ve manevi 
çalışmalarına bütün hızıyla devam edecektir. 
 

2-GÜMÜŞHANE'NİNDE KIRSAL KALKINMA PROJESİ KAPSAMINA ALINMASINI TALEP 
EDİYORUZ. 
 

1983 yılından beri Yurdumuzda uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Projesine Gümüşhane'ninde 
alınması hem sosyal hem de ekonomik mecburiyet haline gelmiştir. 
 

SAYIN BAKANIMIZ, 
 

Büyük bir çöküş içinde olan İlimiz ekonomisinin bu iki projeyle yeniden ayağa kalkacağına inanıyor, 
bütün Gümüşhane’liler adına mektubumuzu Zat-ı Alinize takdim ediyor, saygılar sunuyoruz. 
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03.02.1997 
Yerel Basın  

 
GÜMÜŞKALE ÇÜRÜYOR 

 
Gümüşkale Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi büyük umutlarla 1972 yılında İlimize 25 km 
mesafedeki merkez Kale köyümüz hudutlarında yöremizin ilk çok ortaklı sanayi kuruluşlarından 
biri olarak faaliyete geçmiştir. 
 
Çok kaliteli torbalanmış toz kireç imal eden Gümüşkale Kireç Sanayinin hammaddesi bakımından, 
coğrafi konumu bakımından, pazar payı bakımından yöremizin en isabetli ve rantabl sanayi 
kuruluşu olduğunu ısrarla söyleyebiliriz. 
 
Ancak, kabiliyetsiz idarecilerinin ve yetkililerin sayesinde bugün kapısı kilitlenmiş ve çürümeye 
terk edilmiştir. 
 
Gümüşkale Kireç Sanayi, üretiminde, yönetiminde, pazarlanmasında ve nakliyesinde çalışmalarla 
Gümüşhanelimize 150 kişilik istihdam sağlayacak kapasiteye sahip bir işletmedir. 150 kişiye 150 
hane olarak baktığımızda, yurdumuzda en çok göç veren 8.si olan ilimiz için bu 150 rakamı çok 
ciddi bir sayıdır. 
 
Devletimiz bir kişi istihdam etmek için 7 milyar liralık yatırım yapmaktadır. 150 kişi için bu rakam 
yaklaşık 1 trilyon eder. 
 
Sayın yetkililer Türkiye Kalkınma Bankasına 22 milyar borcu olan bu işletmeyi kapatarak 
Devletimize 1.050 trilyon ilave yük getirdiğinizin farkındamısınız. Haciz ederek 6 yıldır çürümeye 
terk ettiğiniz Gümüşkale Kireç Sanayinin kime ne faydası oldu. Devlet adamlarının görevi bu tür 
işletmeleri ekonomiye kazandırmak, yeni formüller, yeni projeler üretmektir. Ama sizler hacizle 
kapatarak kolay yolu seçtiniz.  
 
Hiçbir günahı olmayan bu işletme, yeni yatırımcı ve sanayici için kötü örnek durumundadır. 
İlimizdeki Hazır Giyim Fabrikamız neden örnek teşkil etmiyor. 
 
Kamu idaresinin elinde zarar ederek kapatılan Hazır Giyim Fabrikamız, 1996 yılında satışa 
çıkarılmış, değerli işadamımız Halit İNCİ tarafından satın alınarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bir 
yıl önce kapısına kilit asılı olan bu fabrika, bugün İnci Nur Tekstil olarak 200 kişiye iş ve aş 
sağlamasının haklı gururunu yaşamaktadır.  
 
Sayın Türkiye Kalkınma Bankasının yetkilileri sesimizi duyun, duyması gereken yerler için lütfen 
aracı olun. Gümüşhane’nin kalesinde çürüyen milli servettir. Bu çürümeye daha fazla müsaade 
etmeyin. 
 
Türkiye Kalkınma Bankasına hacizli bulunan Gümüşkale Kireç Sanayinin en kısa zamanda icra 
yoluyla satılması tek kurtuluş yoludur. Yüzlerce işçinin çalıştığı trilyonluk fabrikaların 1 liraya 
satıldığı günümüzde, 22 milyar borç için haciz edilerek 6 yıldır kapatılan ve çürümeye terk edilen 
bir fabrikayı hiçbir ekonomik sistem ve mantıkla izah edemezsiniz. Ve bu veballe yaşamak çok 
zordur. 
 
Artık satın Gümüşkale Kireç Sanayini orada çalışan, ekonomiye katkı sağlayan, üreten, üreten, 
üreten insanları görmek sizleride bizleride mutlu edecek, gurur verecektir.  
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24.02.1997 
 

TC ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Personel Genel Müdürlüğüne 

ANKARA 
 
Sayın Genel Müdürüm, 
 
Malumlarınız olduğu üzere Bankamız Gümüşhane merkez ilçede 1 şube ile İlimize, büyük bir 
gayret ve özveri içinde hizmet vermektedir. 
 
Ancak son zamanlarda bankamızın, köylümüze kentlimize büyük bir sıcaklıkla kucak açması, 
hizmetin en güzelini verme gayretini göstermeye başlamasından sonra, doğal olarak, iş 
yoğunluğu ile banka personelimizin yükü artmıştır. 
 
Şube müdürümüzün gayretli çalışmaları, ile hizmet bugün için devam etmektedir. Ancak 
verilen bu hizmet akışındaki yüksek kalite ve kapasitenin devamlılığı sizlerin sayesinde 
yardımlarınızla süreceğine inancımız tamdır 
 
  Bu itibarla şubemizde acil olarak 6 elemana ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Gümüşhane şubemizde ihtiyaç duyulan bu elemanların temini konusunda yardımlarınızı 
bekliyor, bu derdimizle ilgileneceğiniz ümidiyle saygılar sunuyorum. 
 
 
04.03.1997 
 

DSİ Müdürlüğü 
Köy Hizmetleri Müdürlüğü 
Bayındırlık İl müdürlüğü 
Milli Eğitim il Müdürlüğü 

Belediye Başkanlığı 
 
Devlet İhale kanununa göre, kamu kurum ve, kuruluşların ihale yoluyla yaptırmış oldukları 
inşaat ve onarım işlerinde kum-çakıl bedellerinin müteahhidlere ödenmediği üyelerimizin 
Odamıza muracatlarından anlaşılmıştır. 
 
Odamızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, inşaatlarda kullanılacak kum-çakılın, 
vasıflarının analiz ve genelgelerle belirtilmiş şekliyle elde edilmiş halinin birim fiyatları Valilik 
nezdinde kurulmuş komisyonca tesbit edilmiştir. 
 
Müteahhidlerimizin mağdur edilmemeleri bakımından hak edişlerinde kum-çakıl bedellerinin 
ödenmesine esas olacak kum-çakıl fiyatlarının tesbit tutanağına ilişkin komisyon kararı ekte 
sunulmuştur. 
 
Komşu illerimizde de kum-çakıl bedellerinin Ödenmesi bu şekilde yapılmaktadır. 
 
Bu konuya gereken ilgiyi göstereceğinizi ümit ediyor, Odamızın çalışma planlaması açısından 
bilgilendirilmemizi emir ve müsaadelerinize arz ve rica ederim. 
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10.03.1997 
Bayındırlık Bakanımıza Odamızda Sunulan Rapor 

 

 
 

Sn: Cevat AYHAN 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

 
Sayın Bakanımın, 
 
Bu zor mevsim şartlarında yoğun işlerinizden zaman ayırarak güzel ilimizi ziyaretinizle bize 
şeref verdiniz, Gümüşhaneliler olarak sizleri ağırlamaktan onur duyuyor, ilimize hoş geldiniz 
diyoruz. 
 
Ayrıca ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan Türk Hür teşebbüsünün en büyük yasal 
temsilcisinin, İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odasını büyük bir tevazu ile onure etmenizden 
dolayı, Yönetim Kurulumuzla birlikte şükranlarımızı sunuyorum. 
 
Sayın Bakanımız, 
Tarihin her döneminde, Vatanına ve Milletine saygı ve sevgisinden asla taviz vermeyen, her 
zaman ortak manevi değerlerini korumak, kollamak ve yüceltmek için gayret gösteren çalışan 
ve üreten Gümüşhaneli bugün ne yazık ki; hak ettiği yaşam seviyesine ulaşamamıştır. 
 
Yanlı ve yanlış politikalar sonucunda Ülkemizin bölgeleri arasında ekonomik kalkınma 
dengeleri son derece bozulmuştur. 
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Bir tarafta fert başına 7.500 $ milli gelir, bir tarafta 650 $ milli gelir. Bu yelpazede 
Gümüşhane'de fert başına 1000 $ milli gelirle yurdumuzun en fakir 12.ili olarak yer almıştır. 
 
Bugün Gümüşhane'de sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, ilçelerimizle normal ulaşım 
yoktur. 
 
Sayın Bakanımız, 
Gelişmişlik yolunda hiç bir sektörden nasibini alamamış Gümüşhane için sizleri bir 
şans olarak görüyor, İlimiz için hayati Önem taşıyan 5 önemli konuyu bilgilerinize 
sunarak yardımlarınızı talep ediyoruz. 
 
1- İlimizin, İlçelerimizle karayolu bağlantılarının uygun hale getirilmesini talep ediyoruz. 
Nizami olmayan yollarımızdan dolayı ilçelerimizin ticari bağlantıları komşu illerimizle 
sürmektedir. 
Gümüşhane-Kelkit, Gümüşhane-Torul yollarımızın yıllardır ödenek 
yokluğundan inşaatı aksamaktadır.    
  
Yine Gümüşhane-Köse, Gümüşhane, İkisu-Şiran yollarımızın yeterli ödenekleriyle yapımlarına 
başlanmasını arzu etmekteyiz. 
 
2- Gümüşhane İlimizin Şefkat paketine dahil edilmesini istiyoruz. 1997 Ocak ayının ilk 
haftasında Sayın Başbakanımızın Ağrı'da açıklamış olduğu şefkat paketine terörden zarar 
gören 23 İlimiz dahil edilmiştir. Bu bölgelerde terörün başlamasıyla beraber 1500 nakliyeci 
esnafımız bölgeyi ve dolayısıyla ilimizi terk etmiştir. Bu sektöre bağlı olarak bugün sanayi 
sitemizdeki mevcut 140 işyerimizden 90 tanesinin kapısına kilit asılmıştır. 
 
Bu itibarla, Gümüşhane'de ekonomik olarak terörden zarar gören, illerin başında gelmektedir. 
 
Fakirlik sıralamasında 12.durumdaki ilimizinde 23 ilin dahil edildiği şefkat paketine dahil 
edilmesi, bu paketin özüne de amacına da uygun olacaktır. 
 
3- Kırsal Kalkınma Projesi kapsamına alınmak istiyoruz. 
1983 yılından beri yurdumuzda uygulanmakta olan proje bugüne kadar 10 İlimizi kapsamına 
almıştır. 
Gümüşhane'de bu proje kapsamına alınması, hem sosyal nemde ekonomik mecburiyet haline 
gelmiştir. 
 
4- Gümüşhane üniversitesinin kurulması en büyük arzumuzdur. Üniversitelerin 
bulundukları yerlere eğitim ve kültürle beraber ekonomik kalkınmayı da getirdiği bir gerçektir. 
 
Alt yapısı kısmen hazır olan, tamamının hazırlanması içinde çalışmalarını sürdürdüğümüz yurt 
genelinde yarım milyon Gümüşhanelinin beklentisi olan Gümüşhane Üniversitesininde 
müjdesini sizlerden bekliyoruz 
 
5-İlimize Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını talep ediyoruz. 
Sayın Bakanım, büyük bir çöküş içinde olan ilimiz ekonomisinin bu projelerle sizlerin 
sayesinde yeniden ayağa kalkacağına inanıyor, mektubumuzu Zat-i Alinize takdim ediyor, 
saygılar sunuyorum.   
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20.03.1997 

Sayın: Fuat MİRAS 
T.O.B.B. Başkanı 

 ANKARA 
 
Başbakanlığın Oda Borsa ve Birliğimizin mevduatlarının "Kamu Ortak Hesabı"na aktarılmasıyla 
ilgili hukuk dışı kararların iptal edilmesinde göstermiş olduğunuz hassasiyeti takdirle 
karşılıyor, saygılarımı sunuyorum. 
 
20.03.1997 
 

Sayın: Yalım EREZ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

ANKARA 
 
Başbakanlığın 10.03.1997 tarih ve B.02.0 BKM.0.03.00.000.12/8 sayılı yazıları ile Odalarımızın 
mevduatlarının " Kamu Ortak Hesabı" statüsüne alınmasıyla ilgili kararların düzeltilmesinde 
gösterdiğiniz gayretlerinize teşekkürlerimi arz ediyor. saygılarımı sunuyorum. 
 
 
21.03.1997 
 

TÜRKİYE HALK BANKASI 
İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne 

ANKARA 
 

1996 yılının ikinci yarısında uygulamaya konulan KOBİ’lerin teşvik ve kredilendirilmesi ile ilgili 
kararları yerinde ve olumlu olduğunu düşünüyorum. 
 
Gerçektende bugün Küçük Orta Boy İşletmelerin gerek yatırım, gerekse yenileme ve kapasite 
artırma gibi ihtiyaçlarında duyulan teşvik ve kredilerin verilmesi bu işletmelerin tekrardan 
ekonomimize kazandırılması hepimizin arzusu ve görevi olmalıdır, 
 
Kalkınmada 1.derecede Öncelikli bölgeler arasında olmamız İlimizde ki mevcut firmaların bu 
teşvik ve kredilere gerçek manada ihtiyaçları olduğunu özellikle vurgulamak isterim. 
 
Maalesef Halk Bankası Gümüşhane şubesine KOBİ kredisi için müracaatta bulunan 7 firmadan 
sadece iki firma için Müdürlüğünüzden eksper incelemesi yaptırılmış, diğer firmalar için halen 
eksper gönderilmediği gibi müracaat sonuçlarından da bilgi verilmemiştir. 
 
Üzülerek ifade edeyim ki; eksper gönderilen bu iki firmada Anonim şirket olmasına rağmen 
hisselerinin büyük bölümü İl özel idaresine ait olması bizleri değişik yorumlar yapmamıza 
neden olmaktadır. 
 
Gümüşhane şubenize KOBİ kredisi için başvuru forumlarını veren aşağıda unvanları yazılı 
firmaların bugüne kadar kredi taleplerinin değerlendirilmesi yönünde firmalar bazında 
aydınlatıcı bilginin verilmesini müsaadelerinize arz ve rica ederim. 
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24.03.1997 
 
 

Başbakana, Sanayi ve Ticaret Bakanına,  
Maliye Bakanlığına ve İlimiz Milletvekillerine Gönderilmiştir 

 
 

BİR MEKTUP 
 
Tarihin süzgecinde hiç bir zaman kalburun altına düşmeyen insan kalitesiyle, ve her dönemde 
Vatanı ve Milletine saygı ve sevgisinden asla taviz vermeyen ortak manevi değerlerini 
korumak, kollamak ve yüceltmek için gayret gösteren çalışan ve üreten örnek insan tipini her 
zaman sergilemiş olan GÜMÜŞHANE’li, bugün ne yazık ki; hak ettiği yaşam standardına 
kavuşamamıştır. 
 
Hükümetlerin seçim endişesi içinde uyguladıkları günübirlik ve 
taraflı politikalar neticesinde yurdumuzda milli gelir dağılımı çoğunluğunun alehine büyük bir 
hızla bozulmuştur. Paylaşımın tepelerde yapılması sosyal barışın en büyük tehdit unsurudur. 
  
Milli gelir dağılımındaki bu bozulmadan zarar gören illerin başında GÜMÜŞHANE’de 
bulunmaktadır. Yurdumuzun bir tarafında fert başına 7.500.$ Milli gelir diğer tarafta 650.$ 
milli gelir. Bu yelpaze içerisinde İlimizde fert başına 1000.$ milli gelirle yurdumuzun en fakir 
12.ili olarak yer almaktadır. 
 
GSYİH gelişme hızı bakımından da iller arasında büyük farklılıklar söz konusudur. 1987-1994 
yılları arasında ülke genelinde GSYİH yıllık olarak ortalama %4,58 oranında büyüme 
göstermiştir. Ayrıca bu dönem de yıllar itibariyle negatif büyümeyle karşılaşılmamıştır. 
 
Ancak ne yazık ki; bu dönemde dahi GÜMÜŞHANE yıllık - % 4.74 'lük negatif bir büyüme 
göstermiştir. Yani yurdumuzun büyüme gösterdiği yıllarda bile ilimiz ekonomik olarak 
küçülmüştür. 
 
Sanayi sitemizdeki 140 işyerinden 90 tanesinin kapalı bulunması küçülen İl ekonomisinin 
başka bir örneğidir. Bugün ilimizde tarım yoktur, sanayi yoktur, turizm yoktur en acısı da 
ilçelerimizle, sosyal kültürel ve ekonomik bağlarımızı sağlayacak normal karayolu 
bağlantılarımız yoktur. 
 
Görüldüğü gibi, gelişmişlik yolunda hiç bir sektörden nasibini alamamış İlimiz bütün bu 
olumsuzluklara rağmen de, altını çizerek ve övünerek söylüyorum ki, kayıt dişi ekonomisi 
olmayan ve vergi toplamada %  93 gerçekleşme payı ile de GÜMÜŞHANE, tüccarıyla, 
esnafıyla örnek bir il konumundadır. Milletine Devletine sadakatin bundan daha güzel bir 
örneği olabilir mi?  Milli gelirin adil bölüşümü bölgeler arası dengeli ekonomik kalkınmanın 
sağlanması için, Hükümetlerimiz,  kalkınma hamlesini başlatamamış, ekonomisinden imdat 
sesi gelen illerimizi,yatırımcı için cazip hale getirmelidir. 
 
Bedelsiz arsa, süreli vergi muafiyeti, gibi Özendirici kararlarla sanayici ve işadamı bu 
bölgelere çekilmelidir. 
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Zaten, efeliğinden bıktığımız enformal ve illegal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayda 
alındığı zaman,İlimiz gibi normal yaşam standardının altına düşmüş yörelerde vergiye 
de,vergi dairelerine de ihtiyaç kalmayacaktır. Diğer taraftan merkezi hükümetler yaptırım 
gücünü kullanarak geri kalmış yörelerin yapısına uygun tesis ve Üniversitelerle bu bölgeleri 
destekleyebilirler. 
 
Her türlü tesis ve eğitim kurumlarının devamlı aynı yörelerde üst üste kurulması da 
bölüşümdeki adaletsizliğin en büyük faktörlerindendir K.K.P.(Kırsal kalkınma projesi), ve 
şefkat paketi gibi komplike projelerde siyasi ağırlığa göre değil,haklılık sırasına göre 
uygulandığında kaybolan fırsat eşitliği de sağlanmış olacaktır. 
 
Bu konjöktür içerisinde Gümüşhane'de milli gelirden hak ettiği kadar payı almak istiyor. 
 
Bunun için ilimizi kucaklayan rantabıl projeler ve hedefler tesbit ederek sonuna kadar takipçisi 
olmalıyız. 
 
Gümüşhane'yi İlçelerimizle, köylerimizle ortalama yaşam standardına kavuşturmak istiyorsak 
öncelikle tesbit edilen şu hedeflerimize birlikte sahip çıkarak kavuşmamız bir mecburiyet 
haline gelmiştir. 
 
1-İlçelerimizle aramızdaki nizami olmayan karayollarının kısa sürede yapılması gerekir. 
Gümüşhane-Torul,Gümüşhane-Kelkit karayollarımız yıllardır ödenek yokluğundan inşaat 
halinde beklemektedir. Gümüşhane-Köse arasında ise Kurtuluş savaşından önce yapılmış yolu 
kullanmaktayız. 
 
Gümüşhane-İkisu üzerinden Şiran bağlantımız olan 62 Km’lik orman 
yolunu 2.5 saatte almaktayız. Bu şartlar altındaki insanların haklı olarak ürettiği de tükettiği 
de pahalı olacaktır. 
 
2-Bir çok sektörlerde teşvik, destekleme ve muafiyetler sağlayan 23 İlin dahil edildiği şefkat 
paketi projesine Gümüşhane'de alınmalıdır. Hangi boyuttan bakarsak bakalım bu projeye 
dahil olmak Gümüşhane'ninde hakkıdır. 
 
3-1983 yılından beri Yurdumuzda uygulanmakta olan K.K.P.(Kırsal Kalkınma Projesi) bugüne 
kadar ikişer İl olarak 10 İlimizde uygulanmış ve uygulanacaktır. 
 
Sosyal ve ekonomik sıralamadaki yerimize göre Gümüşhane’nin de bu projede 12.sırada yer 
alınması, projenin özüne de, amacına da uygun olacaktır. 
 
4-Eğitimin gücüne inanmış Gümüşhane’de Eğitim Fakülteleri yada uygun diğer fakültelerin 
bulunacağı bir üniversitenin kurulması zorunlu hale gelmiştir. 
 
Kısmen hazır olan alt yapımızın eksik taraflarının da, Gümüşhane’li iş adamlarımızın ve 
idarecilerimizin cesur ve özverili çalışmalarıyla halledeceklerine inancımız tamdır. 
 
Gümüşhane Ticaret ve sanayi Odası olarak kamuoyumuzla beraber bu haklı taleplerimizi 
başaranları alkışlamak için, hedeflerimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. 
 
 



 14 

 
26.03.1997 
 

Hasan ARSLAN 
Nadir Özer KAYA 
Hayri KÖPRÜLÜ 

Mustafa KÜÇÜKÖNER 
Lokman EREN 

 
Sayın:  
 
Başvuruda bulunduğunuz KOBİ kredi talepleriniz Odamızca titizlikle takip edilmektedir. 
 
Kredi taleplerinizin bugüne kadar yerine getirilmeyişi hususu Vilayet makamına intikal 
ettirilmiş konunun araştırılması sayın Valimizden istenmişti. 
 
Sayın Valimizce konular soruşturulmuş olup, başkanlığıma verilen bilgide kredi talepleriniz 
Halk Bankası Genel Müdürlüğüne geç intikal ettiği ve bazı evrak noksanlığı olan 
dosyalarımızın noksan evraklarının müdürlükte giderildiği ve giderileceği bildirilmiştir. 
Konunun takibimizde olduğunu ve durumu bilgilerinize rica ederim. 
 
 
26.03.1997 
 

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINA 
GÜMÜŞHANE 

 
İlimiz halkı ve Ticaret erbabı bağlı bulunduğu Belediyesinin kendilerine en güzel en iyi 
hizmetleri verilmesini ister. Tabidir ki bu insan lanmış, güzeline ve en iyisine layıktırlar . Bu 
bakımdan; 
 
Odamıza gerek işleri icabı gerekse ziyaret maksadıyla gelip uğrayan üyelerimiz ve insanlar, 
Odamız hizmet binası yanındaki boşluğu ve kütüphaneye çıkan merdivenlerin yanındaki 
yerlerin görünümünün hoş bir görünüm olmadığının ve buranın pis bir durumda olduğunu 
devamlı olarak söylemektedirler. 
 
Yukarıda tanıtılan bu yerden kanalizasyon ve yağmur suyuyla inen tarassubat insan sağlığını 
tehdit edecek boyutlarda çevre kirliliği yap makta, ayrıca gelen bu tarassubat Atatürk 
caddesine inerek kötü görünümle araç ve yaya trafiğini engellemektedir. 
 
Bu inşaat sezonu içerisinde yapılacak inşaatlar dahilinde bu duruma ve buradaki bozuk 
merdivenlerle birlikte meseleye çözüm getirilmesiyle bu yerdeki boşluğun ağaçlandırma ye 
çimlenmesiyle hoş bir görünüm alacağını düşünmekteyiz. 
 
Daha öncede Belediyenize yazılı ve sözlü Olarak iletilen bu durumu çözümlemenizi 
bilgilerinize arz ve rica ederim. 
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Çevre Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY’ın Yaptığı konuşma 

 
 
 

97 ÇEVRE YILI 
İsmail AKÇAY 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Düşünceleri 
 

Anayasanın 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir şekilde yasama hakkına 
sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin 
ve vatandaşların ödevidir." denilmektedir. 
 
Yaşadığımız çevreye karsı sorumlu ve duyarlı olmalıyız. Cünkü, insan yaşadığı çevreyle 
bütünlesen7çevreyi oluşuz ve olumlu yönde etkileyen ve değiştirebilen tek varlıktır. 
 
Toplum ve çevre sağlığının korunmasında, hava kirliliğinin. azaltılması ve önlenmesi için, 
kullanılan yakıtların,çöp ve atık maddelerin toplanma ve imha edilme şekillerinin egzoz 
gazlarının,yol kaplamalar mm,çarşı ve pazarlardaki etrafı kirletici işyerlerinin,yanlış imar ve 
yapılaşmanın ve bu işlerde hizmet veren insanlardaki bilgi ve eğitim yetersizliğinin,idarecilerin 
önemi tartışılmaz bir gerçektir . 
 
Eğer önlem alınmazsa, bütün bunlar, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden, ekolojik dengeyi 
bozan, hava ve çevre kirliliğinin çok ciddi sebepleridir. 
 
Ancak, insanların ruh sağlığını bozan, toplumsal huzuru tehdit eden her türlü davranış ve 
düşünce bozukluğu da ciddi manada bir kirliliktir. 
 
Günlük hayatımızdan net örnekler verecek olursak; görevlilerin,belirli yerlere çöpleri yığarak, 
rüzgarın savurmasına bırakmaları,görevi suistimalle beraber büyük bir kirliliktir. 
 
Cadde ve sokaklarımızda, sürücülerin hız sınırını devamlı ihlal etmeleri, klaksonlar mı yüksek 
tonda çalmaları, ekzos bağırtmaları bir kirliliktir. 
 
Yaya ve araç trafiğini durduracak şekilde, işyerlerinin araçlardan mal indirip bindirmeleride bir 
kirliliktir. 
 
Çarşı ve sokaklarda, özellikle insanların dinlenme saatlerinde, alkollü insanların sağa sola 
devrilerek nara atıp, insani olmayan sesler çıkartmaları da bir kirliliktir. 
 
İşyerlerinin önlerine sandalyeler atıp oturarak yaya ve sürücülere saygısızlık yapıp, onları 
üzmekte bir kirliliktir. Kaldırımlara hatta yollara kadar taşarak, inşaat malzemesinden gıdaya 
kadar, her türlü mal ve eşyayı, yayaları ve sürücüleri rahatsız edecek şekilde sergilemekte bir 
kirliliktir. 
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İnsanların piknik ve uğrak yerlerinde, poşetler i,pet şişeleri, piknik artıklarını olduğu yerde 
bırakıp kalkmakta 
 
Karayolları güzergahlarında ki; çeşmelerde içki masaları kurmakta, karayolları lehvalarını 
kurşunlarla kalbura çevirmekte bir kirliliktir. 
 
Çarşı ve mahallelerde, insanlar in istirahat zamanı olan saat 23.00 den sonraki her türlü 
sevinç gösterileri de, her türlü çalışma ve faliyetleride bir kariliktir. 
 
Görevli trafik memurlarının megafonlardan yüksek sesle ikazlarıda bir kirliliktir. 
  
Bütün bunlar, insanları geren ve strese sokan bilimsel olarak ispatlanmış faktörlerdir. İnsan 
sağlığında, oksijenin azlığı kadar streste ciddi bir tehlikedir. Dolayısıyla, eğitim 
kurumlarımızda, saygıyla çevrenin ders olarak okutulmayışı, en büyük kirliliktir. 
 
Bu bakımdan. cadde ve sokaklarımızda, yaya ve araç trafiğinde, çevreyle insanların uyumu 
bakımından yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaat indeyim. 
 
Araç parkının yasaklandığı caddelerin bir kısmında yasağın uygulanıp diğerler inde 
uygulanmayışı da bir kirliliktir. 
 
Hüriyet Caddesi, A.Ziyaüddin caddesi, transit yolu, Kemal iye camii önünde, Atatürk caddesi 
kadar araç ve yaya trafiğinde önemli ve yoğunluktadır. 
 
Park yasağı uygulamasında, trafik akışını engellemeyecek şekilde, alışveriş yada başka 
maksatlarla, kısa süreli parklara kontrollü müsaade edilmesi, yaşamı kolaylaştıran 
uygulamalar olacaktır. 
 
Bütün bu kirilliklerin, eğitimle çevre bilincinin oluşmasıyla ortadan kaldırılması mümkündür. 
İnsanlarımızın can güvenliği ve ruh sağlığı için, artık bütün yılların çevre yılı kabul edilerek, 
yetkililerimizin bu konulara daha çok zaman ayırmaları dileği ile selam ve saygılar sunuyorum. 
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Başbakanımıza Ticaret ve Sanayi Odası olarak  

İlimiz Adına Taleplerimiz 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN GÜMÜŞHANE İÇİN DÖRT HEDEF 
 

Hükümetlerin seçim endişesi içinde uyguladıkları günübirlik ve taraflı politikalar neticesinde, 
yurdumuzda milli gelir dağılımı çoğunluğun aleyhine büyük bir hızla bozulmuş, halada 
bozulmaya devam etmektedir. 
 
Paylaşımın tepelerde yapılması, her zaman, sosyal barışın en büyük tehdit unsuru olmuştur. 
 
Gelir dağılımındaki bu bozulmadan, en çok zarar gören illerin başın da GÜMÜŞHANE'de 
vardır. 
 
Dünyada açlık sınırının 500 $ olarak tesbit edildiği günümüzde Avrupa’da 20,000. $ olan fert 
başına milli gelir, Yurdumuzun bir tarafında ortalama 7.500 $ ,diğer tarafında 650 $ olarak 
gerçekleşmektedir. 
 
Bu yelpaze içerisinde, ilimizde fert başına 1000 $ milli gelirle yurdumuzun en fakir 12.ili 
olarak yer almaktadır.  
 
GSYİH gelişme hızı bakımından iller arasında büyük farklılıklar söz konusudur. 
 
1987-1994 yılları arasında ülke genelinde GSYİH yıllık olarak orta lama %4. 58 oranında 
gerçekleşmiştir. Ayrıca bu dönemde, yıllar itibariyle negatif büyümeyle karşılaşılmamıştır. 
 
Ancak ne yazık ki; bu dönemde dahi, GÜMÜŞHANE yıllık -%4.74 lük negatif bir büyüme 
göstermiştir. Yani Yurdumuzun büyüme gösterdiği yıllarda bile İlimiz ekonomik olarak 
küçülmüştür. 
 
Sanayi sitemizdeki 140 işyerinden 90 tanesinin kapalı bulunması, küçülen İl ekonomisinin bir 
başka örneğidir. 
Bugün İlimizde tarım yoktur, sanayi yoktur, turizm yoktur, en acısı da ilçelerimizle sosyal, 
kültürel ve ekonomik bağlarımızı sağlayacak normal karayolu bağlantılarımız yoktur. 
 
Görüldüğü gibi, gelişmişlik yolunda hiçbir sektörden nasibini alamamış ilimiz, bütün bu 
olumsuzluklara rağmen altını çizerek ve övünerek söylüyorum ki, kayıt dışı ekonomisi 
olmayan ve vergi toplamada % 94 gerçekleşme payı ile de GÜMÜŞHANE, tüccarıyla, esnafıyla 
örnek bir il konumundadır. Milletine, Devletine sadakatin bundan daha güzel bir Örneği 
olabilirimi ? Milli gelirin adil bölüşümü, bölgeler arası dengeli kalkınmanın sağlanma sı için, 
hükümetlerimiz kalkınma hamlesini başlatamamış, ekonomisinden imdat sesi gelen illerimizi, 
yatırımcı için cazip hale getirmelidir. Bedel siz arsa, süreli vergi muafiyeti gibi özendirici 
kararlarla, sanayici ve işadamı bu bölgelere çekilmelidir. 
 
Zaten, efeliğinden bıktığımız enformal ve illegal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayda 
alınıp, devlette israf önlendiği zaman, milli gelirdeki adaletsiz paylaşım büyük ölçüde 
düzelecek, her yöredeki insanımız normal yaşam standardını yakalayacağı gibi, eğer kalırsa 
geri kalmış yörelerden devletimizin zor vergisi almaya ihtiyacı kalmayacaktır. 
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Diğer taraftan merkezi hükümetler yaptırım gücünü kullanarak geri kalmış yörelerin yapısına 
uygun tesis ve üniversitelerle bu bölgeleri destekleyebilirler. 
 
Her türlü tesis ve eğitim kurumlarının devamlı aynı yörelerde üst üste kurulması da 
bölüşümdeki adaletsizliğin en büyük faktörlerindendir. 
 
K.K.P.(Kırsal kalkınma Projesi) ve şefkat paketi gibi komplike projelerde siyasi ağırlığa göre 
değil, haklılık sırasına göre uygulandığında kaybolan fırsat eşitliği de sağlanmış olacaktır. 
 
Bu konjöktür içerisinde Gümüşhane'de Milli Gelirden hakkettiği kadar payı almak istiyor. 
Bunun için İlimizi kucaklayan rantabl projeler ve hedefler tesbit
ederek sonuna kadar takipçisi olmalıyız. Gümüşhane'yi İlçelerimizle/köylerimizle ortalama 
yaşam standardına kavuşturmak istiyorsak Öncelikle tesbit edilen şu hedeflerimize birlikte 
sahip çıkarak kavuşmamız bir mecburiyet haline gelmiştir. 
 
1-İlçelerimizle aramızdaki nizami olmayan karayollarının kısa sürede yapılması gerekir. 
Gümüşhane-Torul, Gümüşhane-Kelkit karayollarımız yıllardır ödenek yoklusundan inşaat 
halinde beklemektedir. Gümüşhane-Köse arasında kurtuluş savaşından önce yapılmış yolu 
kullanmaktayız. 
 
Gümüşhane-İkisu üzerinden Şiran bağlantımız olan 62 km'lik orman yolunu 2.5 saatte 
almaktayız. Bu şartlar altındaki insanların haklı olarak ürettiği de, tükettiği de pahalı olacaktır. 
 
2-Bir çok sektörlerde, teşvik destekleme ve muafiyetler sağlayan 23, ilin dahil edildiği şefkat 
paketi projesine Gümüşhane'de alınmalıdır. Hangi boyuttan bakarsak bakalım bu projeye 
dahil olmak Gümüşhane'ninde hakkıdır. 
 
3-1983 yılından beri yurdumuzda uygulanmakta olan K.K.P.(Kırsal Kalkınma Projesi) bugüne 
kadar ikişer il olarak 10 ilimizde uygulanmış ve uygulanacaktır. 
 
Sosyal ve ekonomik sıralamadaki yerimize göre Gümüşhane'ninde bu projeye 12.sırada 
alınması, projenin özüne de, amacına da uygun olacaktır. 
 
4-Eğitimin gücüne inanmış Gümüşhane'de "eğitim fakülteleri yada uygun diğer fakültelerin 
bulunacağı bir üniversitenin kurulması zorunlu hale gelmiştir. 
 
Kısmen hazır olan alt yapımızın eksik taraflarımda, Gümüşhaneli işadamlarımızın ve 
idarecilerimizin cesur ve özverili çalışmalarıyla halledeceklerine inancımız tamdır. 
 
Bugüne kadar milli gelirden hak ettiğimiz kadar pay alamayan ilimizin diğer illerden ayrılması 
doğru değildir. 
 
Tesbit ettiğimiz hedeflerimizin gerçekleşmesini merkezi hükümetlerden bekliyoruz. Bizim 
acelemizi var, 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak kamuoyumuzla beraber bu haklı taleplerimizin 
sonuna kadar takipçisi olacağız. 
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22.05.1997 
 

SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÜMÜŞHANE 

 
Bilindiği üzere Odamız 5590 sayılı yasa hükümlerine göre özel mahiyette kamu kurumu 
niteliğinde Ticaret ve Sanayi erbabının kayıtlı olduğu bir mesleki kuruluştur. 
 
"Odamızın görevleri arasında; üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak 
ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak meslek disiplini ve ahlakı tesanüdü 
korumak gibi hususlar yer almaktadır. 
 
Üyelerimizin Odamıza müracaatlarında 4077 sayılı yasa gereğince kurumunuzca 
Ticarethanelerinde yapılan denetimlerde bu yasada emredilen mecburu uygulamaların dışına 
çıkılarak 507 sayılı yasa gereğince Esnaf ve Sanatkarlar Odalarınca tasdikli olarak esnaflara 
verilen fiyat listeleri Odamız üyelerinden de istenmektedir. 
 
Denetimleri yapan temsilcilerinizin üyelerimizden,507 sayılı yasa ya göre verilen fiyat listesi 
istendiği şikayet konusu olmaktadır. 
 
Kanunda yeri olmayan hususların üyelerimizden istenmemesini yapılan denetimleri 4077 sayılı 
yasaya göre yürütülmesi gerektiğini. 
 
Bilgilerinize arz ve rica ederim. 
 
13.06.1997 
 

ORMAN  İŞLETME   BÖLGE   MÜDÜRLÜĞÜNE 
TRABZON 

 
Personelinizi ihtiyacı olan çeşitli mal alımlarında, Bölge Müdürlüğünüze bağlı Gümüşhane  
deki personelin de mal ihtiyaçlarının, Trabzon İlinden temin edilmekte, yada satın alınmakta 
olduğunu üzüntü ile öğrenmiş, bulunuyoruz. 
 
Türkiye genelinde, Gümüşhane en fakir 12. il durumunda bulunmaktadır„  
 
Bu itibarla ilimizin, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca yetki ve imkanlar dahilinde 
desteklenmesini arzu  etmekteyiz. 
 
Gümüşhane de  yaşayanlarında milli gelirden azda olsa bir pay almaya hakları vardır diye 
düşünüyoruz. 
 
Dolayısıyla, Bölge Müdürlüğünüze bağlı iller, sizlerinde müsaadesiyle, kendi ihtiyaçlarını 
bulundukları illerden temin etmeleri, fırsat eşitliğini sağlayacağı gibi, esnafımızın da  
şikayetlerine meydan vermeyerek, adil gelir dağılımına da önemli Ölçüde katkı da bulunacağı 
muhakkaktır. 
 
Konuyla ilgileneceğinizi ümit ediyor, sonuçtan bilgilendirilmemiz dileği ile, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. 
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İlimizdeki Ulusal ve Yerel Basın Kuruluşlarına 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI 
İSMAİL AKÇAY'DAN 1997 YILININ EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ 

 
1997 yılında da yüksek enflasyondan, işsizlikten iç ve dış ticaret borç, anapara ve faiz 
ödemeleri kıskacından yakamızı kurtarabilmiş değiliz. 
 

Özelleştirmenin gecikmesi, KİT’lerin daha da hantallaşmasına, tüketimi artırırken üretiminde 
azalmasına hala fırsat vermektedir. 
 

Az gelişmiş yörelerimizde istihdama yönelik yeni yatırımların yapılması, göçün önlenmesi ve 
üretimin artırılarak enflasyon canavarının yok edilmesi de yine özelleştirmenin kurallarına 
göre yapılması ile mümkün olacaktır. 
 

Aksi taktirde, Doğudan Batıya devam eden bu hızlı ve plansız göçün 
faturasını daha ağır ödeyeceğimiz muhakkaktır. 
 

1997 yılının Gümüşhanesine iktisaden baktığımızda il genelindeki 170 bin olan nüfusumuzun 
152 bine düştüğünü görüyoruz. Yani son 7 yılda İlimizden 18 bin insanımız göç etmiştir. Bu 
ciddiye alınacak bir rakamdır. 
 

Yine il ekonomisinde söz sahibi olan müteşebbislerin ve firmaların bağlı bulunduğu Ticaret ve 
Sanayi Odasının verilerine bakıyoruz,1997 yılında Torul ve Kürtün İlçelerimiz dahil 10 tane 
yeni işyeri açılmıştır. Buna mukabil, 30 tane firma Ticareti terk ederek. İşyerini kapatmıştır.  
Bütün bunlardan görülüyor ki azalan nüfusumuzla doğru orantılı olarak İlde ki ticari 
potansiyelde her gün azalmaktadır. 
 

Gümüşhane gibi ekonomisi, işçi ve memur maaşına dayalı bir ilde, yıl da 30 tane vergi 
mükellefinin Ticareti terk etmesi yetkili ve sorumlu olan herkesi düşündürmelidir. 
Özkaynaklarını yiyen esnaf ve tacirimiz artık kredilerle ayakta durmaktadır. 
 

7626 km2 yüzölçümündeki İlimiz topraklarının ancak % 17’sinde tarım yapılabilmektedir. 
Buna rağmen nüfusumuzun % 65'i halen kırsal kesim de yaşamaktadır. 
 

Demek ki; Gümüşhane ekonomisinde Tarım ve Hayvancılık Önemli bir yer tutuyor. 
 

Ancak 1995-96 yıllarında merkezi hükümetlerin hayvancılığı desteklemek için uyguladıkları 
yanlış politikalar İlimize ve ülkemize zarar vermiştir. 
 

Yurt dışından ithal edilen et ve canlı hayvanlar iç pazarda et fiyatlarını düşürmüş buna 
mukabil yem fiyatlarının çok fazla yükselmesine sebep olarak köylümüzü zor durumda 
bırakmıştır. İthal edilen hayvanların büyük bir kısmı iddia edildiği gibi kaliteli olmayıp, tam 
aksine hastalıklı çıkmışlar ve köylümüzün elinde ölerek O insanlarımızı milyarlarca borçlu 
duruma düşürmüşlerdir. Kısaca Kamu yatırımının olmadığı ilimizde gözle görülür ekonomik 
küçülme olmuştur. 
 

1997 yılındaki bütün bu olumsuzluklara rağmen Torul Barajının ihalesinin Bakanlar Kurlundan 
çıkması, İkisu-Şiran yolunun ihale edilmesi ö nemli bir gelişme olmuştur. Bütün 
Gümüşhanelileri sevindirmiştir. 
 

Sonuç olarak 1997 yılında ekonomik olarak yılı kurtaran tek sektör Bankacılık olmuştur. 
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22.09.1997 
TOBB YÖNETİMİNE 

ANKARA 
 

BU FAİZLER ÇOK OLDU
 

Gümüşhane’de ilin toplam arazisinin %17’si tarım arazisi, %33’ü çayır ve mera, %25’i orman, %25’i 
ise kullanılmayan arazidir. 
 

Tarım arazisinin bu kadar kıt ve verimsiz olduğu ilimizde, hala nüfusun %65’i kırsal kesimde 
yaşamaktadır. Bu bozuk coğrafyadaki %17’lik tarım arazisinde, ekimi yapılan ve ortalama 1 e 5 verim 
alınan bu bitkilerde pazar değeri fazla olmayan arpa ve buğday gibi hububattan oluşmaktadır. 
 

İç Anadolu, güney ve batıda ise koylu arazinin tamamını kullanır, pazar değeri yüksek mahsule, 1 e 40 
verim ve aynı araziden yılda üç mahsul alır.  
 

Ziraat Bankası buradaki çiftçiye de %70 faizli kredi veriyor, 
 

Yoksulluk sınırında yaşayan Gümüşhane ve benzer diğer illerde Ziraat Bankası köylüye %70 faizli 
kredi veriyor. 
 

İşte en büyük bölücülük budur. Ziraat Bankası Zirai kredi faizlerini yüzde 43’ten yüzde 70’e çıkartarak 
bütün yörelerde uygulanması devletimizin sosyal devlet anlayışına da uymaz. 
 

Ziraat Bankası Zirai kredilerin kalkınmada öncelikli yörelerde de yüzde 70 faizle uygularsanız var olan 
göçü daha da hızlandırırsınız. 
 

Dengesiz ve plansız bir şekilde, köyden kente göçün sonucunda bir kişinin istihdamı için devlet 1 
milyar lira harcamak zorunda kalıyor. Hatadan dönmek en büyük fazilettir. Siyasi iktidardan 
beklediğimiz bu fazileti göstermesidir. Ülkemizde 80 ilin 47 tanesi aynı statüde kalkınmada öncelikli 
yöredir. Kalkınmada öncelikli yöreleri siyasetten değil adaleten yeniden ele alıp tesbit ederek 
kalkınmada birinci derecede önceliki illere de Zirai Kredi faizlerinin derhal değiştirilerek uygun 
rakamlara çekilmesi gereklidir. 
 

Aksi taktirde bu yörelerdeki tek geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın ölmesiyle beraber köyden 
kente göçün korkunç boyutlara ulaşacağı kaçınılmazdır. 0 zaman bunun altyapısını hazırlamakta acele 
etmeniz gerekmektedir. Bu feryat köylünün feryadıdır.  
 

TOBB tarafından hazırlanacak vergi reformu çalışmalarında dikkate alınmasını istediğimiz 
odamız görüş ve önerleridir; 
 

1- Hızlı kentleşmeden dolayı, gayrimenkullerin alım satımından doğan büyük rantların 
vergilendirilmesi lazım. 
2- Kelle vergisi olarak gördüğümüz hayat standardının kaldırılması lazım 
3- Kalkınmada 1.derecede öncelikli yörelerdeki ikinci sınıf esnafın vergi oranları %  10 indirilmelidir. 
1.sınıf tacirin vergi oranı da % 10 dan başlamalıdır. Ve peşin verginin bu yörelerde tamamen 
kaldırılmalıdır. Bu yörelerde yatırım yapan müteşebbisin en az 5 yıl her türlü vergiden muaf 
tutulmalıdır. Kalkınmada öncelikli yörelerde kamu alacaklarının gecikme faizleri % 15’den % 10 
indirilmelidir. 
4-KDV oranlarının yüksekliği fişsiz ve faturasız alışverişleri özendirmektedir. Dolayısıyla büyük çapta 
vergi kaybı olmaktadır. 
5-Servet beyannamesinin yeniden uygulamaya konulması şarttır. 
6-Enformal ve illegal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayda alınmalıdır. 
7-Vergi tabana yayılmalıdır. Devlet sürekli vergi veren aynı mükelleflerden daha çok vergi alma 
hastalığından vazgeçmelidir. Büyük paralar kazanıp da vergi mükellefi olmayanların mükellef yapılması 
sağlanmalıdır. 
8-Vergi kaçakçılığının cezasının caydırıcı olması sağlanmalıdır. 
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12.02.1998 
 
 

Sayın : Bülent ECEVİT 
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 

 
Gümüşhane ilimiz, fert başına 1250 $ milli gelir ile yurdumuzun en fakir 14.İlidir. 
 
Buna rağmen kayıt dışı ekonomisi olmayan, Vatanına ve Devletine son derece bağlı ve saygılı 
bir il olmaktan fevkalade mutluyuz. 
 
Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli yörelerde, istihdamın yaratılması ye 
yatırımların teşvik edilmesi ile ilgili 4325 sayılı Kanun kapsamına Gümüşhane'ninde 
alınmasından dolayı, çalışmalarınızı taktirle karşılıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. 
 
Çünkü, yıllardır, geri kalmış yörelerin kalkındırılmasıyla alakalı ilk defa ciddi manada bir kanun 
çıkartılmıştır. 
 
Ancak bu kanundan yararlanmak için KOBİ'lerimizin ve KOBİ olmak isteyen 
müteşebbislerimizin konuyla alakalı olarak yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. 
 
İlimizde bulunan Halk Bankası şubesinin ise günlük rutin işlerin dışında KOBi'ye ayıracak 
zamanları da yok bilgileri de yoktur. 
 
KÖBİ" konusunda bu güne kadar Halk Bankası şubesinden bilgi ve hizmet almamız mümkün 
olmamıştır. 
 
Bir yıl içerisinde yalnız bir tane KOBİ kredi alabilmiş, diğerleri KOBi bürokrasisi içerisinde 
boğulmuştur. 
 
Sayın Başbakan Yardımcım ; 
 
Bu itibarla, çalışmalarınız içerisinde olan (KOBİ Bilgilendirme Ofisi ve Teknik Danışmanlık 
Hizmet Merkezi)'nin İlimizde de bir an önce kurulması, KOBİ’lerimiz hız vererek, İlimiz 
ekonomisinde önemli ölçüde gelişmeler olacağı gibi, devam eden göçümüzü de ciddi manada 
durduracağına inancımız tamdır.   
 
İlimiz Gümüşhane için, çok önemli olan, KÖBİ BİLGİLENDİRME OFİSİ VE TEKNİK 
DANIŞMANLIK MERKEZİ'nin İlimizde kurulması için, yüksek müsaadelerinizle ilgililere 
emirlerinizi arz ederim. 
 
Saygılarımla 
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12.02.1998 
 
 

Sayın Fuat MİRAS 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 

Kalkınmada öncelikli yöre olarak anılan ilimizin Gelişme Stratejileri ile Ekonomik yapısı ve 
uygun yatırım alanları konusunda yaptığınız proje çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum. 
 
Bildiğiniz üzere 4325 sayılı Kanunla Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde istihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile,193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yatırımcılara bir çok kolaylıklar getirilmiş 
ve Gümüşhane ilimizde bu kanun kapsamına dahil edilmiştir.  
 
Yasanın ilimizde iş adamlarımızı ve yatırımcılarımızı harekete geçireceğine inanıyorum. 
 
Kalkınmışlık sıralamasında 66. sırada bulunan ilimiz için yapacağınız yatırım alanları ile ilgili 
proje çalışmalarınız, iş adamlarımızın ve yatırımcılarımızın istifadelerine sunulması ve yardımcı 
olunması bakımından önem arz etmektedir. 
 
Bu nedenle proje çalışmalarınızda ilimizin gelişme Stratejileri ile Coğrafi ve Ekonomik Yapısına 
uygun yatırım alanları konusunda yapılacak alışmalara öncelik verilmesini emir ve 
müsaadelerinize arz ederim. 
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12.03.1998 
 
 

Sayın ; M.Oltan SUNGURLU 
Adalet Bakanı 

 
 

İlimizin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetiniz ve Devlet adamlığınızla her zaman gurur duyduk. 
 
Cumhuriyet tarihinde,1983'ten sonraki hükümetlerde önemli görevler almanız, ilimizde devlet 
yatırım ve hizmetlerinin hızlanmasındaki etkisini kimse inkar edemez. Bu nedenledir ki; 
şahsınızı bir şans olarak görüyor İlimize nadide hizmetlerinizi şükranla takdir ediyoruz. 
 
Sayın Bakanım; Bu anlamda ilimizin yerel ve genel problemlerini kısa başlıklar altında arz 
etmek istiyorum. 
  
1-Üniversite seçme sınavlarından sonra ikinci kademe üniversite yerleştirme sınavlarının da 
ilimizde yapılmasını istiyoruz. 
 
2-Hükümetimizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki küçük işletmelere ve girişimcilere 
verilecek kredi desteği ve kolaylıkları ile ilgili Başbakan yardımcısı Sayın Bülent ECEVİT'in 
açıklamalarında bu bölgelerde yatırımcıların ihtiyaç duydukları KOBİ'lerle ilgili Bilgilendirme 
Ofisleri kurulacağı açıklanmıştır. Bu bölgelerde ilki Mardin ve Diyarbakır'da kurulacağı 
açıklanan KOBİ'leri Bilgilendirme Ofisinin İlimizde de açılması, 4325 sayılı Olağanüstü Hal 
Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik 
edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki Kanunun özüne 
de uygun olacaktır. 
 
3-Türkiye Odalar Birliğinin Kalkınmada öncelikli yöre olarak anılan illerimizin gelişme 
stratejileri ile ekonomik yapısı ve uygun yatım alanları konusunda proje çalışmaları yapmakta 
olup, bu çalışmalarını peyderpey ele alıp tamamlamaktadır. 
 
Odalar Birliği bu illeri kapsayan proje çalışmalarından Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Van, 
Erzincan Şanlıurfa, Kars, Sivas, Adıyaman, illerinin çalışmalarını tamamlamıştır. 
 
İlimizin ekonomik ve sosyal gelişmesini tamamlamada yatırımcılara ve iş adamlarımıza rehber 
kaynak teşkil edeceğine inandığımız Odalar Birliğinin bu proje çalışmalarının ilimiz için bir an 
önce başlatılarak çalışmaların tamamlattırılmasını talep ediyoruz. 
 
Sayın Bakanım; 
 
İlimiz gündeminde bulunan yukarıda arz etmeye çalıştığımız sorunlarımızla ilgileneceğinizi 
ümit ediyor saygılarımı sunuyorum. 
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12.03.1998 
 

Sayın : Fuat MİRAS 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 

Ülkemizin sosyo ekonomik olarak gelişememiş en geri kalmış İllerimizin başında gelen 
GÜMÜMŞHANE, bölgesel kalkınmışlığın giderilmesi için alınan bir dizi tedbir ve kararların 
içinde olmasına rağmen değişen hiçbir şey olmadığı gibi, iktisaden küçülen ve devamlı göç 
veren özelliğini sürdürmektedir. 
 
İlimizde fert başına düşen Milli gelir Türkiye ortalamasının çok altındadır. 
 
Bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi için çıkarılan ve ilimizinde kapsam dahilinde olduğu 
4325 sayılı " Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratılması ve Yatırımların Teşviki ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hak kındaki Kanun" ile bölgemizde yapılacak yeni yatırımlarla ilgili bir çok yenilikler ve 
muafiyetler getirmektedir. 
 
Bölgemizde yatırım yapmak isteyen iş adamları, ilimizde hangi sektörlerde ne gibi alanlarda 
yatırım yapmalarının uygun olacağı şeklindeki sorularına cevap vermekte güçlük çekmekteyiz. 
 
Birliğimizin bir süre önce çalışmalarını başlattığı illerin "Gelişme Stratejileri ile Coğrafi ve 
Ekonomik yapısına Uygun Yatırım Alanları konusundaki proje kapsamına GÜMÜŞHANE ilinin 
de alınmasını; 
 
Bu konuda yapılacak çalışmalarda Valiliğimizle birlikte koordine içinde ilgililere yardımcı 
olacağımızı da belirtmek istiyorum. 
 
Birliğimizce GÜMÜŞHANE ilimiz içinde “İlimizin Gelişme Stratejileri ile Coğrafi ve Ekonomik 
Yapısına Uygun Yatırım Alanları"nın tespit edilmesine ilişkin çalışmalara başlanılması için 
ilgililerine emirlerinizi arz eder, saygılar sunarım. 
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15.04.1998 
 

VEZÜV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE 
İSTANBUL 

 
İlgi:02.02.1998 tarihli yazınız. 
 
İlgi yazınızla Doğu ve Güneydoğu'ya yapılacak yatırımların teşviki kap 
samında, İlimize veya 3 ayrı sanayi tesisi ve isletmeleri ile ilgili talep 
yazınız yönetim kurulumuzca incelenmiş, konu ayrıca Valiliğimizle de görüşülmüştür.  
 
Firmanızın İlimize yatırım yapma teşebbüsünü takdirle karşılıyor, teşekkür ediyoruz. 
 
Firmanızın imalatını yaptığı mamuller ile ilgili ilimizde hiç bir üretimin olmadığını, Bu konuda İlimizde 
İlk ve tek olacağını; 
 
Böyle bir yatırım için ilimizde hazine arazilerinin mevcut olduğunu ve bu amaçlar için tahsis 
edilebildiğini; İlimizde gerek vasıflı gerekse vasıfsız isçi istihdamının, mevcut olduğunu; 
 
İlimizde yapılacak ciddi yatırımlarda Odamızın Valiliğimizle koordinasyon içinde her türlü teknik ve 
bürokratik işlemlerde yardımcı olacağımızı; ifade ederken, Teşvik kanunu ile ilgili çıkarılan 4325 sayılı 
yasa ve tebliğlerle yatırımcılara cazip teklifler sunulduğunu, Örneğin 5 yıl süre ile gelir ve kurumlar 
verdisi ile Sigorta işveren pirimlerine istisna getirildiğini, ikinci 5 yılda belirli oranlarda (en az %40) 
gelir ve kurumlar vergisi ile işveren sigorta pirimlerine indirim getirildiğini. Kamu arazilerinin bu 
amaçlara uygun olarak bedelsiz tahsis edildiğini, KOBİ kredilerinden yararlandırıldığını, yatırım 
indirimleri ve gümrük vergi muafiyetleri,bu yörelerde kullanılacak sanayi elektriğinin % 50 si hazinece 
karşılanacağı,mevcut isletmelerin bölgemize taşınmasında nakliye ve söküm maliyetlerinin % 50 sinin 
hazince karşılanacağı gibi bir çok alternatifler sunmaktadır. 
 
Bu anlamda İlimize gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür ediyor, en kısa zamanda ilimizde yatırım 
yapmaya bekliyoruz. 
 
Saygılarımla 
 
 

17.06.1998 
 

Sayın : Temel KAYA 
GÜSİAD Başkanı 

ISTANBUL 
 

Gümüşhane'n olarak her zaman gurur duyduğumuz, ülke ekonomisine büyük katkıları olan 
Gümüşhane'n Sanayici've İşadamlarımızın bununda öte sinde hemşerilerimizin, ilimizin sosyo 
ekonomik gelişmesi ve büyümesi için yoğun çaba sarf edip samana karşı yarıştığınız iş aleminde 
büyük fedakarlıkla İlimizde gerçekleştirdiğiniz ziyaret ve toplantılarınızı tak tirle karşılıyoruz. 
 
İnancım odur ki bu toplantılar neticesinde İlimizin kalkındırılması için alınan kararlar hayata geçirilip 
ata yadigarı Güzel ilimiz insanlarının sevgi takdir ve dualarına vesile olunacaktır. 
 
En kısa zamanda sisleri tekrar İlimizde işletmelerinizin başında görmek dileğiyle saygılarımı 
sunuyorum. 
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GÜMÜŞHANE İLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
TARIMSAL YAPI SEKTÖRÜ 
7626 Km2 yüz Ölçümlü Gümüşhane İlimizin, merkez ve ilçelerimizle denizden ortalama 1400 
m yüksekliğindeki arazilerimizin % 60ını dağlar, % 29'unu platolar,%  11'ini ovalar teşkil 
etmektedir. 
 
Bu coğrafya içerisindeki topraklarımızın ancak % 17'sinde tarım yapılabilmektedir. Tarım 
yapılan alanlarında ancak % 24'ünde sulu tarım yapılmaktadır. Şartların ve oranların ne kadar 
zor ve yetersiz olduğu görülmektedir, buna rağmen nüfusumuzun % 65'i hala kırsal kesimde 
yaşamaktadır. 
 
Hâlbuki Gümüşhane yerüstü su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Mevcut su 
kaynaklarının yeterince kullanılması halinde, sulu tarımla tarımsal yapı değişecek bitkisel 
üretim istenen kapasiteye ulaşarak, tarımla uğraşanın yüzünü güldürecektir. 
 
Diğer taraftan çayır ve meralarımızın, arazinin % 33’ü gibi tarıma göre yüksek oranda oluşu 
tarımsal faaliyetin hayvancılık ağırlıklı olma sini gerekli kılmaktadır. 
 
Ayrıca Gümüşhane İli coğrafi açıdan zengin bir balıkçılık potansiyeline sahiptir. Mevcut 12 
adet alabalık tesisinde 60 ton alabalık üretilmektedir. Alabalık üretimine müsait çok sayıda 
kaynak sularımız boşa akmaktadır. Bu imkanlar değerlendirildiğinde İlimizde en az Bin ton 
alabalık üretmek mümkün olacaktır. Dondurulmuş balık ithalatlıda Türkiye için asla kabul 
edilmeyecek bir uygulamadır.  
 
Gümüşhane İlimizde halen 1.02.000.büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunların % 75’i yerli 
sığırlardır. Yerli sığırların gerek et yönünden, gerek 
süt yönünden verimleri emeği karşılamayacak kadar düşüktür. Çayır ve mera alanlarımızın 
tam kapasite ile hayvancılık yönünde kullanılabilmesi 
için projelerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. 
 
Öneri ve İstekler : 
 
Köse İlçemizde inşaatı devam eden sulama amaçlı Köse Barajımızın hızla tamamlanmasını 
istiyoruz. 
 
Kelkit Sadak Deresi üzerinde ki sulama amaçlı Sadak barajı programdadır. Yeterli ödenek 
ayrılarak ihale edilmesini istiyoruz. 
 
Kelkit Çamur deresi üzerinde yapımı planlanan sulama amaçlı Çamur Barajının biran önce 
programa alınarak yeterli ödenekle ihale edilmesini istiyoruz. 
 
Köse, Kelkit, Şiran İlçelerimizin bir çok köyünde sulanacak arazi ve yeterli su kaynağı mevcut 
olup buralara, gölet, sulama havuzu ve sulama tesisleri yapılmalıdır. 
 
Kelkit ve Şiran İlçelerimizden dolaşan Kelkit çayı üzerinde, sulama amaçlı barajların yapılması. 
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Avrupa'nın hastalıklı ve bize uyum sağlamayan canlı hayvanlarının ve dondurulmuş et ve balık 
ithalatının yasaklanması şarttır. Devlet üretme çiftlikleri ya özelleştirilmeli ya da asli 
görevlerine döndürülmelidir. 
 
Büyükbaş hayvanlarda tabi ve suni tohumlama ile bütün hayvan varlığımız kültür melezine 
dönüştürülmelidir. 
 
İlimizde yem bitkisi olarak (Slaj özelliği olması, et ve süt üretimini artırması dolayısıyla) fiğ, 
mısır, yonca ve karonga ekimi desteklenmelidir. 
 
Şiran-Tersım Barajı DPT'den geçmiştir. Yeterli Ödenekle ihale edilip başlatılmasını istiyoruz. 
 
Şiran-Koruluk Barajının ödeneği yetersizdir. Yeterli ödenek ayrılıp bitirilmesini istiyoruz. 
  
SANAYİ SEKTÖRÜ 
 
30.09.1996 yılında MTA Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde, Altın, 
Bakır, Kurşun, Çinko,Barit, çimento hammaddeleri, Demir, Feldspat, Gümüş, Kaolen, Kil, 
Kireçtaşı, Linyit yatakları varlığı tespit edilmiştir. 
 
Gümüşhane İlimizde madencilikle ilgili toplan 318 adet ruhsat mevcuttur. İki yada üç işletme 
dışında, ruhsat alanların hiç bir faaliyeti yoktur. Faaliyeti olanlarda genel ekonomik kriz 
nedeniyle faaliyetlerini durdurmuşlardır. 
 
1996 yılında özelleştirilen Çimento öğütme ve paketleme fabrikamız Özelleştikten sonra 
kapatılmıştır. 
 
Torul ilçemizdeki HES'in ihalesi 1998 yılında yapılmıştır. Enerjinin yanında İlimize ve 
Bölgemize ekonomik canlılık getirecek bu barajın bu güne kadar hala inşaatına 
başlanmamıştır. 
 
Gümüşhane İle özdeşleşen Kuşburnu, İlimizde doğal olarak dallar da ve meralarda bolca 
yetişmektedir. Kuşburnunun Bilim Adamlarımızca yüksek oranda C Vitamini içerdiği ve 
kuvvetli bir tabi besleyici olduğu ispatlanmıştır. 
 
İlimizde Kuşburnu da Gıda Sanayinde kullanılmaktadır. Kuşburnu çayı, Kuşburnu Marmelatı 
ve Kuşburnu Meyve suyu üreten 3 tane KOBÎ, birkaç tanede KOBİ adayı aile işletmesi 
vardır.Bu KOBİ'lerin sayısını artırmamız gerekmektedir. 
 
Kuşburnu mamulünün KOBİ'ye ve nihai tüketiciye maliyeti pahalı geldiğinden kuşburnu 
toplayıcısına düşük fiyat veriliyor, böyle olunca da Kuşburnunun % 60’ı toplanamıyor. 
 
Meralarda bolca yetişen Kuşburnunun tamamını yöre halkımıza toplatabilirsek, hem ekonomik 
bir değer elde etmiş oluruz, hem de Köyünde evinde oturan bütün aile fertlerini istihdam 
etmiş oluruz. 
 
Siyah çayda KDV oranı % 8, Ada çayında ve ıhlamurda KDV oranı 1'dir. Kuşburnu çayında ve 
mamullerinde ise KDV oranı % 15’dir. 
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İlimizin kalkınmasında en büyük sorunumuz olan işsizliğin çözümü için İmalat Sanayi ve 
KOBİ'lerin vazgeçilmezliği muhakkaktır. 
 
Sanayicilerin, Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin, planlı bir alanda, ortak alt yapı 
hizmetlerinden yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma imkanı sağlayan OSB 
olmayışından dolayı, bugün ilimizdeki KOBİ'ler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. 
Yine OSB olmayışından ileride büyük umutlarla çıkarılan ( Biraz sonra bahsedeceğim ) 4325 
sayılı yasadan da hiçbir faydamız olmamıştır. Çünkü 4325 sayılı yasadan faydalanmak isteyen 
yatırımcılara 1 tane tesis yeri veremedik, gösteremedik  
 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
Maden Kanununda yeni düzenlemelerin yapılarak, ruhsat alanların faaliyetlerinin daha aktif 
olarak yürütülebilmesi istenmeli, yoksa Maden yataklarının kapatma keyfiliğine son 
verilmelidir. Uzman Devlet kuruluşlarından bir kurul kurularak, maden işletme, çıkarılan 
cevherin zenginleştirilmesi, çevre koruma ve benzeri konularda işletme sahiplerine yardım ve 
destek sağlanmalıdır. Böylece hem tabi zenginliklerimiz en iyi şekilde değerlendirilir hem de 
insan ve çevre korunmuş olur. 
 
Çimento Fabrikasının kapatılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bir Milli Servettir. Ekonomiye 
kazandırılması zorunlu olmaktadır. 
 
En kısa zamanda Torul HES Baraj inşaatının başlatılmasını istiyoruz. 
 
OSB'mizin yer tespiti, tapu çalışmaları gibi ön hazırlıklar tamamlanmıştır. DPT'den geçmiş olan 
OSB'mizin parselasyon ve alt yapısının 1999 yılında acilen Ödeneğinin ayrılarak ihalesinin 
yapılmasını istiyoruz. 
 
KOBİ kararnamesine işlerlik kazandırılmalı, işletme sahiplerinin mevzuat hazretleriyle aylarca 
boğuşmasına önlem alınmalıdır. 
 
Kuşburnu çayında ve mamullerindeki % 15'lik KDV oranının % 1'e indirilmesini yada 
sübvanse edilmesini istiyoruz. Buradaki % 15'lik ucuzlama direk Kuşburnu toplayıcısına artı 
olarak yansıyacağından dalda kalan çoğunluktaki kuşburnunun tamamen toplanacağı gibi 
yöre insanımıza da önemli ölçüde ekonomik katkı sağlayacaktır. Doğal gıda olarak büyük 
önem verdiğimiz enerji deposu Pestil ve Köme üretimininde ana maddesi olan dut ve ceviz 
ağacı ekiminin proje ve kaynaklarla desteklenmesi gerekmektedir. 
 
Aile işletmeciliği olarak Pestil ve Köme üretimi istikbal vadeden bir sektör olarak görülmeye 
başlanmıştır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler proje ve kaynaklarla 
desteklenmelidir.  
 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 
 
İlimiz mali yapısı işçi ve memur maaşlarında ve Devlet yatırımlarından oluşmaktadır. Son 
yıllarda Devlet yatırımlarının ödenekleri kesilmiş bütün işler yarım kalmıştır. 
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Bankalarımız esnaf ve sanatkardan çok bordrolu çalışana kredi vermektedir. Esnaf ve Tüccara 
vereceği yüksek faizli Kredi içinde Bordroludan kefil istemektedir. 
 
Bizim yöremizdeki esnaf, tüccar ve çiftçiye verilen kredi faiz oranlarının gelişmiş yörelerdeki 
faiz oranları ile aynı olması büyük bir adaletsizlikle haksız rekabeti getirmektedir. 
Çukurova'da, Ege’de,Trakya’ da 1'e 30 - 40 verimle aynı tarladan senede 2-3 defa mahsul 
alan çiftçi ile bizim yöremizde 1’e 5 verimle senede 1 mahsul alan çiftçiye, aynı oranda faizle 
kredi vermenin mantıklı bir izahı yoktur. 
 
Asla kayıtdısı ekonomisi olmayan Gümüşhane yöremizin esnaf ve tüccarı illegal ve Enformal 
sektörlerden oluşan kayıtdısı ekonomiyle devleşerek efelik taslayan esnaf ve tüccarla nasıl 
rekabet edecek. 
 
İlimizde nüfus erozyonu kanayan bir yara olarak devam etmekte, esnaf ve tüccarımız icralık 
duruma düşmüş İlimizde ticaret dibe vurmuştur. 
 
İlimizin Köse, Kelkit, Şiran- İlçeleriyle ulaşımını sağlayan yollarımızın çok yetersiz oluşu, bu 
ilçelerimizle olan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik ilişkilerimizde büyük bir kopukluk ve gerileme 
görülmekte İlin,İl çeleri ile olan ilişkilerinde zorluklar yaşanmaktadır. 
 
Ayrıca Gümüşhane İlimiz, GAP'ı ve DAP'ı Karadeniz'e bağlayan ulaştıran en ekonomik ve 
sağlıklı güzergah üzerinde bulunmaktadır.  
 
Kamu kuruluşlarının Bölge Müdürlükleri işlevlerini tamamlamışlardır. Bölge Müdürlükleri 
hizmet akışını engelliyor, Kaynak dağılımını adil yapmıyor, önemli ölçüde saman kaybına 
sebep oluyor. Hizmetide çok pahalıya mal ediyor. 
 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
DAP'a dahil İllerde ticari ve zirai banka faizlerinin gelişmiş yörelere göre daha ucuz olmasını 
istiyoruz. 
 
Devlet yatırımlarının İlimiz ekonomisinde büyük bir yeri vardır. Yarım kalmış yatırımların 
yeterli ödeneklerinin sağlanmasını istiyoruz. 
 
Gümüşhane'nin ekonomik yapısı içerisinde esnafla tacirin ekonomik olarak büyük bir farklılığı 
ve ayrımı yoktur. DAP kapsamındaki diğer İllerimizde de durum aynıdır. Bunun için Halk 
Bankasının esnafımıza verdiği ucuz krediden Ticaret ve Sanayi Odalarımıza kayıtlı ikinci sınıf 
mükelleflerimize de verilmesini talep ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin kayıta alınması için 
yapılan çalışmalar yeterli değildir. 
 
GAP'ı ve DAP'ı Gümüşhane üzerinden Karadeniz'e bağlayan bir demiryolunun gerekliliğine 
inanıyor ve yapılmasını istiyoruz. 
 
 
Gümüşhane-İkisu-Şiran Karayolunun ihalesi 1997 yılında yapılmış ve yola başlanmıştır. Yeterli 
ödenekle yolun bitirilmesini istiyoruz. 
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Yine 1997 yılında ihale edilen Şiran - Çamoluk yolunun yeterli ödenek ayrılarak bitirilmesini 
istiyoruz. 
 
Gümüşhane-Kırklı-Kelkit yolunun büyük bir kısmı tamamen bitmiş, ancak ödenek 
yokluğundan yol çalışması durmuştur. 
 
Ketkit-Şiran yolunun ihalesi Koruluk Barajı bünyesinde yapılmış fakat hiç başlanmamıştır. 
Kelkit-Köse yolunun da ihalesi Köse Barajı bünyesinde yapılmış ama bu yola da hiç 
başlanmamıştır. Yeterli ödeneklerin verilmesini istiyoruz. 
 
Bölge Müdürlükleri ya kaldırılmalı, yada her ildeki Müdürlüğünü Baş Müdürlüğe 
dönüştürülmelidir. 
 
Gümüşhane-Köse yolunun Köse İlçemizle Kösedağı arasındaki 5 km'lik yolun güzergâhı 
açılmış, Kösedağı ile Kırıklı arasındaki 12 km'lik kısım 1998 yılında ihale edillmiş ancak 
yüklenici firma yeterli görülmediğinden ihale ileri bir tarihe ertelenmiştir. Programdaki bu 
yollarımızın ihale edilerek diğer yarım kalmış yollarımızın da biran önce yeterli ödeneklerinin 
ayrılmasını istiyoruz. 
 
Kırsal kesimdeki 4470 Km'lik yol ağının %2.7'lik çok küçük bir bölümü asfalt geri kalan kısmı 
ise stabilize ve topraktır. Asfalt yol oranı bakımından Türkiye ortalamasının çok altındadır, 
öncelikle gurup köy yollarımızın asfaltlanması, diğer köy yollarımızın da standardının 
yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun içinde Köy Hizmetleri Müdürlüğünün ödeneklerinin yeterli 
tutulması ve artık eskiyen makine parkının yenilenerek geliştirilmesini istiyoruz.  
 
SOSYAL SEKTÖRLER 
 
Gümüşhane İlimizin 1997 yılı nüfus sayımına göre nüfusumuz 157.797 dir. 
 
Türkiye'nin 80 İli içerisinde nüfus itibariyle 75., nüfus yoğunluğu bakımından da 77. sırada 
yer almaktadır. İlimiz sürekli göç veren" iller arasındadır. 
 
Merkezi Hükümetlerin yanlış politikaları sonucunda sürekli aynı bölgelerde, Sanayi, Eğitim, 
Sağlık, Turizm gibi yatırımların üst üste yapılması, Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını 
doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz olarak etkilenip, Gelişmişlik sıralamasında 80 il 
içerisinde fert başına GSYİH 1324 $'la 65.sıraya düşmüşüz. Yani en fakir 15. iliz. 
 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen İlimizde okuma ve okullaşma oranı yüksektir. İlk defa olumlu 
bir ifade kullanıyorum. 
 
Gümüşhane'de var olan eğitim iklimi İlin bir okullar şehri haline gelmesi için yeterli olup bunu 
yeni eğitim Kurumlarının açılmasıyla tamamlaması gerekmektedir.  
 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
Gümüşhane’de KTÜ'ye bağlı mühendislik fakültesinde iki bölümde eğitim Öğretim 
verilmektedir. Yine aynı üniversiteye bağlı 4 bölümlü Meslek Yüksek Okulu devam etmektedir. 
Fakültenin ve Yüksek okulun diğer bölümleri ile aynı yerde bulunan YİBO'nun ve Karayolları 
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101. Şube Şefliğinin Başka yerlere kaldırılması ile burada Üniversite Kampus alanı 
oluşturulması mümkündür.  
 
Bünyemize uygun örneğin eğitim fakültelerinin açılarak Gümüşhane üniversitesinin kurulması 
Gümüşhanelilerin en büyük arzusudur. 
 
4325 SAYILI KANUNU REVİZE EDİLMESİ  
 
Büyük umutlarla beklediğimiz Bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması amacı ile, 
OHAL'de ve Kalkınmada Öncelikli yörelerde istihdamın ve üretimin artırılması yatırımların 
teşvik edilmesi için yatırımcıya bir takım muafiyetler sağlayan 4325 sayılı yasa 23.01.1998 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Ancak bu yasadan tam olarak yararlanmak için şart koşulan yeni tesis, yeni mükellefiyet 
şartları yöremiz için ağır şartlar olup beraberin de yeni kurulanlarla, eski işletmeler arasındaki 
haksız rekabeti de getirmektedir. 
 
Bölge şartları gereği ayakta durmakta zorluk çeken eski işletmeler bu kanunla yeni kurulan 
işletmelerin karşısında kapanmak durumunda kal maktadırlar. Böyle çarpık teşvik politikaları 
ile arzulanan kalkınma he deflerinin yakalanamayacağı oldukça açıktır. 
 
Kısaca 4325 sayılı İlimizde amacına ulaşmamıştır. Ulaşması yönünde de hiç bir belirti yoktur. 
 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
4325 sayılı Kanunun revize edilerek daha önce kurulmuş olan işletmelerinde Kanunda 
belirtilen diğer şartları taşımaları halinde bunların da 4325 sayılı yasadan faydalanmaları 
sağlanmalıdır. Bu itibarla yasanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.  
 
KIRSAL KALKINMA PROJESİ 
 
İlimizde tarımsal gelirlerin artırılması bitkisel üretimden ve hayvancılık faaliyetlerinden 
maksimum verimin alınması çağdaş teknikleri kullanılması ile mümkündür. 
 
Bu itibarla geri kalmışlığı kabul edildiği İlimiz KKP kapsamına alınmıştır. 
 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
KKP kapsamına alınmış olan ilimizde bu projenin biran önce uygulanmaya başlanmasını 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 
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17.06.1998 
 

TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA 
GÜMÜŞHANE 

 
Taahhüdüm altında bulunan Gümüşhane Özkürtün Süme Mahallesi ilköğretim okulu İnşaatı 
için gerekli olan çimentoyu Aşkale çimento fabrikasından almaktayız. İlimizdeki çimento 
Fabrikası faaliyette olmadığı halde çimento nakliyesi Gümüşhane çimento fabrikasından ve-
rilmektedir. 
 
Odanızca gerekli incelemecin yapılarak fabrikanın faaliyette olup olmadığının tespitinin 
yaptırılmasını arz ederim. 
 
Çimentoyu aldığımız fabrikadan nakliyemizin verilmesi için gereğini arz ederim. 
 
Hayrullah ARTUN 
 
 
 

ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.ŞİRKETİNE 
GÜMÜŞHANE 

ilimizdeki kamu yatırımlarında çimentonun nakliye ücreti işletmeniz baz alınarak ödeme 
yapılmaktadır. 
 
Ancak müteahhitlerimizin Odamıza müracaatlarında fabrikanızda çimento olmadığından 
ihtiyaçlarını temin edemediklerini beyan etmektedirler. 
 
Konunun açıklığa kavuşturulması için İşletmenizin halen üretim yapılıp yapmadığının ile hangi 
tarihlerde üretim yapacağınızı acilen Odamıza bildirilmesini; 
 
Bilgilerinize önemle rica ederim. 
 
20.06.1998 
 

KOMİSYON  TUTANAĞI 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının 18.06.1998 tarih ve 103 sayılı kararı ile 
görevlendirilen bizler 20.06.1998 tarihinde İlimizdeki Gümüşhane Çimento Sanayi 
Fabrikasının mahalline gittik. 
 
İlimizde taahhüt işi yapan müteahhitlere çimento nakliyesi bu fabrikadan verildiği bildirilen bu 
işyeri çimento üretimi yapmadığı, Fabrikanın kilitli durumda olduğuna dair işbu tutanak 
Müteahhitlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili Kurumların nazarına sunulmak üzere 
tarafımızdan düzenlenerek Ticaret ve Sanayi Odasına verilmiştir.20.06.1998 
 
           İsmail AKÇAY                  Numan DALTABAN                   Sinan ARTUN  
Gümüşhane Tic. ve San.Od.       Gümüşhane Tic ve San Odası      Mali Müşavir 
Yönetim Kurulu Başkanı             Müteahhitler Mes Kom Bşk      İl Genel Meclis Üyesi 
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30.06.1998 
 
 
 

Sayın : Hayrullah ARTUN 
GÜMÜŞHANE 

 
İlgi : 17.06.1998 tarihli dilekçenize cevaben 
 
İlgide sözü edilen dilekçenize istinaden İlimizdeki Çimento Fabrikasının üretim yapmadığının 
tespitleri Odamızca yapılarak çimento nakliye ücretlerinin faturası alınan yere göre ödenmesi 
için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne talep edilmiştir. 
 
Bilgilerinize rica ederim. 
 
 
 
 
 
01.07.1998 
 

BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÜMÜŞHANE 

 
 
Odamıza Müteahhit üyelerimizin müracaatında, ihale taahhütlerinde çimento nakliye 
ücretlerini İlimizde bulunan çimento fabrikası esas alınarak ödendiği bildirilmektedir. 
 
 İlimizdeki bu çimento fabrikasının, Odamızca yapılan araştırmalarında Temmuz 1997 
tarihinden itibaren üretim yapmadıklarına dair alınan yazı sureti ve Odamızca görevlendirilen 
elemanların tutmuş oldukları tutanak ekli olarak sunulmuştur. 
 
Taahhütlerde bulunan üyelerimizin mağduriyetinin önlenmesi için çimento nakliye 
ücretlerinin, faturası alınan yere göre ödenerek üyelerimizin mağduriyetine sebep 
verilmemesini bilgilerinize önemle arz ederim. 
 
 
 
EKLERİ: 1 -Vilayetten alınan yazı 
                 2-Çimento Fabrikasının yazısı 
                 3- Komisyon Tutanağı 
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12.07.1998 
 
 

DYP Genel Başkanı Sayın Tansu ÇİLLER’e Odamızda sunulan rapordur. 
 

Prf Dr. Sayın Tansu ÇİLLER 
DYP Genel Başkanı 

ANKARA 
 

Gümüşhane İlimizi ziyaret etmenizden dolayı, Odamız ve mensuplarımız adına size ve çalışma 
arkadaşlarınıza hoş geldiniz der, saygılar sunarız. 
 
Doğru Yol Partisi Milletvekillerinin Odamızı ziyaretlerinden dolayı son derece memnun 
olduğumuzu ifade ediyor, ilimizle ilgili bilgi ve sorunlarımızı kısaca arz etmek istiyorum. 
 
20 Nisan 1924 yılında İl olan Gümüşhane'nin yüzölçümü 7.626 km2 nüfusu ise 1997 sayımına 
göre   152.000. dir. 
 
Merkez ve İlçelerimizin denizden ortalama 1.400 mt yüksekliğindeki arazilerimizin %60'nı 
dağlar,%29'unu platolar,%11'ini ovalar teşkil etmektedir. 
 
Bu coğrafya içerisindeki topraklarımızın ancak % 17'sinde tarım yapılabilmektedir. Buna 
rağmen nüfusumuzun % 65'i hala kırsal kesimde yaşamaktadır. 
 
1997 yılı itibariyle Yurdumuzda kişi başına GSYİH ortalaması 2950 $ olarak gerçekleşirken, bu 
oranlar, Yunanistan'da 10.000.$,Avrupa ülkelerinde 20.000.$,Gümüşhane İlimizde ise kişi 
başına ortalama gelir 1250 $ olarak gerçekleşmektedir. 
 
Gümüşhane İlimiz fert başına 1250 $ Milli gelirle, Yurdumuzun en fa kir 13.İli olarak 
görünmektedir. 
 
Ancak Gümüşhane'nin bu Ekonomik sıralamadaki yerinin gerçekçi olma dışını iddia ediyorum. 
Çünkü, Ülkemizde Enformal ve İllegal sektörlerden oluşan, kayıt dışı Ekonomi kayda alındığı 
zaman Ekonomiyle ilgili istatistiki bilgi ve rakamların hepsi değişecek. 
 
Böylece Gümüşhane Ekonomi sıralamasındaki gerçek yeri olan en fakir 5.İl olarak 
görünecektir. 
 
Hiçbir şekilde kayıt dışı Ekonomisi olmayan Gümüşhane'deki esnaf, Tüccar ve 
İşadamlarımızın, Ekonomisi kayda alınmayan İllerdeki, İşadamlarıyla rekabet etmesi nasıl 
mümkün olacaktır. 
 
Kayıtlı Ekonominin, kayıt dışı Ekonomi karşısında uğradığı bu haksız rekabet sonucu, ilimizde 
birikmiş sermayenin, yada işadamı, sanayicinin yaşaması mümkün değildir. 
 
Kayıt dışı Ekonomi İlimizi ve ülkemizi perişan ederek Ülke genelinde gelir dağılımındaki 
uçurumu her gün büyütmektedir. 
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Ayrıca Gümüşhane % 94,5 oranında vergi tahsilatıyla, Vergi tahsilatının en yüksek olduğu 4.il 
olarak örnek tavır sergilemektedir. 
 
1990 nüfus sayımında 170.000, olan İl nüfusunun,18.000.insanımızın 
göç etmesiyle 1997 yılında 152.000.'e düşmüştür. 
 
İlimizin Ekonomisi işçi, memur maaşları ve kısmende Kamu yatırımlarıyla ayakta durmaktadır. 
 
1991 yılından sonrada Kamu yatırımları durunca il Ekonomisinde gözle görülen bir küçülme 
başlamıştır. Böylece ciddi manada göç veren 5. İl 
olduk. 
 
Sanayiyi, Turizmi, Eğitimi, makro seviyede büyük İllerde toplamak, hem enflasyonu, hem de 
milli gelirdeki adaletsiz bölüşümü artıran en büyük faktördür. 
 
Gümüşhane'de, sanayi yoktur, Tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarakta ekonomik 
sosyal ve kültürel hayatta gerilemektedir. 
 
Bu kısa başlıklarla, az gelişmiş bir İl olduğumuzu anlatmaya çalıştıktan sonra; 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak çözüm önerilerimizi sunuyoruz. 
 
1-Gümüşhane üniversitesinin en kısa zamanda kurulması gerekir. Eğitim Fakülteleri ve 
bünyemize uygun diğer Fakültelerin İlimizde oluşturacağı bir Üniversite. İl Ekonomisinin 
bacasız Fabrikası olacaktır. Büyük şehirlerde her türlü üniversitenin üst üste kurulması, ülke 
genelinde sosyal kültürel ve ekonomik dengelerin bozulmasına sebep olmaktadır. 
 
2-İlçelerimizle sosyal, Kültürel ve Ekonomik birlikteliğimiz ve bağlarımız gelişmemiştir. 
İlçelerimizle nizami karayolu bağlantılarımızın en kısa zamanda yapılarak ilçe ve köylerimizle 
irtibatımız; ve bütünleşmemiz sağlanmalıdır. 
 
3-Organize Sanayi Bölgemizin yer tespiti yapılmış olup 1999 yılı yatırım programına alınması 
için çalışmalar devam etmektedir. Bu Projemizin hızlandırılması önem arz etmektedir. 
 
4-Çok faydalı olduğuna inandığımız, Küçük ve Orta boy işletmelere verilen (KOBİ) Kredilere 
işlerlik kazandırılmalı, gereksiz ve uzun bürokratik işlemlerden arındırılmalıdır. 
 
Acil destek kapsamına alınmış olan Gümüşhane ilimizin Sanayi hamlesini başlatacak bu 
projenin bürokrasi bulmacasından ve kaynak sıkıntısından acilen kurtarılması gerekmektedir. 
 
5-Kuşburnu, dut ve ceviz ağaçlarının vatanı olan Gümüşhane'de bu meyvelere dayalı aile 
işletmeciliğinin gelişmesi için. Kuşburnu, dut ve ceviz bahçelerinin kaynak ve projelerle 
desteklenmesi gerekmektedir. 
 
6-Kamu kuruluşlarının Bölge Müdürlükleri işlevlerini tamamlamışlardır. Bölge Müdürlüklerinin 
en kısa zamanda ya kaldırılması gerekir, yada her İldeki Müdürlüğünü Baş Müdürlüğe 
çevirmeleri gerekmektedir. Çünkü; Bölge Müdürlükleri, hizmet akışını engelliyor, kaynak 
dağılımını adil yapmıyor ve önemli Ölçüde zaman kaybına sebep oluyor, ayrıca hizmetide çok 
pahalıya mal ediyor. 
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7-Mevcut Hükümetimiz, bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması için 
23.01.1998 tarihinde 4325 sayılı bir yasa çıkarılarak uygulamaya koymuştur. 4325 sayılı yasa 
ile yatırımcıya ciddi manada muafiyetler tanınarak, üretimin, yatırımın ve istihdamın 
artırılması amaçlanmıştır. 
 
Ancak 4325 sayılı yasadan istifade etmek için şart koşulan, yeni tesis, yeni mükellefiyet 
şartları yöremiz için ağır hükümler olup, yasanın özüne de ters düşmekte, yasadan verim 
alabilme şansımız azalmaktadır. 
 
Bu itibarla 4325 sayılı yasaya ek bir madde ilave ederek, üretim ve istihdamı artırmak 
şartıyla, faal ve gayri faal işletmelerinde, bu yasa kapsamına alınması gerekmektedir. 
 
İlimize yeni yatırımcı gelmiyor, mevcutları geliştirmek büyütmek tek şansımızdır. 
 
Bu sorunlarımızın çözümünde Doğru Yol Partisininde bir bütün olarak Gümüşhanelilere 
yardımcı olacağına inanıyor, saygılar sunuyoruz. 
 
 
10.11.1998 
 
 

Sayın : Eyüp KARAGÜLLÜ 
  Para Dergisi 

                         İSTANBUL 
 
Bilindiği gibi 4325 sayılı yasa ile Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde 
Yatırımların Teşvik ile 193 sayılı gelir vergisi Kanunlarında yapılan değişiklikle yatırımcılar 
teşvik edilirken istihdam yaratılması amaçlanmaktadır. 
 
Yasa kapsamına İlimizinde alınmasını memnuniyetle karşılamış, doğrusu ticaret ve Sanayide 
bir kıpırdanmanın, bir canlanmanın olacağını ümit etmiştik ve halen bu ümidimizi korumak 
istiyoruz. 
 
Ancak yasa ile ilgili tebliğin yayınlanmasından sonra bir hayal kırıklığı yaşadığımızı, mevcut 
yasanın bu haliyle ilimize ekonomik katkısı olacağını da sanmıyorum. 
 
Yasa bu haliyle eksiktir, eski işletmeleri adeta yok saymaktadır. Gördük ki; ilimizde ciddi 
manada hiç bir yatırım yapılması için teşebbüs yoktur. Eski işletmeler kapatılıp, yeni unvan ve 
değişik teşebbüsçülerle yasadan faydalanma yollarını aramaktadırlar. 
 
Fiilen üretimini durduran takat, hukuken varlığı devam eden Firmaların, yeniden üretime 
geçirilerek istihdam yaratması ekonomiye kazandırılması için yeni işletme statüsüne 
alınmasını çok önemli görmekteyiz. 
 
Bu anlamda mevcut yasaya ek maddeler eklenerek eski yeni kavramlarının kaldırılarak 10 işçi 
istihdam edenler yasanın tüm istisnalarından yararlandırılmaları daha uygun olacağı gibi yasa 
anlaşılır ve uygulanabilir olacak. Kavram kargaşasına da son verilmiş olacaktır.  
 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11.1998 
 
 
 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 
TRABZON 

 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 

ERZURUM 
 

Son yıllarda Ülkemizde ve  özellikle İlimizde, keşfedilen ve büyük gelir kaynağı elan, 
Kuşburnu bitkisinin (Meyvesinin), kuşburnu suyu ve çayını imal ederek ülke ve Dünya 
pazarlarına açmış, devamlı gelişme göstererek bir talep patlamasıyla karşı karşıya gelmiş 
bulunmaktadır. 
 
Bu bitkinin sadece gıda sektöründe değil, ilaç ve kozmetik sanayi dalında da 
değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. 
 
Bu nedenle bu bitkinin, henüz değerlendirilmeyen çekirdeğinden çıkarılacak yağın, bilimsel 
araştırmalarının yapılarak, İlaç ve Kozmetik sanayinde kullanılabilir olması, İlimiz ve ülkemiz 
için'' büyük bir şans olacak" ve gelir düzeyi çok düşük ilimiz ekonomisinin gelişmesine önemli 
katkılar sağlayacağı muhakkaktır. 
 
Konuyu ciddiyetle takip edeceğinize inanıyor, her türlü işbirliği için hazır olduğumuzu 
belirterek, çalışmalarınızdan Ticaret ve Sanayi Odamıza bilgi verilmesi ricasıyla, saygılarımı 
sunuyorum. 
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15.11.1998 
 

İtalya Büyükelçiliğine 
Ulusal ve Yerel Basın kuruluşlarına  

 
İTALYA'YI SİDDETLE KINIYORUZ 

 
Ülkemizde 30.000 masum insanın ölümünden sorumlu olup, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin sert tutumu karsısında Suriye’nin sınır dışı etmesi ile Rusya'ya kaçan ve oradan 
da İtalya’ya gelen Dünya uyuşturucu ticaretini yönlendiren Dünyanın en kanlı terör örgütü 
PKK'nın elebaşı olan Abdullah ÖCALAN'ın halen İtalya’da önce tutuklu denilen sonrada siyasi 
sığınmacı olarak kendisine villa tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
 
Dünya Hukukunun beşiği sayılan Roma’nın bu kanlı terör örgütünün elebaşının siyasi 
sığınmacı olarak koruması ve kollaması İtalya gibi bir hukuk Devletine yakışmadığı gibi, terörü 
destekleyen devletler arasına girmesi büyük bir talihsizlik olduğu gibi açıkça teröre destek 
veren ülkeler arasına da girmektedir. 
 
Teröre destek veren ülkelerin hem AB kararlarına hem de NATO karanlarına aykırı 
davranmaktadır. 
 
Bundan dolayıdır ki; İtalya'nın tarihi bir hataya düşmemesi için durumu yeniden gözden 
geçirip bu kanlı terör örgütünün elebaşı olan Abdullah ÖCALAN’ın Türkiye'ye iade edilmesi 
gerekmektedir. 
 
İtalya'nın ikili anlaşmalara uymaması, Kamuoyumuzla beraber Türk Hür Teşebbüsünün de 
harekete geçmesine sebep olmuştur. 
 
İtalya Türkiye ile Önemli ticari ve ekonomik ilişkiler içinde olan bir ülkedir. 1997 yılı itibariyle 
Türkiye'nin ithalatında 2.ihracatında 5.sırayı teşkil etmektedir. Bu kadar ileri düzeyde ticari ve 
ekonomik işbirliği içinde olan İtalya’nın Türkiye'ye karsı açıkça tavır alması müttefik anlayışına 
ters düşmektedir. 
 
İtalya’nı bu tutumu Türk Hür teşebbüsünün, İtalya ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerini 
yeniden gözden geçirmesi ve İtalyan menşeli ürünlere karşı boykot dahil her türlü tedbiri 
almakta kararlı olduğumuzu İtalya kamu oyuna bir kere daha bildirir, 
 
Demokratik ve insan haklarına duyarlı İtalya Devletinin, 30.bin insanın katline sebep olan 
terör Örgütü PKK’ nın  elebaşı Abdullah ÖCALAN'ın  İtalyan Halkına da terörü tattırmadan, 
İtalyan devletine bela olmadan Türkiye  iade edilmesini istiyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

27.10.1998  
Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni 

Yönetim kurulu Başkanı Sn: İsmail AKÇAY’ın konuşma metni 
 
 

 
Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım. Savın Belediye Başkanım, Değerli daire 
müdürlerimiz, İl dışından gelen kıymetli konuklarımız hoş geldiniz diyor hepinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. 

Cumhuriyetimizin 75. yıl kutlamam törenleri içerisinde ilimizin vergi rekortmenleri ödüllerini 
vermek ve kısada olsa bir arada bulunup birbirimize merhaba demek düşüncesiyle bu akşam 
toplanmış bulunuyoruz, değerli davetlilerimiz. 
 
Teşkilatımızın ve ilimizin her türlü sorunuyla yakından ilgilenen bu akşam olduğu gibi her 
zaman yanımızda olan bu konuda son derece duyarlı davranan Valimiz Sayın Mustafa ÇETİN 
beyefendiye ilimizi kucaklayan bu duygu ve çalışmalarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. 
 
Sayın Valim, değerli konuklarımız; 
 
5590 sayılı kanunla kurulmuş olan, Türk hür teşebbüsünün Kamu Kurumu niteliğindeki 
teşkilatımız mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde meslek disiplinini ve 
tesanüdünü korumak mensuplarıyla kamu arasında noter gibi çalışarak üyelerimizin haklarını 
ve sorumluluklarını talep etmek Kamu kurum ve kuruluşlarınca istenen belge ve bilgileri 
vermek gibi hizmetleri yürütmektedir. 
 
Bütün bunların yanında teşkilatımız sosyal kültürel siyasi ve ekonomik konularda da duyarlı 
davranarak imkanlar dahilinde ilimiz yararı için çalışmalar yapmaktadır. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının kıymetli mensupları bizlere vermiş olduğunuz temsil 
yetkisiyle 3 yıldır her platformda sizlere en iyi hizmeti vermek ve temsil etmek gayreti içinde 
olduğumuzu belirtmek isterim. Bu çalışmalarımız için zaman ayıran ve hiçbir bedel talep 
etmeden görev yapan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimize huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. 
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İlimiz ekonomisi işçi memur maaşları ve kısmen de kamu yatırımları ile ayakta durmaktadır. 
Son yıllarda kamu yatırımları durunca, il ekonomisinde gözle görülen bir küçülme başlamıştır. 
1997 yılı nüfus sayımı ile nüfusu 170 binden 152 bine düşen ve ciddi manada göç veren 5. il 
konumuna düşmüştür. 1997 yılı itibariyle yurdumuzda kişi başına düşen GSYİH ortalaması 
3000$ görülürken Gümüşhane ilimiz 1324$ ile en fakir 16 il durumundadır.  
 
Ancak Ülkemizdeki enformal ve illegal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayda alındığı 
zaman bu istatistiki bilgi ve rakamların hepsi değişecek Gümüşhane en fakir 8. il konumuna 
düşecektir. 
 
Kayıt dışı ekonomi ülkemizi dolaysıyla ilimiz perişan ederek gelir dağılımındaki uçurumu her 
gün daha da büyütmektedir. 
 
Hiçbir şekilde kayıt dışı ekonomisi olmayan İlimiz Gümüşhane de %94,5 oranında vergi 
tahsilatıyla da vergi tahsilatının en yüksek olduğu 4. il olarak verginin kutsallığına inanan 
esnaf, tüccar ve işadamlarımızla örnek tavır sergilemektedir. Bu itibarla bütün mükelleflerimi 
tebrik ediyorum. 
 
Kayıtlı ekonomimizin iki katı kayıt dışı ekonominin olduğu ve yılda 80 milyar $ paranın terör 
için harcandığı Yurdumuzda, Gümüşhane de yaşayan herkesin ödüle fazlasıyla layık olduğuna 
inanıyorum.  
 
Sayın Valim değerli konuklarımız; 
 
İlimizin geri kalmışlığının önlenmesi ve kalkınma hamlesinin başlatılması ile ilgili 
düşüncelerimizi ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 
 
1-Organize Sanayi Bölgemizin yer tespiti yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Bütün 
dileğimiz 1999 yılı yatırım programına alınmasıdır. 
 
2-KOBİ dediğimiz Küçük ve Orta Boy işletmelere verilen kredilere işlerlik kazandırılmalı uzun 
bürokratik işlemlerden arındırılmalıdır. Acil destek kapsamına alınmış olan ilimizin 
kalkınmasında çok önemli gördüğümüz bu projenin bürokrasi bulmacasında ve kaynak 
sıkıntısından acilen kurtarılması gerekmektedir.   
 
3-Kuşburnu Dut vs ceviz ağaçlarının vatanı olan Gümüşhane de bu meyvelere dayalı aile 
işletmeciliğinin gelişmesi için, kuşburnu dut ve ceviz bahçelerinin kaynak ve projelerle 
desteklenmesi gerekmektedir. 
 
4-Kamu Kuruluşlarının Bölge Müdürlükleri işlevlerini tamamlamışlardır. Bölge Müdürlüklerinin 
en  kısa   zamanda   kaldırılması gereklidir. 
Çünkü Bölge  Müdürlükleri hizmet  akışını  engelliyor, kaynak dağılımını adil yapmıyor, büyük 
ölçüde   zaman    kaybıyla   hizmeti   de   pahalıya mal ediyor. 
 
5- Mevcut hükümetin bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için 23.01 1998 
tarihînde çıkardığı 4325 sayılı yasa ile yatırımcıya ciddi manada muafiyet ve destek 
sağlamıştır, 
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Ancak 4325 sayılı yasadan faydalanmak için şart koşulan yeni tesis yeni mükellefiyet şartlan 
ilimiz için ağır hükümler olup yasanın özüne de ters düşmektedir. 
 
Bu itibarla 4325 sayılı yasaya ek bir madde ilave ederek üretim ve istihdamı artırmak şartıyla 
faal, gayri faal işletmelerinde bu yasa kapsamına alınması gerekmektedir. 
 
6- İlimizin. Kırsal Kalkınma projesine alınmasını bekliyoruz ve hakkımız olduğuna inanıyoruz. 
 
7-İlimize ve yöremize uygun fakültelerin sayısının artırılarak Gümüşhane Üniversitesinin 
kurulması talebimizden de asla vaz geçmeyeceğiz. 
 
İlimizin kalkınmasıyla ilgili işlerimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada hep beraber 
sonuna kadar takipçisi olacağımızdan asla endişem yoktur. 
 
Sayın Valim, çok değerli konuklarımız; 
 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, törenimizle ilgili olabilecek kusur ve 
hatalarımızdan dolayı hoşgörünüze sığınıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
 
11.11.1998 
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına 

ANKARA 
 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ 
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına 

İSTANBUL 
 
 

Son yıllarda ülkemizde ve özellikle ilimizde, keşfedilen ve büyük Gelir kaynağı olan, Kuşburnu 
bitkisinin (Meyvesinin), kuşburnu suyu ve çayını imal ederek ülke ve Dünya pazarlarına 
açmış, devamlı gelişme göstererek bir talep patlamasıyla karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. 
 
Bu bitkinin sadece gıda sektöründe değil, ilaç ve kozmetik sanayi dalında da 
değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. 
 
Bu nedenle bu bitkinin, henüz değerlendirilmeyen çekirdeğinden çıkarılacak yağın, bilimsel 
araştırmalarının yapılarak, ilaç ve Kozmetik sanayinde kullanılabilir olması, İlimiz ve ülkemiz 
için büyük bir şans olacak ve gelir düzeyi çok düşük ilimiz ekonomisinin gelişmesine önemli 
katkılar sağlayacağı muhakkaktır.  
 
Konuyu ciddiyetle takip edeceğinize inanıyor, her türlü işbirliği için hazır olduğumuzu 
belirterek, çalışmalarınızdan Ticaret ve Sanayi Odamıza bilgi verilmesi ricasıyla, saygılarımı 
sunuyorum.  
 
 
 
 



 43 

29.12.1998 
 

Gümüşhane Dergisi 
 

GÜMÜŞHANE EKONOMİSİNDEN BAŞLIKLAR 
20 Nisan 1924 yılında İI olan Gümüşhane'nin yüzölçümü 7.626 km2, nüfusu ise 1997 sayımına göre 
152.000. dir. 
 
Merkez ve ilçelerimizin denizden ortalama 1.400 mt yüksekliğinde ki arazilerimizin % 60'nı dağlar, % 
29'unu platolar, %11'ni ovalar teşkil etmektedir. 
 
Bu coğrafya içerisindeki topraklarımızın ancak % 17fsinde tarım yapılabilmektedir. Buna rağmen 
nüfusumuzun % 60’ı hala kırsal kesimde yaşamaktadır. 
 
1997 yılı itibariyle Yurdumuzda kişi başına GSYİH ortalaması 3000 $ olarak gerçekleşirken, bu oranlar 
Yunanistan'da 10.000 $, Avrupa Ülkelerinde 20.000 $, Gümüşhane ilimizde ise kişi başına ortalama 
gelir 1324 $ olarak gerçekleşmektedir. 
 
Gümüşhane ilimiz fert başına 1.324.$ Milli gelirle Yurdumuzun en fakir 16. ili olarak görülmektedir. 
Ancak Gümüşhane'nin bu ekonomik sıralamasındaki yerinin gerçekçi olmadığını iddia ediyorum. 
 
Çünkü, Ülkemizde enformal ve illegal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayda alındığı zaman 
ekonomiyle ilgili istatistiki bilgi ve rakamların hepsi değişecek. Böylece Gümüşhane Ekonomi 
sıralamasındaki yeri olan en fakir 8. il olarak görünecektir. 
 
Hiç bir şekilde kayıt dışı ekonomisi olmayan Gümüşhane'deki esnaf, tüccar ve işadamlarımızın 
ekonomisi kayda alınmayan illerdeki iş adamlarıyla rekabet etmesi nasıl mümkün olacaktır. 
 
Kayıtlı ekonominin, kayıt dışı ekonomi karşısında uğradığı bu haksız rekabet sonucu, ilimizde birikmiş 
sermayenin yada işadamı, sanayicinin yaşaması mümkün değildir. 
 
Kayıt dışı ekonomi ilimizi ve Ülkemizi perişan ederek Ülke genelinde gelir dağılımındaki uçurumu her 
gün büyütmektedir. 
 
Ayrıca Gümüşhane %94,5 oranında vergi tahsilatıyla, Vergi tahsilatının en yüksek olduğu 4. il olarak 
örnek tavır sergilemektedir. 
 
1990 nüfus sayımında 170.000.olan il nüfusunun, 18.000 insanımızın göç etmesiyle 1997 yılında 
152.000'e düşmüştür. 
 
İlimizin ekonomisi işçi, memur maaşları ve kısmen de kamu yatırımlarıyla ayakta durmaktadır. 
1991 yılından sonra Kamu yatırımları durunca İI Ekonomisinde gözle görülen bir küçülme başlamıştır. 
Böylece ciddi manada göç veren  5.il olduk. 
 
Sanayiyi, Turizmi, Eğitimi makro seviyede büyük illerde toplamak hem enflasyonu, hem de Milli 
gelirdeki adaletsiz bölüşümü artıran en büyük faktördür. 
 
Kayıtlı Ekonomimizin 2 katı kayıt dışı Ekonominin olduğu, trilyonların bir gecede haksız kazanç olarak 
el değiştirdiği ve 100milyar $’ın terör için harcandığı Yurdumuzda, Gümüşhanelilerin işçisiyle, 
işadamıyla, memuruyla, bürokratıyla, siyasetçisiyle, sergilemiş olduğu örnek insan tipiyle her zaman 
gurur duymak ve övünmek hakkımızdır. 
 
Bu itibarla en büyük ödül olan, ortak manevi değerlerimize bağlılık ödülüne fazlasıyla layık 
olduğumuza kimsenin endişesi olmasın. 
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07.01.1999 
 

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINA 
GÜMÜŞHANE 

 
Bilindiği gibi Tür k Ticaret Kanunun 17. ve müteakip maddeleri Esnaf ile taciri tarif ederek. 
Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Nizamnamesinin ilgili hükümleri gereğince tacirlerin Ticaret 
Sicil Memurluğuna ve dolayısıyla 5590 sayılı kanun gereğince Ticaret ve Sanayi Odasına, 
esnaf sayılanların ise 507 sayılı Kanun gereğince Esnaflar Odasına kayıt olma zorunluluğu 
vardır. Bu hususa göre mükellefiyetlikler, kendi dahil olduğu Kanun ve yönetmelik 
hükümlerine göre yürütülür 
 
507 sayılı Kanuna göre fiyat listesi bulundurmak sorunda bulunan iş yerlerine Odamıza kayıtlı 
üyelerin işyerlerinin de dahil ettiğiniz üyelerimizin Odamıza vaki müracaatlarından 
anlaşılmıştır. 
 
507 Sayılı yasa esnaf ve sanatkarlar için uygulama getirmiş olup. Ticaret ve Sanayi Odasına   
kayıtlı tacirleri bağlayıcı değ ildir. 
 
Mevcut yasalara göre ancak kendi üyelerinize fiyat listesi satabileceğinizi ve fiyat 
verebileceğinizi, Odamıza kayıtlı üyelerimize herhangi bir yaptırımda bulunamayacağınızı bu 
gibi vaki olayların tekrarı halinde yasal yollara başvurulacağının bilinmesini; 
 
Bilgilerinize önemle rica ederim. 
 
 
06.01.1999 
 
 

Sayın : Temel KAYA 
İSTANBUL 

 
Bizler Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcileri, herkes gibi il dışında bulunan işadamlarımızı 
ilimizde görüp, onların ilimizde yatırımlarını yapmalarını beklemekteyiz. 
 
Türk insanının imajında bulunan "Sen kendine sahip çıkmazsan, kimse sana sahip çıkmaz" 
felsefesi doğrultusunda ilimizde olabilecek yatırımları İl dışında bulunan işadamlarımızdan 
beklemekteyiz. 
 
Ulusal başarılarınızı, Uluslararasına taşıyan bir iş adamımız olarak sizin, İlimiz ekonomisine 
imza atmanızı bekliyoruz. 
 
İlimiz Kale nahiyesinde bulunan Gümüşkale Kireç Sanayi A.Ş, İlk dört ay ödemesiz, 24 ay 
vade ile 195 milyar lira bedelle ihalesi yapılıp birinci ihalede satılamamıştır. İkinci ihalesi 12 
Ocak 1999 Salı günü pazarlık usulüyle yapılacaktır. Pazarlıkta, şartların daha cazip olacakını 
düşünüyorum. 
 
İlimizdeki bu bacanın tütmesi, sizin göstereceğiniz fedakarlıkla mümkün olacaktır. 
 
Gümüşhane Kamuoyunun, Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber manevi desteği hep yanınızda 
olacak ve sonuna kadar devam edecektir. 
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13.01.1999 
 
 

Sayın: Mustafa ÖZCAN 
 
 

GÜMÜŞHANE YEREL ÖNERİ GELİŞTİRME RAPORUNUN İRDELENMESİ 
 

1- Odamızın ismi kapakta yanlış yazılmıştır. Doğrusu "Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası" 
şeklinde olacaktır. 
 
2- 54.sayfadan sonra 108. sayfaya atlanmış, 108. sayfadan itibaren geriye sayarak 55. 
sayfaya inilmiş, ondan sonra 109. sayfadan tekrar devam edilmiş. Kitabın yarısını geriye 
doğru okumak gerekiyor. 
 
103.sayfada işlenen hayvancılık 97. sayfada aynı başlık altında ve benzer bir içerikle yeniden 
işlenmiştir. 
 
102.sayfada işlenen Bitkisel üretim 96.sayfada aynı başlıkla yeniden incelenmiştir. 
 
5- Turizm, 64.sayfada ve 98.sayfada, Bankacılık 72.sayfada ve 98.sayfada aynı başlıklarla 
benzer şekilde anlatılmıştır. 
 
6- Aralık 1998'de hazırlanıp basılan kitapta,80 olan İl sayımız hala 76 olarak gösteriliyor. 
 
7- Kitabın ana konusu, olarak ilimizin uygun yatırım alanlarının irdelenmesini beklerken, 
ağırlıklı olarak ,İlimizle ilgili istatistiki bilgilere yer verildiği görülmüştür. Biz bu bilgilere zaten 
sahibiz. 
 
Dolayısıyla, ilimizde yatırımcıya ışık tutacak konular ve uygun yatırım alanları yeterince ele 
alınmamıştır. 
 
8- Kitaptaki dizim ve sıralama hataları düzeltilmelidir. 
 
Not: Kitap hakkında Birlik ve ilgilisine yazı yazılacağından sonuçtan bilgi verilmesi ricasıyla 
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08.03.1999 
 
 

Türkiye Gazetesi 
Zaman Gazetesi 

Karadeniz Gazetesi 
Kuşakkaya Gazetesi 
Demokrat Gazetesi 

 
 
 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASININ 
DÜZENLEDİĞİ ORTAK BASIN TOPLANTISI BİLDİRİSİ 

 
AYHAN ÇEVİK’İN YANINDAYIZ 
1993- 1996 Yıllarında Gümüşhane'mizde Vali olarak çok değerli hizmetler veren, halkla 
ilişkilerinde ve çalışmaların da örnek idareci tipi sergileyen, çok değerli Valimiz Sayın Ayhan 
ÇEViK'e yapılan hain ve kalleş saldırıyı nefretle kınıyoruz. 
 
Sayın Valimize ve ailesine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan 
rahmet diliyor, kederli ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Sayın Valimizin en kısa zamanda 
hizmetlerine kaldığı yerden daha büyük bir arzuyla devam edeceğine inanıyoruz. 
 
Bunlar Kafaları kopan terör örgütlerinin son çırpınışlarıdır. Hak ettikleri cezayı Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinden Mutlaka göreceklerdir. Vatanı ve Millettiyle bölünmez bir bütün 
olarak, bu bayrak altında ortak manevi değerlerimizden asla taviz vermeden Müslüman Türk 
Milleti olarak her türlü bölücülüğe karşı birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar 
yasayacağımızı bütün dünya bilmelidir. 
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13.03.1999 
 

TÜRKİYE OBALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
Genel Sekreterliğine 

 
Malumlarınız olduğu Üzere, Birliğimiz Türkiye Kalkınma Bankası uzmanlarına Gümüşhane 
İlimizin Yerel Öneri Geliştirme Raporu hazırlatarak Odamıza 20 adet gönderilmişti. Raporun 
sayısının azlığı nedeniyle istenilen her yere gönderilememiştir. 
 
İlimiz için hazırlanan bu raporun sanayici,  tüccar, ve iş adamlarıyla birlikte daha geniş 
kitlelere sunabilmek için yeniden bastırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Raporun yeniden baskısı yapılırken uygun görüldüğü takdirde, İlimiz için çok önemli 
gördüğümüz kuşburnu bitkisinin biraz daha derinlemesine tanıtılmasına yardımcı olmak üzere 
ekte sunduğumuz yazımızın kitabın 102. Sayfasının 5.2.1 -" Bitkisel Üretim " başlıklı bölümün 
ikinci paragrafın sonuna gerekli değerlendirmenin yapılarak eklenmesini faydalı görmekteyiz. 
 
İlimiz için hazırlanan bu Yerel Öneri Geliştirme Raporundan 300 adet bastırılarak Odamıza 
gönderilmesi hususunda yardımlarınızı rica ederim 
 
EK: 
Gümüşhane Kuşburnu bitkisinin optimal yetişme alanıdır, ülkemizin en önemli Gen Merkezi 
durumunda olan yöremizde doğal olarak yetişen kuşburnu bitkisi, Gümüşhane Bölgesinde çok 
büyük ekonomik katkılar sağlayacak özelliğe sahiptir. Gümüşhane yöresinde 1 dekar alandan 
yaklaşık 600 Kg Kuşburnu meyvesinin alınabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 
kullanılmayan veya kullanılan alanların harekete geçirilmesi ile büyük bir hammadde ve gelir 
kaynağı olacağı söylenebilir. 
 
Taze Kuşburnu meyvelerinde C Vitamini miktarları konusunda Türkiye ve Şili'de yapılan 
çalışmalarda 1979-2726 mg/100 Gr ile 2027-2536 mg/100 Gr. kadar C Vitamini saptandığı 
halde kurutulmuş Kuşburnu meyvesinde kuru maddede bu değerlerin sırası ile 1854 mg/100 
Gr ve 929-1488 mg/100 Gr olduğu belirtilmektedir. Kuşburnunun ihtiva ettiği C Vitamini, 
turunçgil meyvelerin deki C Vitamininden 20-30 kat daha fazladır. 
 
Ayrıca Kuşburnunun B1,B2,P,E ve K Vitaminleri bakımından da zengin olduğu bilinmekte, 
Kuşburnu bitkisinin bölgemizde yetişen diğer buğday, fasulye, Şekerpancarı, Patates, Elma 
gibi ürünlere göre mutlak ve nispi kar oranlarını gösterir tablodan da anlaşılmaktadır. 
 
Tablo : 3. Araştırma töresinde yetiştirilen Başlıca Ürünlerde Mutlak Kar ve Nispi Kar Oranları 
 

YETİŞTİRİLEN BAŞLICA ÜRÜNLER 
 Buğday Fasulye Ş. 

Pancarı 
Patates Elma Kuşburn

u 1. Verim (Kg’da) 250 162 3.763 2.850 1.500 1.000 

2. Ortalama Satış Fiyatı 10.000 27.800 3.200 5.000 15.000 20.000 

3. Gayrisafi Üretim Değeri (1x2) (Tl’de) 2.500.000 4.503.600 12.041.600 14.250.000 22.500.000 20.000.000 

4. Ortalama Pazar maliyeti (TL/Kg’da) 10.251,2 37.413,0 1.825,0 2.827,6 7.675,9 11.166,8 

5.Üretim ve Satş Masrafları (1x4) (TL’de) 2.562.800 6.060.906, 6.867.475 8.058,660 11.513.850 11.166.800 

6. Mutlak Kar (3-5) (TL’de) -62.800 -1.557.306 5.174.125 6.191.340 10.986.150 8.333.200 

7. Nisbi Kar (3/5) 0,98 0,74 1,75 1,77 1,95 1,79 
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18.06.1999 
 

Yerel Basın 
 

İsmail AKÇAY 
 

TSO Başkanı TOBB GENEL KURULUNDAN NOTLAR 
 
 
Ülkemiz Ekonomisinin Lokomotifi olan Türk hür teşebbüsünün Kamu Kurumu niteliğindeki en 
büyük yasal temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 54. Genel Kurulu 29 Mayıs 1999 
günü başta Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL olmak Üzere, Başbakanımız, birçok 
Bakan ve Milletvekilinin katılımıyla yapılmıştır. 
 
Bu Genel Kurul, ülkenin dört bir yanından seçilerek Gelen Özel Sektör temsilcileri ve 
Siyasetçileriyle Ülke sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin üretildiği büyük bir toplantı 
olmuştur. 
 
Türkiye Ekonomisinin her şeyden önce istikrara ihtiyacı olduğu ortak 
görüşüne varılmıştır. 
 
Ancak Siyasi istikrarın olmadığı dönemlerde ekonomik istikrarı yakalamak mümkün değildir. 
 
Tecrübelerimin ve dünyadaki diğer örnekler, bize Ekonomide istikrarın sağlanamadığı 
dönemlerde kalkınmanın ihtiyaç duyduğu yatırımların yapılamadığı ve böylece büyümenin 
yavaşladığı hatta durduğunu göstermektedir. 
 
Siyasi istikrarsızlıklar, yersiz ve yanlış müdahaleler nedeni ile de ekonomi bir yıl büyürken 
ertesi yıl küçülmektedir. Böyle olunca da iş dünyası önünü göremiyor, ekonomide rasyonel 
davranamıyor, kaynak kullanımında verimlilik ve etkinlik sağlanamıyor. 
 
Ülkemizin kalkınması, insanımızın hak ettiği gelir düzeyine kavuşması ve her yıl ortalama 
1.500.000. artan yeni nüfusa iş, aş, eğitim verebilmesi için daha fazla çalışmak, daha fazla 
yatırım yapmak, daha fazla üretim ve ihracat yapmak mecburiyetimiz vardır. 
 
Bu duygular içerisindeki bir müteşebbisin mektubu; 
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29.06.1999 
 

Yerel Basın 
 

Kuşakkaya , Demokrat  
 
 

VE NİHAYET KİREÇ ! 
 

Gümüşkale Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1972 yılında ilimize 25 km mesafedeki Merkez Kale 
Köyü hudutlarında İlimizin ilk çok ortaklı sanayi kuruluşlarından biri olarak faaliyete geçmişti. 
 
Torbalanmış Toz Kireç imal eden bu işletme, hammaddesi, kalitesi, nakliye ve pazar payı 
yönüyle yöremizin en isabetli ve rantabl sanayi kuruluşudur. 
 
İlimizde çok ortaklı işletmenin ilk örneklerinden olması, yönetim kadrolarındaki 
tecrübesizlikler, 1974'deki petrol fiyatlarındaki dünyayı saran büyük istikrarsızlık ve akabinde 
devam eden 1978 - 1980'li yılların anarşi ve ekonomik durgunluğu bu işletmeyi bir türlü 
üretim yapar hale getirememiş ara ara kısmen üretimler bir netice vermemiş, işletme 
sermayesi yetersizliği sonucu kapatılmaması için, sermaye artırımına gidilmiş, özel İdare 
büyük ortak olmuş, son olarak Türkiye Kalkınma bankasından alınan Kredilerin ödenememesi 
nedeni ile hacizli durumda 1990 yılında kapısına kilit vurulmuştur. 
 
Yeni tesis açmanın mümkün olmadığı yöremizde böyle bir tesisin yıllardır kapalı tutulması 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizleri rahatsız etmekteydi. Milli servet olan böyle bir tesisin 
çürümeye terk edilmesine gönlümüz razı olmuyordu. Bu tesisin mutlaka ekonomiye 
kazandırılmasını arzu ediyorduk. 
 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak ısrarlı takiplerimiz ve Valimiz Sayın Mustafa ÇETİN’in cesareti 
ve ısrarlı çalışmalarıyla yaklaşık 3 yıldır vermiş olduğu Hukuk savaşı neticesinde, bu 
işletmenin sermaye artırımı yapılarak Türkiye Kalkınma Bankasına olan borçları ödenmiş, 
hacizi kaldırılarak "ekonomiye kazandırılması için blok satışla ihale edilerek özelleştirilmiştir. 
 
Valimiz Sayın Mustafa ÇETİN'in bir cesaret ve hizmet örneği olarak 3 yılda yaptığı üçüncü 
özelleştirmedir. Özel İdarenin sırtında kambur olan, bu tesislerin çözüme kavuşturulmasına 
cesaret edemeyen önceki İdarecilerimize bu çalışmaların örnek teşkil edeceğine inanıyorum. 
 
İlimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırılan, yıllık 30.000. Ton kapasiteli, Torbalanmış Kireç 
üretecek olan Gümüşkale Kireç Fabrikamız, çalışmaya başlayınca, işçisiyle, nakliyecisiyle, 
bayisiyle İlimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 1 Trilyon TL girdi sağlayacaktır. Hayırlı olsun. İşte 
hizmet budur. Alkışlıyoruz. 
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20.08.1999 
 

Yerel Basın 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞAKANI İSMAİL AKÇAY’ın 

17 AĞUSTOS 1999 TARİHİNDE 
MARMARA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDEN SONRA 

İNŞAAT SEKTÖRÜ KONUSUNDA DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİ 
 

Dünyanın birçok Ülkesinde 9 şiddetindeki depremi insanlar evinde televizyon seyrederek 
izlerken Ülkemizdeki 7 şiddetindeki depremde binlerce insanımız ölüyor, trilyonlarca Milli 
servetimiz buhar olup uçuyor. 
 
Bu cennet Ülkede, insanlık dışı olan bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler mantığının 
sonucunu gözyaşlarıyla, hep beraber yaşıyoruz. Ülkeyi savaş alanına çeviren böyle bir 
mantığın mimarları, yetkili ama sorumsuz olan siyasetçi ve bürokratlarımızın inşaat 
standartlarıyla İlgili ne gibi bir çalışma yapmışlar, ya da yaptırım gücünü kullanmışlar.       
Ama nasıl olsa her sorumsuzluğun faturasını vatandaşlar ödüyor, canıyla, malıyla bugün 
olduğu gibi. 
 
Eşekten düşmüş karpuza dönen bu binalarda TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) yetkililerinin 
ne işe yaradığını Devlet büyüklerimiz açıklasın ve bu hesabı versinler, Yoksa kazmayla 
kırılacak kadar kalitesiz bina betonlarının sorumlusu, bütün birikimi ile canı pahasına bir ev 
sahibi olan vatandaşlarımız mıdır. 
 
Acaba inşaatlardaki ve inşaat malzemelerindeki standardımız nedir? Kim ölçer kim takip eder?  
Bu konuda kim hangi cezayı vermiş ya da almış? 
 
Ülkemizde iş ehlinin elinden çıkmıştır. Özellikle inşaat sektöründeki gayriciddiliği ve 
sorumsuzluğu canlarımızla ödüyoruz. Artık laf değil iş üretelim. 
 
Eğer toplum olarak acılardan uzak kalkınmak istiyorsak, öncelikle, işlerimizden biri de inşaat 
sektöründe sigorta sistemini ve özel kontrollük sistemini çok acilen uygulamaya koymalıyız. 
 
Ölçüsüz ve yanlış yapılanmanın yolu, özel kontrollükle beraber sigorta sistemine geçmektir. 
 
Standarda uygun imalat, üretim, inşaat, ancak sigorta sistemine geçmekle mümkün olacaktır. 
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18.11.1999 
 

Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinden Bir Dilekçe 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA 
GÜMÜŞHANE 

 
Bizler İlimizde ticarethane sahibi olarak çalışıp vergimizi vererek geçinmeye çalışan insanlarız. 
 
Ancak çarşıda uygulanan trafik sisteminden dolayı çok rahatsızlık duyuyoruz ve mağdur 
oluyoruz. Dükkanlarımıza araçlardan mal indirmek yada bir müşterimize mal satmak sırasında 
geçici olarak park eden araçlara trafik memurları anında ceza yazıyorlar. 
 
Eğer bizler ticaret yapmayacaksak dükkanlarımızı kapatalım. O zaman nasıl geçineceğiz. 
 
Uygulanan yasalar insanları huzurlu kılmak için olmalıdır. Huzuru bozucu yasaların 
değiştirilmesi kaçınılmazdır. 
 
Bizler meşru" yoldan çalışıp geçinmeye uğraşıyoruz. 
 
Mal alış verişlerimizde geçici olarak araçların park edebilmesine müsaade edilmesi için gerekli 
yerlerle temas kurup izin alınmasını istiyoruz. 
 
 
 
 
19.11.1999 
 
 
 

Sayın : Rüştü Kazım YÜCELEN 
Devlet Bakanı 

 
Sayın Bakanım; yoğun işlerinizden zaman ayırıp Gümüşhane ilimize ziyaretinizden dolayı 
şükranlarımızı sunuyor; Hoş geldiniz diyoruz. 
 
Sayın Bakanım müsaadelerinizle İlimizle ilgili kısa bilgi ve taleplerimizi arz etmek istiyorum. 
 
Gümüşhane İlimizin 1997 yılı nüfus sayımına göre nüfusumuz 157,797 dir. 
 
Türkiye'nin 80 İli içerisinde nüfus itibariyle 75. nüfus yoğunluğu bakımından da 77. sırada yer 
almaktadır. İlimiz sürekli göç veren iller arasındadır. 
 
Hükümetlerimizin sürekli aynı bölgelerde, Sanayi, Eğitim, Sağlık, Turizm gibi yatırımları üst 
üste yapmaları, Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde 
olumsuz yönde etkilenip, gelişmişlik sıralamasında 80 İl içerisinde fert başına GSYİH 1.324 
$'la 65.sıraya düşmüşüz. Yani en fakir 15.iliz. İlimizin mali yapısı işçi, memur maaşları ve 
Devlet yatırımlarından oluşmaktadır. 
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Az gelişmişliği Devletimiz tarafından kabul edilen Gümüşhane ilimizin önem arz 
eden konularını başlıklar halinde sunuyor zatı-alinizden ve Hükümetimiz 
tarafından değerlendirmeye alınacağına inanıyor, şimdiden şükranlarımızı 
sunuyoruz. 
 
1-Ikisu-Şiran yolu, Şiran-Kelkit yolu, Kelkit-Köse yolu, Gümüşhane-Köse ilçelerimizin 
yollarının ihaleleri yapılmıştır. 
 
Yeterli ödenekle yollarımızın yapılmasını istiyoruz. 
 
2-Torul ilçemizdeki Hidro Elektrik Santralinin ihalesi 1998 yılında yapılmıştır. 
 
Yeterli ödenek ayrılarak başlatılmasını dört gözle bekliyoruz. 
 
3-1996 yılında Özelleştirildikten sonra kapatılan Çimento öğütme ve paketleme Fabrikasının 
ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. 
 
4-Amacına ulaşmayan 4325 sayılı Yasanın yeniden gözden geçirilerek eski işletmelerinde 
yasadan faydalandırılmasını sağlamak, yasayı gerçek amacına ulaştıracaktır. 
 
5-KOBI Kararnamesine işlerlik kazandırılmalı, işletme sahiplerinin mevzuat hazretleriyle 
aylarca boğuşmasına önlem alınmalıdır. 
 
6-Sanayisi, Turizmi, Tarımı olmayan Gümüşhane'de bacasız Fabrika dediğimiz bir üniversite 
için mevcut olan Fakülte ve Yüksek Okulların sayılarının artırılmasını talep ediyoruz. 
 
7-Gümüşhane ilimizde Ticaret dibe vurmuş, Esnaf ve Tüccarımızın büyük bir kısmı, aldığı 
krediyi ödemekte sıkıntıya düşmüştür. Asla kayıt dışı ekonomisi olmayan ilimizde, yeni Vergi 
Yasasıyla, işyerlerinin kapanacağından emin olabilirsiniz. Vergi verenden daha çok Vergi 
almak yerine kayıt dışı ekonomiyi kayıta almak daha gerçekçi olacaktır. 
 
8-Zor şartlar altında Gümüşhane'de yaşayan insanların, Devletimizin birimleri olan, Trafik, 
Sigorta, Maliye tarafından, bir servete varan cezalarla cezalandırılmasını içimize 
sindiremiyoruz. Devlet-Millet kucaklaşmasını da engelleyen çok önemli bir faktör olarak 
görüyoruz. 
 
Devletini ve Devletinin amir ve memurlarını asla üzmeyen Gümüşhanelilerin cezalandırılması 
değil ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyoruz, 
 
Saygılarımızı sunuyoruz. 
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24.11.1999 
DEFTERDARLIK 

Vergi Dairesi Müdürlüğüne/GÜMÜŞHANE 
 

İlgi:15.11.1999 tarih 3445 sayılı yazınız. 
 

İlgi yazınızla Maliye Bakanlığı Hesap uzmanları Kurulu'nun 27.09.99 
gün ve 198-195 sayılı yazıları ile yapılmakta olan "Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi" 
konulu çalışmalarına istinaden Türk Vergi 
İdaresi'ne ilişkin sorunlar beklentiler ve çözüm önerilerimizin bildirilmesi istenmektedir.  
  

Yazınızla bildirilmesi istenilen konudaki sorunlar/beklentilerimiz ve çözüm önerilerimiz, ek sayfa da 
sunulmuştur. 
 

Bilgilerinize arz ve rica ederim. 
 

S0RUNLARıMIZ 
 

1-Gümüşhane'de canını sermaye ederek emeği ile birleştiren ve haftanın 7 gününü günde en az 
13 saat çalışan, tatili ve bayramı olmayan, esnaf ve tüccarımız, çeşitli vergiler ve ödemeler 
yükünün altında bunalmış, ödeme güçlüğü içine düşmüştür. 
 

2-Mükelleflerimiz bu bunalım içinde birde Vergi Denetmeninin her an bir kontrolla servetinin 
üstünde ceza uygulamasına tabi tutulacağı endişesi içinde stresle yaşamaktadır. 
 

3-KDV oranları çok yüksektir. Zaruri ihtiyaç mallarının lüks mal sayılıp yüksek KDV alınması dar 
gelirliye bir cezadır. 
 

4-İlimize göre Vergi dilimlerindeki oranla yüksektir. 
 

5- Ödenmeyen çek ve senetlerin tahsil edilmesindeki zorluklar. 
 

6- Esnaf ve tüccarın geçim indiriminin olmayışı. 
 

7- Hükümetlerin her defasında kayıtlı ekonomiye taarruz etmesi. 
 

BEKLENTİ VE ÖNERİLERİMİZ 
 

1- Haftanın 7 günü, günde 13 saat çalışıp mal ve hizmet üreten kayıtlı Esnaf ve Tüccarımıza 
Devletimizin her kesiminin sahip çıkmasını ve değer vermesini istiyoruz. 
 

2- İllegal ve Enformal sektörlerden oluşan kayıt dışı Ekonominin kayda alınması için ciddi 
çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. 
 

3-Hükümetin kolay yolu seçerek gergileri, kayıtlı kesimden istemesi yanlıştır. Vergiyle tanışmamış 
kesimleri ödüllendirmekten vazgeçip, Vergi alarak onları da vatandaş yapmalıyız. 
 

4-Bölgelerarası gelişmişlik oranlarına göre vergi oranları ayarlanmalı, az gelişmiş yörelerden az 
vergi alınmalıdır. 
 

5-Esnaf ve Tüccara net asgari ücret kadar geçim indirimi sağlanmalıdır. 
 

6-Ödenmeyen çek ve senetlerin tahsilatı bürokrasiden arındırılmalı çok hızlı ve kolay 
yapılmalıdır. 
 

7-Hazine arazilerinin hiç değilse % 5'i satılarak bütün borçlar ödenmeli. 
 

8-4325 sayılı Yasanın kapsamı genişletilerek eski işlemlerde kapsama alınmalıdır. 
 

9-Kara delikler kapatılıp iflas önlenmeli, 
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28.11.1999 
Küçük Sanayi Sitesi Tapu Töreni 
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01.12.1999 
 

İL MAKAMINA 
GÜMÜŞHANE 

 
İlimizde trafik düzenlemesi ve uygulamaları vatandaşlarımızın tepki ve şikayetlerine neden 
olmaktadır. Özellikle Atatürk Caddesinde Trafik Memurlarının, Esnaf ve sürücülerle aralarında 
tartışmalar ve münakaşalar yaşanıyor. 
 
Vatandaşımızın ve Esnafımızın bu şikayetlerinin giderilmesi, en aza indirilmesi, gerekli önlem 
ve tedbirlerin alınması hususunda üyelerimizin bağlı oldukları Sivil Toplum Kuruluşlarından 
talepleri olmaktadır. 
 
Bu anlamda ilimizdeki Trafik sorunları ve önerilerimizi aşağıdaki şekilde tespit 
etmiş bulunmaktayız. 
 
SORUNLAR 
A- Çarşı Esnafımız ve sürücüler Atatürk Caddesindeki park yasağı uygulamasından rahatsız, 
 
B- Sürücüler kısa süreli alış-veriş yaparken park etmek istiyorlar, bu esnada trafik 
memurlarının müdahalesi ve ceza yazması hem sürücülere hem de Esnafa zarar veriyor. 
Dolayısıyla çoğu zaman Trafik Memurları ile sürücüler ve Esnafla aralarında münakaşalar 
oluyor. 
 
C- Acil ihtiyaç olan, uygun yerlerde oto parkların olmayışı. 
B- ÖNERİLERİMİZ 
 
1-Atatürk Caddesinin yol kavşağı olan veya uygun görülen yerlerine hız kesici madeni takoz 
veya asfalt bombe konulmalı 
 
2-Şehir içinde Trafik yol şeritleri çizilmelidir, 
 
3-Atatürk Caddesinin her iki tarafına da sürekli park etme yasağı konsun. Ancak alış 
verişlerde dörtlüleri yakmak kaydıyla alış veriş süresince park yapmak serbest olsun veya 
Caddenin her iki tarafına da park serbest olsun ama 500 bin lira veya uygun olan park ücreti 
tahsil edilsin, fiş bir gün geçerli sayılsın. 
 
4-Şoförler Odasının ve Yaşarlar iş Merkezinin arkasındaki yerlere acil olarak Otopark 
yapılmalı, Köy minibüslerine de burada yer gösterilmeli, 
 
5-50NC türü kapalı kasa ve küçük pazarlama araçlarına günün her saatinde Esnafa mal 
indirmesi ve boşaltması için izin verilmeli, akşam altıdan sonra müsaade edilmesi esnafımıza 
problem yaşatıyor.  
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6-Belediye Parkı ile Karşıyaka Köprüsü arasında Atatürk Caddesine paralel Harşit Çayı 
kenarındaki imar yolu en kısa zamanda trafiğe açılmalı, Trafik akışına ve otopark sorununa 
rahatlama sağlar. 
 
7-Cumhuriyet Caddesi ve Ahmet Ziyaüddin Caddelerinde de Trafik uygulamaları yapılmalı, bu 
caddelerde dönüşümlü olarak tek yönlü park yapma izni verilmelidir. 
 
8-Kıbrıs çarşısındaki oto park bir an önce açılmalıdır. 
 
9-Kemaliye Camii önüne park yasağı konulmalı, 
 
10-İlimizde özel oto park işletmeciliği teşvik edilmeli, 
 
11-Hasanbey Caddesinde ve Kıbrıs Caddesinde araçlar tek taraflı park etmeli,  
 
12-Transit yolun, şehir içi kısmında hız kontrolü yapılmalıdır. 
 
Yukarıda arz edilen bu sorunlarımızın çözümü için önerilerimize, önerilerinizle birlikte yeni 
düzenlemelerin getirilmesi için emirlerinizi arz ederiz. 

 
 
13.01.2000 
 
 

Şaban METİNTAŞ, İsmail ALKAN, Ahmet AKBULUT, Şerif  KOCAGÖZ, Bayram 
DURMUŞ, Kazım YALÇIN, İbrahim ORAK, Mustafa ZENGİN, Lokman YILDIRIM, 

Zekeriya AYVAZ, Mürsel ÖZEN 
 
İlgi:18.11.1999 tarihli dilekçeniz. 
 
Odamıza vermiş olduğunuz dilekçenizde, İlimizde yaşayan ticaret erbabı sizlerin mal alımları 
ve satımlarındaki yüklerin araçlara yükleme ve boşaltmalarınızda karşılaştığınız trafik 
sorunlarınızın çözümü için Odamız Başkanlığının önderliğinde diğer Mesleki Kuruluşların 
temsilcilerinin bir araya getirilerek ekte rapor halindeki tespit etmiş olduğumuz sorunlar ve 
önerilerimiz Sayın Valimize sunulmuştur. 
 
Sayın Valimiz sorunların en kısa zamanda, çözüme kavuşturulacağını bildirmiştir. 
 
Bilgi edinmenizi rica ederim. 
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26.01.2000 
 
 

Sayın: Mustafa SÖNMEZ 
Yayın Yönetmeni İSTANBUL 

 
İlgi: 19.01.2000 tarihli faks yazınız. 
 
İlgi yazınızla, TOBB- Ekonomik Forum'un Odalar ve Borsalardan haberler bölümünde 
yayınlanmak üzere, İlimizin başlıca sorunlarını içeren bir yazı gönderilmesi istenmektedir. 
 
Hazırlamış olduğumuz ilimizin sorunları ve sürdürdüğümüz çalışmaları içeren yazımız ekte 
sunulmuştur. 
 
Bilgilerinize rica ederim. 
 

GÜMÜŞHANE'NİN SESİ 
 
20 Nisan 1924 yılında İl olan Gümüşhane İlimiz coğrafi yapısının ve tabiat şartlarının da 
zorluğu sonucunda özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. Buna bağlı olarak ta 1997 sayımında il 
nüfusumuz 157 bine, Merkez İlçe nüfusu da 23 bine düşmüş ve göç veren 5.İl olmuşuz. 
 
Gümüşhane İlimizde Sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak ta 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri gitmektedir. 
 
İlimiz ekonomisi yalnız Kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmak tadır. 
 
Merkezi hükümetlerin yanlış politikaları sonucunda, sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi 
yatırımların üst üste sürekli aynı bölgelerde yapılması Bölgeler arasında gelişmişlik farkını 
doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz yönde etkilenip ülke genelinde fert başına 
ortalama 3000 $ olan Milli gelir, Gümüşhane'de 1300 $ ile ülke ortalamasının yarısının da 
altına düşmüş gelişmişlik sıralamasında 80 il içinde 65.olmuşuz, yani 15.fakir il durumundayız. 
 
Gümüşhane'de işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. Esnaf ve tüccarımız ilave haksız 
vergiler, yüksek cezalar, faizler, veresiyelerle borç batağına sürüklemiştir. 
 
Hiçbir şekilde kayıt dışı ekonomisi olmayan Gümüşhane'deki esnaf, tüccar ve işadamlarımızın, 
ekonomisi kayda alınmayan İllerdeki işadamlarıyla rekabet etmesi nasıl mümkün olacaktır. 
 
Kayıtlı ekonominin, kayıt dışı ekonomi karşısında uğradığı bu haksız rekabet sonucu, İlimizde 
birikmiş sermayenin yada işadamı, sanayicinin yaşaması mümkün değildir. 
 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen dürüstlüğünden asla taviz vermeyen Gümüşhaneli % 94.5 
oranında vergi tahsilatıyla Ülke genelinde vergi tahsilatının en yüksek olduğu 4.il olarak ta 
örnek tavır sergilemektedir. 
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Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik kalkınma paketlerinin hepsinde Gümüşhane'nin yer 
almasını bir hak, geri kalmışlığımızın da devletimiz tarafından bir ifadesi olarak görüyoruz. 
 
Bu kısa başlıklarla az gelişmiş bir il olduğumuzu anlatmaya çalıştıktan sonra, 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak taleplerimizi ve çözüm Önerilerimizi sunuyoruz. 
 
1-Gümüşhane, İkisu-Siran yolu, Şiran-Kelkit yolu, Kelkit-Köse yolu, Gümüşhane Köse, 
Gümüşhane -Kırıklı-Kelkit ilçelerimizin yollarının ihaleleri yapılmış ve başlanmıştır. Yeterli 
ödenekle yollarımızın tamamlanmasını istiyoruz. 
 
2- Torul Barajı Hidro Elektrik Santralinin ihalesi 1998 yılında yapılmıştır. Biran önce 
başlatılmasını bekliyoruz. 
 
3-Kelkit Sadak deresi üzerindeki sulama amaçlı Sadak Barajı ve Şiran Tersun Barajı DPT'den 
geçmiştir, yeterli ödenekle ihale edilip başlatılmasını; 
 
Şiran Koruluk Barajına yeteli Ödenek ayrılmasını istiyoruz. 
 
4 - KOBİ Kararnamesine işlerlik kazandırılmalı, işletme sahiplerinin mevzuat hazretleriyle 
aylarca boğuşmasına önlem alınmalıdır. Kredi için 2-3 katı Gayrimenkul İpoteği şartı 
girişimciyi zora sokmakta ve caydırıcı olmaktadır. İpotek şartının yumuşatılması şarttır. 
 
5- Gümüşhane ilimizde bir Yüksek Okul'la birde, Mühendislik Fakültesi iki Bölümüyle devam 
etmektedir. Fakültemizde üç bölüm daha açılması kanunlaşmıştır. Ancak binamızın 
olmayışından dolayı bu üç bölümü açamıyoruz. Yer teminiyle bu bölümlerin açılması acil 
işlerimizdendir. 
 
Eğitim Fakülteleri ve bünyemize uygun diğer Fakültelerin ilimizde oluşturacağı bir Üniversite İl 
Ekonomisinin bacasız Fabrikası olacaktır. Büyük şehirlerde her türlü üniversitenin üst üste 
kurulması, ülke genelinde sosyal kültürel ve ekonomik dengelerin bozulmasına da sebep 
olmaktadır. 
 
6- GAP'ı ve DAP'ı Gümüşhane üzerinden Karadeniz'e bağlayan bir demiryolunun gerekliliğine 
inanıyor ve yapılmasını istiyoruz. 
 
Asfalt yol oranı bakımından Türkiye ortalamasının çok altında olan İlimizde öncelikle köy 
gurup yollarının asfaltlanmasını, bunun içinde köy hizmetleri müdürlüğünün ödeneklerinin 
yeterli tutulmasını ve makine parkının yenilenerek geliştirilmesini istiyoruz. 
 
7- Kırsal Kalkınma Projesi kapsamına dahil edilen Gümüşhane İlimizde bu projenin 
uygulanmasını bekliyoruz. 
 
8- Kamu kuruluşlarının Bölge Müdürlükleri işlevlerini tamamlamışlardır. Bölge Müdürlüklerinin 
en kısa zamanda ya kaldırılması gerekir, yada her İldeki Müdürlüğünü Baş Müdürlüğe 
çevirmeleri gerekmektedir. Çünkü Bölge Müdürlükleri, hizmet akışını engelliyor, kaynak 
dağılımını adil yapmıyor ve önemli Ölçüde zaman kaybına sebep oluyor, ayrıca hizmeti de çok 
pahalıya mal ediyor.  
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9- 23.01.1998 tarihinde 4325 sayılı Teşvik yasası çıkarılarak uygulama ya konmuştur. 4325 
sayılı yasa ile yatırımcıya ciddi manada muafiyetler tanınarak, üretimin, yatırımın ve 
istihdamın artırılması amaçlanmıştır. 
 
Ancak 4325 sayılı yasadan istifade etmek için şart koşulan, yeni tesis, yeni mükellefiyet 
şartları yöremiz için ağır hükümler olup, yasanın özüne de ters düşmekte, yasadan verim 
alabilme şansımız azalmak tadır. Bu yasa İlimize yeni yatırımcının gelmesi için yeterli cazibeyi 
sağlamamıştır. 
 
Bu itibarla 4325 sayılı yasaya ek bir madde ilave ederek, üretim ve istihdamı artırmak 
şartıyla, faal ve gayri faal işletmelerinde, bu yasa kapsamına alınması gerekmektedir. 
 
İlimize yeni yatırımcı gelmiyor, dolayısıyla mevcutları geliştirmek büyütmek iç dinamiklerimizi 
hareketlendirmek tek şansımız olarak görülmektedir. 
 
10-Oda olarak 1997 yılında başlattığımız Organize Sanayi Bölgesi projesi için çalışmalarımız 
sonunda 780 dekar yer tespiti yapılmıştır. Harita çalışmalarımız devam etmekte, Alt yapısının 
2000 yılında ihale edilmesi için çalışmalarımız sürmektedir. 
 
11-Odamızın 1961 yılında kargir olarak yapılan ve bir toplantı yeri olmayan hizmet binamızın 
yeniden yapım çalışmalarına başlanmıştır. 
 
 
01.02.2000 
 

Adil KÜÇÜK 
Eylem GÜN 

 

1- 1997 yılı krizinden sonra üretim yok denecek kadar az olan ilimizde işten çıkarmalar başlamış, 
işletmeler büyük ölçüde üretimlerini durdurma noktasına gelmişler, hissedilir ölçüde işyeri 
kapanmıştır. Banka ve Kredi faizleri ödenemeyecek duruma gelinmiştir. 
  
2- Bölgemizde halen ekonomik etkileri devam etmektedir. Krizden ciddi manada etkilenen 
işadamlarımız bölgemize yatırım yapmak istememektedirler. 
 

3- Son birkaç ayda alınan ekonomik önlemler olumlu fakat yeterli değildir. Henüz üretimde ve 
istihdamda bir canlanma görülmemektedir. 
 

4- Alınan ekonomik önlemler özellikle enflasyonun düşürülmesi için yapılan çalışmalar, kararlılıkla 
uygulanmalı, asla taviz verilmemeli, sıcak paraların yatırıma dönüştürülmesi için daha radikal önlemler 
alınmalıdır. 
 

-Ülkemizde şu anda uygulanan israf ekonomisidir. İsraf ekonomisine dur diyemezsek, toplanan 
vergilerin hiçbir faydası yoktur. 
 

-Kamu çalışanları yasası bir rezalettir. İşçi-Memur arasındaki maaş uçurumu ve makam 
saltanatı Ülkemizin bir ayıbıdır. 
 

-Özelleştirmede geç kalıyoruz. Özelleştirmeyi mutlaka bitirmeliyiz. 
 

-Üretmeyene, hak etmeyene maaş ödemek başka bir ayıbımızdır. 
 

-İllegal ve Enformal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi en büyük adaletsizliktir. 
 

-Banka kurtarmak ise Ülkemizdeki çifte standartın en büyük örneğidir. Bu yanlışları 
hazmetmemiz mümkün değildir. 
 

-İşte bu kara delikler kapatılmadığı sürece geleceğe umutla bakmak hayaldir. 



 60 

02.02.2000 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

GÜMÜŞHANE 
 

Bilindiği gibi 4077 sayılı Kanunun 12.ve Etiket Tarife fiyat listeleri Yönetmenliğinin 5.ve 7. maddeleri 
gereğince tüccarımız işyerinde sattığı malların fiyatlarını gösteren fiyat listesini bulundurmak 
mecburiyetindedir. Bu husustaki uygulamanın yerine getirilmesinde 4077 sayılı Kanunun 27. maddesi 
Belediyeleri, denetimle yetkili kılmıştır. 
 

Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı tüccarımız, yukarıdaki maddeler gereğince, işyerinde sattığı 
malların, fiyatlarını gösteren fiyat listesi bulundurmakla görevlidir. Bu fiyat listesinin Ticaret ve Sanayi 
Odasınca 4077 sayılı Kanun gereğince tasdikine gerek yoktur. Eğer Belediye rayiç tespiti yaparak fiyat 
veriyorsa, verilen listeyi asarlar. Belediye böyle bir fiyat listesi vermiyorsa, üyelerimizin Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından verilen tasdiksiz listeyi asmaları aynı Kanun gereği yeterlidir. 
 

Belediyeniz zabıtalarının, Odamız üyelerinin işyerlerini denetimleri sırasında, Odamızca verilen fiyat 
listelerinde, tasdik aramaları ve 507 sayılı Kanun gereğince Esnaflar Odası üyelerine verilen fiyat 
listelerinin, Odamız üyelerinden de istemeleri Kanunen doğru değildir. 
 

Bu hususta gereğini bilgilerinize rica ederim. 

 
 
04.02.2000 
 

Üyelere Bilgilendirme yazısı 
 

A- Fırıncılar  : Selman Ltd. Şti. Zigana San.Tic.Ltd.Şti. Veysel TUNCER, Aslan ZENGİN, İsmet ZENGİN, Osman 
AKIN, Miktad ZENGİN,  Mustafa ZENGİN, 
 

B- Kasaplar : Kadıoğlulları Ltd.Şti. Davut KARS, Halit DORUK, Nafiz ÜLKER, Murathanoğlu Ltd.Şti. 
 

C- Lokantacılar :Çakmak Kebap San.Ltd.Şti. Mustafa AYAZ 
 

D- Pastaneciler : Rıfat KIZMIŞ, Kemal FERAH 
 

Sayın :…………………………… 
GÜMÜŞHANE 

 

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre tacirlik vasfına girdiğinizden dolayı Ticaret Sicil 
Nizamnamesi ve 5590 sayılı Kanun Hükümleri gereğince, Odamız üyesi bulunmaktasınız. 
 

Odamızın görevleri arasında; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak ve halkla 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak, Meslek disiplini ve ahlakı, tesanüdü korumak gibi hususlar 
yer almaktadır. 
 

İŞYERLERİNİZDE 4077 SAYILI KANUNUN 12.VE TARİFE FİYAT LİSTELERİ YÖ NETMENLİGİNİN 5.VE 
7. MADDELERİ GEREĞİNCE İŞYERLERİNİZDE SATIŞA ARZ ETTİĞİNİZ MALLARIN ÜZERİNE 
MÜŞTERİLERİNİZİN RAHATLIKLA GÖREBİLECEĞİ BİR ŞEKİLDE, FİYAT LİSTESİNİ ASMAK VEYA 
BULUNDURMAKLA YÜKÜMLÜSÜNÜZ. 
 

İŞYERİNİZE, BELEDİYECE TASDİKLİ BİR FİYAT LİSTESİ VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE, ODAMIZA KAYITLI 
SİZ ÜYEMİZİN, ESNAF VE SANATKAR ODALARINCA DÜZENLENMİŞ ÜCRET TARİFE LİSTELERİNİ, 
ALMA VE KULLANMA ZORUNLULUĞUNUZ YOKTUR. 
 

İŞYERİNİZİN BU YÖNDE, YETKİLİLERCE DENETİMİ SIRASINDA YUKARIDA AÇIKLANAN HUSUSUN 
TERSİ YÖNÜNDE BELGE İSTENİLMESİ YUKARIDAKİ KANUN VE YÖNET MENLİK MADDELERİNE GÖRE 
DOĞRU DEĞİLDİR. 
 

Konuyla ilgili detaylar Belediye Başkanlığına yazılmış olup, bir sureti ekte sunulmuştur. 
 

Bu yöndeki denetimler sırasında herhangi bir yanılgıya düşmemeniz için durumu bilgilerinize rica 
ederim. 
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04.02.2000 
 
 

DEFTERDARLIK 
Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

GÜMÜŞHANE 
 
Son zamanlarda İlimizde, il dışından bir kısım şahısların mal veya eşya pazarlaması yaptıkları 
tarafımızdan gözlenmekte, bu durum yerleşik Esnafımızın da şikayetlerine sebep olmaktadır. 
 
Bilindiği gibi 4077 sayılı Kanun ile kapıdan satışlarla ilgili bir 
takım düzenlemeler getirilmiştir.  
 
Bu Hükümler çerçevesinde, bu gibi kapıdan satış yapanların haksız rekabet kurallarına ayıkırı 
davranmaması, Belge düzenlememe ve Vergi kaçakçılığına teşebbüs etmemeleri ile Vergi Usul 
Kanununun ilgili maddelerine aykırı davranmalarına meydan vermemek üzere, bu gibi yerleşik 
olmayan ve genelde gezici olarak kapıdan satış yapan şahısların denetlenmesi hususunda 
yetkililere emirlerinizi arz ederim. 
 
 
 
 
 

KARADENİZ GAZETESİNE 
 
Gümüşhane’de yılın Gazetesi seçilen Karadeniz Gazetesi'ne bir kez daha teşekkür ederim. 
 
Geçtiğimiz pazar günü Zigana Dağında şahısların münakaşasını, basın da manşetlere 
taşıyarak akraba olan Trabzon ve Gümüşhane'nin arasına kırgınlık sokmaya kimsenin gücü 
yetmez. Bir bardak suda fırtına koparmanın tipik bir örneği sergileniyor. 
 
Kişilerin özel meseleleri ile Basını ve Kamu Yöneticilerini meşgul etmek, onları yönlendirmeye 
çalışmak hiç kimseye yakışmaz. 
 
Gümüşhane'deki Müdürlerimizin hepsi de nezaket kurallarını bilen, insanlara saygılı, 
görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlardır. 
 
Her zaman olduğu gibi bu olayda da, Ayhan AYDEMİR'in kalemiyle gerçekleri yazan 
Karadeniz Gazetesi'nin Bölge kalkınmasına ve Bölge barışına katkılarını şükranla karşılıyor, 
başarılarının devamını diliyorum. 
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07.02.2000 
 
 

VİLAYET MAKAMINA  
GÜMÜŞHANE 

 
 
 
Ülke Ekonomisinin daraldığı ve küçüldüğü bu günlerde, Gümüşhane Esnafımız da olumsuz 
olarak etkilenmekte, artan vergi ve genel giderlerin ödemeleri altında zorlanmaktadır. 
 
Bunun yanında İlimizde ki her türlü aktivite ve sosyal faaliyet içinde örneğin; Cami, Kuran 
kursu, Okul aile birliği, Koruma derneği, Spor faaliyetleri gibi çok doğal olan destek taleplerini 
de esnaf ve tüccarımız büyük bir hoşgörü ve fedakarlıkla ayni ve nakti olarak karşılamaktadır. 
 
Ancak zaman zaman rahatsızlık duydukları konularında Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile 
dile getirilmesini talep etmektedirler. 
 
Son zamanlarda İlimizde, İl dışından mal ve eşya pazarlaması yapan şahıslara sıkça 
rastlanılmaktadır. Bu gibi kapıdan satış yapan şahısların genel olarak Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarda satış yaptıkları tarafımızdan gözlenmektedir. Kısıtlı olan piyasamızda bu tür ticari 
faaliyetlerin Esnafımız aleyhine haksız rekabet yarattığı kanaatindeyiz. 
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarda yapılan satışlar hem Yasal olmayıp hem de Kurum çalışanlarının 
mesailerini aksattığını, Kurumların çalışma verimini düşürmekte, hizmet akışında aksamalara, 
zaman ve emek israfına neden olunmaktadır. 
 
İlimizde ki bütün Kamu Kurum ve Kuruluşların uyarılarak Kamu işyerlerinde satış 
yapmamaları hususunda uygun görüşleriniz olursa emirlerinizi arz ederim. 
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11.02.2000 
 
 

Sayın : Fuat MİRAS 
TOBB Başkanı ANKARA 

 
İlgi : 19.01.2000 tarih ve 1336 yazınız. 
 
İlgi yazınızla önümüzdeki günlerde Hükümeti oluşturan 3 Siyasi Partinin Genel Başkanları ile 
yapılacak toplantıda dile getirilmek üzere ülkemizin üretim, istihdam, ihracat, bankacılık, 
tarım ve hayvancılık gibi konulardaki güncel sorunlardan en önemli gördüklerimizi ve çözüm 
önerilerimizle birlikte başlıklar halinde bildirilmesi istenmektedir. 
 
Yukarıda bildirilen konularla ilgili önemli gördüğümüz sorunlar ve çözüm önerilerimiz ekte 
sunulmuştur. 
 
ÜRETİM 
 
Ülkemizde, Kamuda ki mal ve hizmet üretimini pahalıya mal etmekteyiz. 
 
Mal ve hizmetin, pahalı üretiminin yanında ne yazık ki kalitede sürekli bozulmaktadır. 
 
Kaliteye önem veren özel sektörde, kalitesiz mal ve hizmet üretenle rekabet etmekte 
zorlanmaktadır. Mal ve hizmette kaliteyi, minimum maliyetle üretmek için, gereken Yasal 
düzenlemelerin ve yeterli kontrolün yapılması şarttır. 
 
Kalitesiz mal ve hizmet üretimi enflasyonu artıran en önemli faktörlerdendir.  
 
İSTİHDAM 
 
Ülkemizde istihdam deyince hemen herkesin aklına Kamuda çalışmak geliyor. Bu düşüncede, 
siyasetçiyi, işe adam değilde, adama iş bulma yanlışlığına sürüklüyor. Neticede arpalıklar 
meydana geliyor. Çalışmadan, üretmeden tüketen, hazırcı bir toplum olmaya devam ediyo-
ruz. 
 
En büyük enflasyon Kamu çalışanlarının sayısında görülmektedir. Kamu çalışanı olmak en 
yüksek primi yapıyor. Halbuki Kamuda çalışmayı değilde, özel sektörde çalışmayı özendirici 
düzenlemeler yapılmalı. Kamuda bir hizmetli kadrosu için binlerce Lise mezununun talipli 
olması büyük bir yanlışlığın göstergesidir. 
 
Kamu çalışanlarının ücret politikasıda ayrı bir rezalettir. Aynı masada çalışan işçi olarak 
görünen Kamu çalışanı yanındaki Memur çalışanından iki kat fazla maaş alıyor. Bu 
uygulamanın hiçbir mantıklı izahı olamaz. Bir resmi dairenin Müdürünü işçi sürüyor, şoför geri 
getiriyor. 
 
Kamu personel yasası yeniden yapılmalı, çağdaş ve adaletli bir yapı oluşturulmalıdır. 
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BANKACILIK 
 
Türkiye'mizde gerçek manada Bankacılık yoktur. Bankacılık adıyla tefecilik ve soygun vardır. 
 
Banka kurtarmayı da en büyük ayıbımız olarak görüyorum. Bu sistemle sadece soygunculara 
Devlet eliyle prim verilmektedir. 
 
Bunun sorumlusu da herhalde Esnaf ve Tüccar değildir. Yasaların boşluğundan istifade edip 
Banka kuracaksın, nasıl olsa Devlet desteği ve garantisi var diye hovardaca Bankacılık yapıp, 
şeytanca içini boşaltıp, sonrada ben battım Devlet kurtarsın diyeceksin ve hiçbir bedel 
ödemeyeceksin. 
 
Bankacılıkta, iş aleminde herhangi bir sektördür. Devlet desteği varsa herkese var, yoksa 
herkese yok.  
 
TARIM VE HAYVANCILIK 
 
Nüfusumuzun % 60'ı hala kırsal kesimde yaşamaktadır. Tarım ve hayvancılık için de coğrafi 
yapımız son derece uygundur. Fakat hala canlı hayvan ve et ithal ediyoruz. 
 
1995-1996 yıllarında Avrupa'nın ne kadar hastalıklı büyükbaş hayvanı varsa hepsini Devlet 
eliyle Doğu Anadolu'daki insanlarımıza sattık. 
 
Ziraat Bankasına borçlanan o insanlarımızın hepsini hacizli duruma düşürerek batırdık. Devlet 
üretme çiftlikleri rantabıl hale getirilerek, yörelerimize uygun büyükbaş hayvanlarda ıslah 
çalışmaları ve suni tohumlamalarla verimlilik artırılmalıdır. 
 
 
 
 

GÜMÜŞHANE İLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
1- TARIMSAL YAPI SEKTÖRÜ 
7626 Km2 yüz Ölçümlü Gümüşhane İlimizin, merkez ve ilçelerimizle denizden ortalama 1400 m 
yüksekliğindeki arazilerimizin %60'ını dağlar, % 29'unu platolar, % 11'ini ovalar teşkil etmektedir. 
 
Bu coğrafya içerisindeki topraklarımızın ancak % 17’sinde tarım yapılabilmektedir.  Tarım yapılan 
alanlarında ancak % 24'ünde sulu tarım yapılmaktadır. Şartların ve oranların ne kadar zor ve yetersiz 
olduğu görülmektedir, buna rağmen nüfusumuzun % 65'i hala kırsal kesimde yaşamaktadır. 
 
Halbuki Gümüşhane yerüstü su kaynakları bakımında oldukça zengindir. Mevcut su kaynaklarının 
yeterince kullanılması halinde, sulu tarımla, tarımsal yapı değişecek bitkisel üretim istenen kapasiteye 
ulaşarak, tarımla uğraşanın yüzünü güldürecektir. 
 
Diğer taraftan çayır ve meralarımızın, arazinin % 33'ü gibi tarıma göre yüksek oranda oluşu tarımsal 
faaliyetin hayvancılık ağırlıklı olmasını gerekli kılmaktadır. 
 
Ayrıca Gümüşhane ili coğrafi açıdan zengin bir balıkçılık potansiyeline sahiptir. Mevcut 12 adet alabalık 
tesisinde 60 ton alabalık üretilmektedir. Alabalık üretimine müsait çok sayıda kaynak sularımız boşa 
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akmaktadır. Bu imkanlar değerlendirildiğinde ilimizde en az Bin ton alabalık üretmek mümkün 
olacaktır. Dondurulmuş balık ithalatı da Türkiye için asla kabul edilmeyecek bir uygulamadır. 
 
Gümüşhane İlimizde halen 102.000 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunların  %75’i  yerli sığırlardır. 
Yerli sığırların gerek et yönünden, gerek süt yönünden verimleri emeği karşılamayacak kadar 
düşüktür. Çayır ve mera alanlarımızın tam kapasite ile hayvancılık yönünde kullanılabilmesi için 
projelerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. 
 

Öneri ve İstekler : 
1-Köse İlçemizde inşaatı devam eden sulama amaçlı Köse Barajımızın hızla tamamlanmasını istiyoruz. 
 
2-Kelkit Sadak Deresi üzerindeki sulama amaçlı Sadak barajı programdadır, Yeterli ödenek ayrılarak 
ihale edilmesini istiyoruz. 
 
3-Kelkit Çamur deresi üzerinde yapımı planlanan sulama amaçlı Çamur Barajının biran önce programa 
alınarak yeterli Ödenekle ihale edilmesini istiyoruz.  
 
4-Köse, Kelkit, Şiran ilçelerimizin birçok köyünde sulanacak arazi ve yeterli su kaynağı mevcut olup 
buralara, gölet, sulama havuzu ve sulama tesisleri yapılmalıdır. 
 
5-Kelkit ve Şiran ilçelerimizden dolaşan Kelkit çayı üzerinde sulama amaçlı barajların yapılması. 
 
6-Avrupa'nın hastalıklı ve bize uyum sağlamayan canlı hayvanlarının ve dondurulmuş et ve balık 
ithalatının yasaklanması şarttır. Devlet üretme çiftlikleri ya özelleştirilmeli ya da asli görevlerine 
döndürülmelidir. 
 
7-Büyükbaş hayvanlarda tabi ve suni tohumlama ile bütün hayvan varlığımız kültür melezine 
dönüştürülmelidir. 
 
8- İlimizde yem bitkisi olarak (Slaj özelliği olması,et ve süt üretimini artırması dolayısıyla) fiğ, mısır, 
yonca ve karonga ekimi desteklenmelidir. 
 
9- Şiran-Tersun Barajı DPT'den geçmiştir. Yeterli ödenekle ihale edilip başlatılmasını istiyoruz.  
 
10-Şiran-Koruluk Barajının ödeneği yetersizdir. Yeterli Ödenek ayrılıp bitirilmesini istiyoruz. 
 

SANAYİ SEKTÖRÜ 
30.09.1996 yılında MTA Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İlimizde, Altın, Bakır, 
Kurşun, Çinko, Barit, Çimento hammaddeleri, Demir, Feldspat, Gümüş, Kaolen, Kil, Kireç taşı, Linyit 
yatakları varlığı tespit edilmiştir. 
 
Gümüşhane İlimizde madencilikle ilgili toplan 318 adet ruhsat mevcuttur. İki yada üç işletme dışında, 
ruhsat alanların hiç bir faaliyeti yoktur. Faaliyeti olanlarda genel ekonomik kriz nedeniyle faaliyetlerini 
durdurmuşlardır. 
 
1996 yılında özelleştirilen Çimento öğütme ve paketleme fabrikamız özelleştikten sonra kapatılmıştır. 
 
Torul ilçemizdeki HES'in ihalesi 1998 yılında yapılmıştır. Enerjinin yanında ilimize ve Bölgemize 
ekonomik canlılık getirecek bu barajın bu güne kadar hala inşaatına başlanmamıştır. 
 
Gümüşhane İle özdeşleşen Kuşburnu, ilimizde doğal olarak dağlarda ve meralarda bolca 
yetişmektedir. Kuşburnunun Bilim Adamlarımızca yüksek oranda C Vitamini içerdiği ve kuvvetli bir tabi 
besleyici olduğu ispatlanmıştır. 
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İlimizde Kuşburnu da Gıda Sanayinde kullanılmaktadır. Kuşburnu çayı, Kuşburnu Marmelatı ve 
Kuşburnu Meyve suyu üreten 3 tane KOBİ, birkaç tanede KOBİ adayı aile işletmesi vardır. Bu 
KOBİ'lerin sayısını artırmamız gerekmektedir. 
 
Kuşburnu mamulünün KOBİ'ye ve nihayi tüketiciye maliyeti pahalı geldiğinden, kuşburnu toplayıcısına 
düşük fiyat veriliyor, böyle olunca da Kuşburnunun % 60'ı toplanamıyor. 
 
Meralarda bolca yetişen Kuşburnunun tamamını yöre halkımıza toplatabilirsek, hem ekonomik bir 
değer elde etmiş oluruz, hem de Köyünde evinde oturan bütün aile fertlerini istihdam etmiş oluruz. 
 
Siyah çayda KDV oranı % 8, Ada çayında ve ıhlamurda KDV oranı % 1’dir. Kuşburnu çayında ve 
mamullerinde ise KDV oranı % 15'dir. 
 
İlimizin kalkınmasında en büyük sorunumuz olan işsizliğin çözümü için İmalat Sanayi ve KOBİ'lerin 
vazgeçilmezliği muhakkaktır. 
 
Sanayicilerin, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin, planlı bir alanda, ortak alt yapı hizmetlerinden 
yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma imkanı sağlayan OSB olmayışından dolayı, bugün 
İlimizdeki KOBİ'ler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Yine OSB olmayışından ileride büyük 
umutlarla çıkarılan (Biraz sonra bahsedeceğim) 4325 sayılı yasadan da hiçbir faydamız olmamıştır. 
Çünkü 4325 sayılı yasadan faydalanmak isteyen yatırımcılara 1 tane tesis yeri veremedik, 
gösteremedik.  
 

Öneri ve İsteklerimiz: 
 
Maden Kanununda yeni düzenlemelerin yapılarak, ruhsat alanların faaliyetlerinin daha aktif olarak 
yürütülebilmesi istenmeli, yoksa Maden yataklarının kapatma keyfiliğine son verilmelidir. Uzman 
Devlet kuruluşlarından bir kurul kurularak, maden işletme, çıkarılan cevherin zenginleştirilmesi, çevre 
koruma ve benzeri konularda işletme sahiplerine yardım ve destek sağlanmalıdır. Böylece hem tabi 
zenginliklerimiz en iyi şekilde değerlendirilir hem de insan ve çevre korunmuş olur. 
 
Çimento Fabrikasının kapatılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bir Milli Servettir. Ekonomiye 
kazandırılması zorunlu olmaktadır. 
 
En kısa zamanda Torul HES Baraj inşaatının başlatılmasını istiyoruz.  
 
OSB'mizin yer tespiti, tapu çalışmaları gibi ön hazırlıkları tamamlanmıştır. DPT'den geçmiş olan 
OSB'mizin parselasyon ve alt yapısının 1999 yılında acilen ödeneğinin ayrılarak ihalesinin yapılmasını 
istiyoruz. 
 
KOBİ kararnamesine işlerlik kazandırılmalı, işletme sahiplerinin mevzuat hazretleriyle aylarca 
boğuşmasına önlem alınmalıdır. 
 
Kuşburnu çayında ve mamullerindeki % 15'lik KDV oranının % 1’e indirilmesini yada sübvanse 
edilmesini istiyoruz. Buradaki %15’lik ucuzlama direk kuşburnu toplayıcısına artı olarak 
yansıyacağından, dalda kalan çoğunluktaki kuşburnunun tamamen toplanacağı gibi yöre insanımıza 
da önemli ölçüde ekonomik katkı sağlayacaktır. Doğal gıda olarak büyük önem verdiğimiz enerji 
deposu Pestil ve Köme üretiminin de ana maddesi olan dut ve ceviz ağacı ekiminin proje ve 
kaynaklarla desteklenmesi gerekmektedir. 
 
Aile işletmeciliği olarak pestil ve Köme üretimi istikbal vadeden bir sektör olarak görülmeye 
başlanmıştır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler proje ve kaynaklarla desteklenmelidir. 
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HİZMETLER SEKTÖRÜ 
 
İlimiz mali yapısı işçi ve memur maaşlarından ve Devlet yatırımlarından oluşmaktadır. Son yıllarda 
Devlet yatırımlarının ödenekleri kesilmiş bütün işler yarım kalmıştır. 
 
Bankalarımız esnaf ve sanatkardan çok bordrolu çalışana kredi vermektedir. Esnaf ve Tüccara 
vereceği yüksek faizli Kredi içinde Bordroludan kefil istemektedir. 
 
Bizim yöremizdeki esnaf, tüccar ve çiftçiye verilen kredi faiz oranlarının gelişmiş yörelerdeki faiz 
oranları ile aynı olması büyük bir adaletsizlikle haksız rekabeti getirmektedir. Çukurova'da, Ege'de, 
Trakya'da 1’e 30 40 verimle aynı tarladan senede 2-3 defa mahsul alan çiftçi ile, bizim yöremizde 1’e 
5 verimle senede 1 mahsul alan çiftçiye aynı oranda faizle kredi vermenin mantıklı bir izahı yoktur. 
 
Asla kayıt dışı ekonomisi olmayan Gümüşhane yöremizin esnaf ve tüccarı illegal ve Enformal 
sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomiyle devleşerek efelik taslayan esnaf ve tüccarla nasıl rekabet 
edecek. 
 
İlimizde nüfus erezyonu kanayan bir yara olarak devam etmekte, esnaf ve tüccarımız icralık duruma 
düşmüş ilimizde ticaret dibe vurmuştur. 
 
İlimizin Köse, Kelkit, Şiran İlçeleriyle ulaşımını sağlayan yollarımızın çok yetersiz oluşu, bu ilçelerimizle 
olan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik ilişkilerimizde büyük bir kopukluk ve gerileme görülmekte ilin, 
ilçeleri ile olan ilişkilerinde zorluklar yaşanmaktadır. 
 
Ayrıca Gümüşhane İlimiz, GAP'ı ve DAP'ı Karadeniz'e bağlayan ulaştıran en ekonomik ve sağlıklı 
güzergah üzerinde bulunmaktadır. 

 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
DAP'a dahil İllerde ticari ve zirai banka faizlerinin gelişmiş yörelere göre daha ucuz olmasını istiyoruz. 
 
Devlet yatırımlarının İlimiz ekonomisinde büyük bir yeri vardır. Yarım kalmış yatırımların yeterli 
ödeneklerinin sağlanmasını istiyoruz. 
 
Gümüşhane'nin ekonomik yapısı içerisinde esnafla tacirin ekonomik olarak büyük bir farklılığı ve 
ayrımı yoktur. DAP kapsamındaki diğer illerimizde de durum aynıdır. Bunun için Halk Bankasının 
esnafımıza verdiği ucuz krediden Ticaret ve Sanayi Odalarımıza kayıtlı ikinci sınıf mükelleflerimize de 
verilmesini talep ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin kayıta alınması için yapılan çalışmalar yeterli değildir. 
 
GAP'ı ve DAP'ı Gümüşhane üzerinden Karadeniz'e bağlayan bir demiryolunun gerekliliğine inanıyor ve 
yapılmasını istiyoruz. 
 
Gümüşhane-İkisu-Şiran Karayolunun ihalesi 1997 yılında yapılmış ve yola başlanmıştır. Yeterli 
ödenekle yolun bitirilmesini istiyoruz. 
 
Yine 1997 yılında ihale edilen Şiran-Çamoluk yolunun yeterli ödenek ayrılarak bitirilmesini istiyoruz. 
 
Gümüşhane-Kırklı-Kelkit yolunun büyük bir kısmı tamamen bitmiş, ancak ödenek yokluğundan yol 
çalışması durmuştur. 
 
Ketkit-Şiran yolunun ihalesi Koruluk Barajı bünyesinde yapılmış fakat 
hiç başlanmamıştır. 
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Kelkit-Köse yolununda ihalesi Köse Barajı bünyesinde yapılmış ama bu yola da hiç başlanmamıştır. 
Yeterli ödeneklerinin verilmesini istiyoruz. 
 
Gümüşhane - Köse yolunun Köse ilçemizle Kösedağı arasındaki 5 km'lik yolun güzergahı açılmış, 
Kösedağı ile Kırıklı arasındaki 12 km'lik kısım 1998 yılında ihale edilmiş ancak yüklenici firma yeterli 
görülmediğinden ihale ileri bir tarihe ertelenmiştir. Programdaki bu yollarımızın ihale edilerek diğer 
yarım kalmış yollarımızın da biran önce yeterli ödeneklerinin ayrılmasını istiyoruz. 
 
Gümüşhane-Torul-Kürtün-Tirebolu yolu, bizi Karadeniz’e bağlayan en kısa, en ekonomik, en sağlıklı 
yoldur. Yurdumuzun en uzun Karayolu tünellerinin bulunduğu bu yol ve tüneller bitmiş olmasına 
rağmen, bir yıldır buradaki iki uzun tüneli ulaşıma açmıyorlar. Yöre halkına ve bütün sürücülere müjde 
olacak olan, biten bu iki tünelinde ulaşıma açılmasını istiyoruz. 
 
Kırsal kesimdeki 4470 Km'lik yol ağının %2.7'lik çok küçük bir bölümü asfalt geri kalan kısmı ise 
stabilize ve topraktır. Asfalt yol oranı bakımından Türkiye ortalamasının çok altındadır. Öncelikle gurup 
köy yollarımızın asfaltlanması, diğer köy yollarımızın da standardının yükseltilmesi gerekmektedir. 
Bunun içinde Köy Hizmetleri Müdürlüğünün ödeneklerinin yeterli tutulması ve artık eskiyen makine 
parkının yenilenerek geliştirilmesini istiyoruz. 

 
SOSYAL SEKTÖRLER 
 
Gümüşhane ilimizin 1997 yılı nüfus sayımına göre nüfusumuz 157.797 dir. 
 
Türkiye'nin 80 ili içerisinde nüfus itibariyle 75.,nüfus yoğunluğu bakımından da 77. sırada yer 
almaktadır. 
 
İlimiz sürekli göç veren İller arasındadır. 
 
Merkezi Hükümetlerin yanlış politikaları sonucunda sürekli aynı bölgelerde, Sanayi, Eğitim,Sağlık, 
Turizm gibi  yatırımların üst üste  yapılması, Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını doğurmuş, 
Gümüşhane olarak bizde olumsuz olarak etkilenip, Gelişmişlik sıralamasında 80 il içerisinde fert başın 
GSYİH 1324 $’la 65. sıraya düşmüşüz. Yani en fakir 15. iliz. 
 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen İlimizde okuma ve okullaşma oranı yüksektir. İlk defa olumlu bir ifade 
kullanıyorum. 
 
Gümüşhane'de var olan eğitim iklimi ilin bir okullar şehri haline gelmesi için yeterli olup bunu yeni 
eğitim Kurumlarının açılmasıyla tamamlaması gerekmektedir. 

 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
Gümüşhane’de KTÜ'ye bağlı mühendislik fakültesinde iki bölümde eğitim öğretim verilmektedir. Yine 
aynı Üniversiteye bağlı 4 bölümlü Meslek Yüksek Okulu devam etmektedir. Fakültenin ve Yüksek 
okulun diğer bölümleri ile aynı yerde bulunan YİBO'nun ve Karayolları 101.Şube Şefliğinin başka 
yerlere kaldırılması ile burada Üniversite Kampus alanı oluşturulması mümkündür. 
 
Bünyemize uygun örneğin eğitim fakültelerinin açılarak Gümüşhane Üniversitesinin kurulması 
Gümüşhanelilerin en büyük arzusudur. 

 
4325 SAYILI KANUNU REVİZE EDİLMESİ 
 
Büyük umutlarla beklediğimiz Bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması amacı ile, OHAL'de 
ve Kalkınmada Öncelikli yörelerde istihdamın ve üretimin artırılması yatırımların teşvik edilmesi için 
yatırımcıya bir takım muafiyetler sağlayan 4325 sayılı yasa 23.01.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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Ancak bu yasadan tam olarak yararlanmak için şart koşulan yeni tesis, yeni mükellefiyet şartları 
yöremiz için ağır şartlar olup beraberinde yeni kurulanlarla, eski işletmeler arasındaki haksız rekabeti 
de getirmektedir. 
 
Bölge şartları gereği ayakta durmakta zorluk çeken eski işletmeler bu kanunla yeni kurulan 
işletmelerin karşısında kapanmak durumunda kalmaktadırlar. Böyle çarpık teşvik politikaları ile 
arzulanan kalkınma hedeflerinin yakalanamayacağı oldukça açıktır. 

 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
4325 sayılı Kanunun revize edilerek daha önce kurulmuş olan işletmelerinde Kanunda belirtilen diğer 
şartları taşımaları halinde bunlarında 4325 sayılı yasadan faydalanmaları sağlanmalıdır.  
 

KIRSAL KALKINMA PROJESİ 
 
İlimizde tarımsal gelirlerin artırılması bitkisel üretimden ve hayvancılık faaliyetlerinden maksimum 
verimin alınması çağdaş teknikleri kullanılması ile mümkündür. 
 
Bu itibarla geri kalmışlığı kabul edildiği İlimiz KKP kapsamına alınmıştır . 

 
Öneri ve İsteklerimiz 
 
KKP kapsamına alınmış olan ilimizde bu projenin biran önce uygulanmaya başlanmasını sabırsızlıkla 
bekliyoruz. 
 

 
 
04.04.2000 
 

Celil KÖSE 
Mukaddem ÜLKER 

Mürsel KIZILET 
Nurettin DİNÇ 

Fehmi DEMİREL 
İlyas ARSLAN 

 
Sayın : …………. 
 
İlgi :31.03.2000 tarihli dilekçeniz. 
 
İlgi dilekçenizde bahsettiğiniz hususlar incelenmiş olup, konu hakkında Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne yazılan yazımızın bir sureti ekte sunulmuş olup, konu takip edilecektir. 
 
Bilgilerinize rica ederim. 
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04.04.2000 
 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ANKARA 

 
Gümüşhane Kemaliye Camii Derneği uhdesinde iken, Mahkeme Karan ile Genel 
Müdürlüğünüz Mülkiyet ve muhafazasına geçen, Kemaliye camii altındaki 11 adet işyerinde 
ticari faaliyetini devam ettiren üyelerimizin bu dükkanlardan çıkarılması istenilmektedir. 
 
İlimiz devamlı güç veren illerin başında 5. sırada yer alan coğrafi şartların elverişsizliği 
büyüme hızı eksi sıfırın altında olan, merkez ilçenin son genel nüfus sayımında Nüfusunun 26. 
binden 22.bine il genelinin ise 187 binden 157 bine indiği, fert başına Milli Hasılanın 1.300$ 
ve kalkınmada öncelikli birinci derece iller arasında yer ajan bir ildir. 
 
İlimizdeki ticari hayat dibe vurmuş, esnaf siftah yapmadan kepenk kapatmaktadır. Ticari 
hayatlarını zor şartlarda idame etmektedirler, esnafımızın dükkanlarından çıkarılması hemen 
hepsinin ticaretim sona erdirmesi ve ticari hayatının bitirilmesi demek olacaktır. 
 
Bu iş yerlerinde ticaretlerini idame ettiren esnaflarımızın, dükkanlarından tahliyesi ilimizde 
ticari yönden hem bir küçülme hem de aileleri geçim sıkıntısına, yanlarında çalışanları da 
mağdur duruma düşürecektir. 
 
Sonunda yapılan işin zararı kendileriyle birlikte ilimiz ekonomisini de olumsuz yönde 
etkileyecektir. 
 
Genel Müdürlüğünüzün bu esnafımızı mağdur etmeden mevcut kiracılarla yeni bir anlaşma 
yapılmasında büyük bir yarar olacağını bilgilerinize arz ederim. 
 
 
19.07.2000 
 

VİLAYET MAKAMINA 
GÜMÜŞHANE 

 
 
İhale makamları ilimizde iş yapan müteahhitlere çimento nakliye bedellerini Arzular köyünde 
bulunan Gümüşhane Çimento Sanayi Anonim Şirketinden ödemektedirler. 
 
Halbuki; İlimizde iş yapan Müteahhitler çimento ihtiyacını Aşkale Çimento Sanayi Anonim 
şirketinden temin etmektedirler. 
 
Gümüşhane Çimento Sanayi Anonim Şirketi 2000 yılı içerisinde çimento satışı yapmadıklarına 
dair Odamıza gönderilen 04.07.2000 tarih ve 28 sayılı yazıları ekli olarak sunulmuştur. Bu 
durum Müteahhitlerimizin mağduriyetine sebep olmaktadır. 
 
İlimizde iş yapan müteahhitlerin, çimento nakliyelerinin çimento aldıkları Aşkale Çimento 
AŞ’den verilmesi müteahhitlerimizin mağduriyetini önleyecektir. 
 
Gereği için ihale makamlarına emir ve müsaadelerinize arz ederim. 
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09.08.2000 
 
 

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÜMÜŞHANE 

 
İlimiz Kasap esnafının Odamıza müracaatlarında, hayvanlarının Belediye mezbahanesinde 
kesimleri esnasında, Muhtarlıktan Menşe Şehadetnamesi istendiğini, bu belgeler olmadan 
kesim yapılamadığını, kasapların hayvanları yaylalardan aldığını muhtarların çoğu zaman 
köyde bulunmadıklarını dile getirmektedirler. 
 
Bilindiği gibi Belediyemizde Veteriner Hekim bulunmaktadır. Kesim sırasında hayvanlar sağlık 
kontrolünden geçmekte, sağlıksız hayvanlar gömülmektedir. Kesim esnasında gerekli sağlık 
kontrolleri yapıldığından muhtarlıklardan alınması gereken belgede fazla ısrarcı olmak, 
esnafımızı mağdur etmektedir. 
 
Kaldı ki birçok köy muhtarımızın da bizzat köyde ikamet etmediği bir gerçektir. 
 
Bu olumsuz şartlar bir arada değerlendirildiğinde, kasap esnafımızı mağdur etmemek için 
gerekli kolaylıklar sağlanması hususunda, 
 
Gereğini bilgilerinize rica ederim. 
 
 
 
 
15.08.2000 
 
 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 
DSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 

KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 
İhale makamları İlimizde iş yapan müteahhitlere çimento nakliye bedellerini Arzular köyünde 
bulunan Gümüşhane Çimento Sanayi Anonim Şirketinden ödemektedirler. 
 
Halbuki; İlimizde iş yapan Müteahhitler çimento ihtiyacını Aşkale Çimento Sanayi Anonim 
şirketinden temin etmektedirler. 
 
Gümüşhane Çimento Sanayi Anonim Şirketi 2000 yılı içerisinde çimento satışı yapmadıklarına 
dair Odamıza gönderilen 04.07.2000 tarih ve 28 sayılı yazıları ekli olarak sunulmuştur. Bu 
durum Müteahhitlerimizin mağduriyetine sebep olmaktadır. 
 
İlimizde iş yapan müteahhitlerin, çimento nakliyelerinin çimento aldıkları Aşkale Çimento 
AŞ’den verilmesi müteahhitlerimizin mağduriyetini önleyecektir. 
 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
 



 72 

 
 
18.07.2000 
 
 

Milliyetçi Hareket Partisi ve Başbakan Yardımcısı  
Dr. Devlet BAHÇELİ’nin Odamızı ziyareti ve Sunulan Rapordur 

 

  
 

SAYIN DR. DEVLET BAHÇELİ 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 

 
SAYIN BAŞBAKAN YARDIMCIM, 
 
Yoğun işlerinizden zaman ayırıp güzel ilimiz Gümüşhane'yi ve Türk ekonomisinin lokomotifi 
olan hür teşebbüsün yasal temsilcisi Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretlerinizden onur duyuyor, 
hoş geldiniz diyoruz. 
 
Türk siyasi tarihinde daima doğrudan yana kararlı ve güvenilir olarak tanıdığımız zat-ı alinizi, 
Gümüşhane'mizin problemlerinin çözülmesinde ve ilimizin geri kalmışlığının aşılmasında 
önemli bir şans olarak görüyoruz. 
 
Hükümetlerimizin sürekli aynı bölgelerde sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımları üst üste 
yapmaları bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz 
yönde etkilenip, gelişmişlik sıralamasında 81 il içerisinde 65. sırada yer almışız. 
 
157 bin il nüfusu ile 81 il içerisinde nüfus itibariyle de 76. sırada bulunmaktayız. İlimizde 
işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Gümüşhane ili 
%95.4 oranındaki vergi tahsilatı ile ülke genelinde vergi tahsilatının en yüksek olduğu 4. il 
olarak örnek tavır sergilemektedir. 
 
Tarihin her döneminde, daima vatanını ve milletini seven ve yüceltmeye çalışan insanlar 
diyarı olan Gümüşhane, Devletimizin müşfik yardımlarından yararlanmayı her zaman hak 
etmiştir diye düşünüyoruz. 
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SAYIN BAŞBAKAN YARDIMCIM, 
 
Gümüşhane ilimiz için önem arz eden üç önemli hususu bilgilerinize arz ederek yardımlarınızı 
talep ediyoruz. 
 
1-YÜKSEK EMİRLERİNİZLE İLİMİZE BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULMASI, 
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNE GİDEN YOLDA HALKIMIZIN BEKLENTİSİTİR. 
 
Eğitim fakültesinin kurulması için altyapı imkanlarımız kısmen hazırdır. Ayrıca yıl sonu itibarı 
ile yüksek öğretim için 2000 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarımız hazır olacaktır. Eğitim 
fakültesinin kurulması ile il ekonomisinin kuruyan kan damarları yeniden sağlığına 
kavuşacaktır. 
 
2-YİNE YÜKSEK EMİRLERİNİZLE GÜMÜŞHANE İLİMİZDE KIRSAL KALKINMA 
PROJESİNİN BAŞLATILMASINI BEKLİYORUZ. 
Gümüşhane ilimiz Kırsal Kalkınma Projesi kapsamına alınmış, ancak hala uygulama safhasına 
geçilmemiştir. İlimizde Kırsal Kalkınma Projesinin başlaması ve beş ilçemiz ve 330 köyümüzde 
işsizliğin azalacağı, göçün duracağı ve refah seviyesinin yükseleceği muhakkaktır. 
 
3-YÜKSEK MÜSADELERİNİZLE TİCARET VE SANAYİ ODAMIZIN HİZMET BİNASI 
YAPIMI İÇİN YARDIMLARINIZI TALEP EDİYORUZ. 
Şu anda, Devletimize ait bir binada geçici olarak hizmet vermekteyiz. Kendimize ait mevcut 
arsamız ve projemiz hazırdır. Bayındırlık Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu proje maliyeti 89 
milyar olup,17 milyarlık Oda bütçesinden 2000 yılı için 10 milyar lira ödenek ayırmış 
bulunmaktayız. Hizmet binamız için kaynaklarımızın yetersiz olduğu görülmektedir. 
 
Kamuya ve üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için, Devletimizin desteğiyle kendi 
binamızı en kısa zamanda bitirmeyi arzu ediyoruz. 
 
SAYIN BAŞBAKAN YARDIMCIM, 
 
Size güveniyor, geleceğe ümitle bakıyor ve saygılar sunuyoruz. 
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27.07.2000 
 

Fazilet Partisi Genel Başkanı Sayın Recai KUTAN’ın  
Odamızı Ziyareti ve Sunulan Rapordur 

 

 
SAYIN; RECAİ KUTAN 

FAZİLET PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
 
Sayın Genel Başkanım, 
Yoğun işlerinizden zaman ayırıp güzel İlimiz Gümüşhane'yi ve Türk ekonomisinin lokomotifi 
olan hür teşebbüsün yasal temsilcisi Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaretlerinizden onur 
duyuyor, hoş geldiniz diyoruz. 
 
Hükümetlerimizin sürekli aynı bölgede sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımları üst üste 
yapmaları bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz 
yönde etkilenip, gelişmişlik sıralamasında 81. il içerisinde 65.sırada yer almışız. 
 
157 bin il nüfusu ile 81 il içerisinde nüfus itibariyle de 76. sırada bulunmaktayız. İlimizde 
işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Gümüşhane ili % 
95.4 oranındaki vergi tahsilatı ile ülke genelinde vergi tahsilatının en yüksek olduğu 4. il 
olarak örnek tavır sergilemektedir. 
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Tarihin her döneminde, daima vatanım ve milletini seven ve yüceltmeye çalışan insanlar 
diyarı olan Gümüşhane, Devletimizin müşfik yardımlarından yararlanmayı her zaman hak 
etmiştir diye düşünüyoruz. 
 
Sayın Başkanım; 
Gümüşhane İlimiz için önem arz eden hususları bilgilerinize arz ediyorum. 
 
1- İLİMİZE BİR EĞİTİM FAKÜLTESİ KURULMASI, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNE 
GİDEN YOLDA HALKIMIZIN BEKLENTİSİDİR. 
Eğitim fakültesi kurulması için alt yapı imkanlarımız kısmen hazırdır. Ayrıca yıl sonu itibariyle 
yüksek öğretim için 2660 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarımız hazır olacaktır. Eğitim 
fakültesinin kurulması ile il ekonomisinin kuruyan kan damarları yeniden sağlığına 
kavuşacaktır. 
 
2- İLİMİZDE KIRSAL KALKINMA PROJESİNİN BAŞLATILMASINI 
BEKLİYORUZ. 
Gümüşhane ilimiz Kırsal kalkınma projesi kapsamına alınmış, ancak hala uygulama safhasına 
geçilmemiştir. İlimizde kırsal kalkınma Projesinin başlaması ile beş ilçemiz ve 330 köyümüzle 
işsizliğin azalacağı, göçün duracağı ve refah seviyesinin yükseleceği muhakkaktır. 
 
3- İLİMİZİN İLÇELERİMİZLE OLAN BAĞLANTI YOLLARININ 
BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİNİ   BEKLİYORUZ. 
İlimizin Köse, Kelkit, Şiran ilçeleri ile ulaşımı sağlayan yollarımızın çok yetersiz oluşu, bu 
ilçelerimizle olan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizde büyük bir kopukluk ve gerileme 
görülmekte ilin, ilçeleri ile olan ilişkilerinde zorluklar yaşanmaktadır. 
 
Bu nedenle; Gümüşhane-İkisu-Şiran, Gümüşhane- Kırılkı-Kelkit, Gümüşhane-Köse, Kelkit -
Şiran karayollarının yeterli ödeneklerle bitirilmesini istiyoruz. 
 
İlimizin önem arz eden bu konularda yardımlarınızı bekliyor, Saygılar sunuyorum. 
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04.10.2000 
 
 
 

Sayın; Dr. Devlet BAHÇELİ 
Başbakan Yardımcısı /ANKARA 

 
Sayın; Metin ŞAHİN 

Plan ve Büt. Kom, Başkanı / ANKARA 
 

Sayın:Mehmet Hanifi TİRYAKİ 
Plan ve Büt. Kom. Bşk.Vekili /ANKARA 

 
Sayın: Bedri YAŞAR 

Gümüşhane Milletvekili ANKARA 
 
Eylül ayı sonuna kadar devlet bütçesi hazırlık çalışmalarının devam ettiği ve özellikle 
yatırımlara ayrılan ödeneklerin bütçeye konmasının gerektiği, ayrıca ön hazırlık çalışmaları 
tamamlanmış olan bütçenin Ekim ayı ortasına kadar TBMM’ ne sunulmasının gerektiği 
bilinmektedir. 
 
Doğu Karadeniz Bölgesinde 7 ili içine alan DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi) nin 
2001 yılı yatırım programına alınarak 8. Kalkınma planı ve DOKAP plan taslağında öngörülen 
gerekli bölge teşkilatının kurulması, yatırım projelerinin finansmanının sağlanabilmesi için 
uluslararası kuruluşlardan dış kaynak temini konusunda çalışmaların başlatılması, bölgenin 
gelişmesi ve özel sektörün şimdiden hazırlanması ve ayrıca DOKAP’ın istenen neticeye 
ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. 
 
Bu nedenle 2001 yılı bütçesine DOKAP 'in gerektirdiği ödeneklerin konulması önem arz 
etmektedir. Ödeneklerin verilmesinde yardımlarınızı arz ederim. 
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28.10.2000 
 
 

Kuşakkaya –Demokrat 
 

İŞYERİNE EHLİYET 
 

Avrupa Birliğine uyum yasaları çıkarma sürecinde,05.06.1986 tarihinde 3308 sayılı Çıraklık ve 
Mesleki Eğitim Kanunu yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı, Ülkemizde Çırak, 
Kalfa ve Ustalık Eğitimi ile Okullarda ve İşletmelerde yapılacak Mesleki Eğitime İlişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 
 
Bu Kanunun 30. maddesinde işyeri açma hususuna açıklık getirilmiş olmakla; Ustalık 
Belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler, İşyeri 
açmaya izin veren merciler işyeri açmak isteyenlerden, Ustalık Belgesini istemek 
zorundadırlar. 
 
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili İlimizde Ocak 1995 tarihinde 15 Meslek dalında, Ocak 1998 
tarihinde 74 Meslek dalında, 23.07.2000 tarihinde 20 Meslek dalında, Çıraklık, Kalfalık ve 
Ustalık Kursları uygulamaya alınmıştır. Toplam 109 Meslek dalında Ustalık Belgesi olmayanlar 
23.07.2000 tarihinden sonra kendi adlarına bağımsız işyeri açamayacaklardır. 
 
Ancak bu Kanunun uygulanması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 08.07.2000 tarih 24118 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2000 tarihli tavsiye Kararlarında Çıraklık Eğitimi 
uygulanma kapsamına alınmış bütün Meslek dallarında; 
 
a- 18 yasını doldurmuş olup, Kamu veya özel Sektöre ait işyerlerinde çalışmış olanlara 
Kalfalık sınavına girme, 
 
b- İşyeri sahibi olup, bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlar, ustalık belgesi almak için 
doğrudan Çıraklık Eğitim Merkezine başvurarak ustalık belgelerini alabileceklerdir. 
 
Ancak 89 Meslek dalında 13 Ocak 2001, 20 Meslek dalında 13.11.2000 tarihine kadar Çıraklık 
Eğitim Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak 
başvurular için Kurslara katılmak mecburiyeti getirilmiştir. 23.07.2000 tarihinden sonra 
açılacak işyerleri için Ustalık Belgesi olmadan işyeri açma izni verilmeyecektir. 
 
Bütün işyeri sahiplerinin konuya duyarlı davranarak iştigal konularıyla ilgili ustalık, kalfalık 
belgelerini almaları kendi menfaatlerine olacağı gibi, Ülkemiz menfaatlerine de katkı 
sağlayacağı muhakkaktır. 
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07.11.2000 
 
 

Yerel Basın 
 

GÜMÜŞHANE OSB ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 
 

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi 1998 yılında zamanın Adalet Bakanı Sayın Mahmut 
Oltan SUNGURLU’nun katkılarıyla Devlet Planlama Teşkilatından geçirilmiştir. 
 
Ticaret ve Sanayi Odamızın gayretli çalışmalarıyla Gümüşhane-Bayburt Devlet yolunun 18. 
Km’sinde asfalta 500 Metre uzaklıkta Harmancık ve Yeniyol Köyü hudutları içerisinde 750 
dönüm arazi 4325 sayılı yasadan da istifade edilerek bedelsiz bir şekilde Organize Sanayi 
Bölgesi , adına tapusu alınmıştır. 
 
Bugün itibariyle Aplikasyon ve Harita çalışmaları tamamlanmış olup, mühendislik hizmetleri ile 
alakalı projeler ihale edilmiştir. 
 
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin Başkanı, Valimiz Sayın Gazi 
ŞİMŞEK, 2.Başkan İsmail AKÇAY, Özel İdare Müdürümüz Necibe UZUN üyeliğinde 
Mühendislik Hizmetleri ihalesi yapılmış, ihale sonucunda Organize Sanayi Bölgesinin Projeleri 
tamamlanmış olacaktır. Hedefimiz 2001 yılının baharında Organize Sanayi Bölgesinin ihalesini 
yapmak olacaktır. 
 
Sayın SUNGURLU’nun katkılarıyla 4325 sayılı Yasaya dahil edilen ilimizde Organize Sanayi 
Bölgesiyle beraber yatırımcılara çok büyük istisna ve muafiyetler sağlanmıştır. Önümüzdeki 
yıllarda Organize Sanayi Bölgesi hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı 
sağlayacaktır. 
 
İlimiz Ekonomisinin istikbalinin Organize Sanayi Bölgesine bağlı olduğunu, işadamı ve 
yatırımcıları Organize Sanayi Bölgesi ve 4325 sayılı yasayla beraber bir cazibe merkezi 
olan ilimize ilgi duyacaklarını düşünüyoruz. 
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08.12.2000                  
 

Sıla Gazetesine 
 

VERGİDE YANLIŞ ADRES 
 

29 Temmuz 1989 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 4369 sayılı yasa ile OLMAYAN 
KAZANCIN VERGİLENDİRİLDİĞİ gerekçesiyle kaldırılan, Hayat Standardı esasına tekrar 
dönülmesi, vergi sistemindeki adaletsizliği daha da  artıracaktır. 
 
Hayat standardı göstergelerinin altında kazancı olanlar olması gerekenden fazla ödemeye 
mecbur etmek büyük haksızlıktır. İnsanlara kazanmadığını ispat hakkı tanımıyorsunuz. 
 
Hep deriz ya, Ticarette kar ve zarar kardeştir. Kaybedene birde vergi yoluyla vurmak hiç bir 
devlet anlayışına sığmaz. 
 
Hayat standardı esası ve günü kurtarma yöntemleri ile kalburun altındakilerle uğraşırken, 
üstündeki hortumcuları başıboş bırakmak, insanları bağlayıp, canavarları çözmek gibidir. 
 
Hayat standardı esası gibi götürü yöntemler yerine, illegal ve enformal sektörlerden oluşan 
kayıt dışı ekonomi ile sonuna kadar mücadele edilerek kayda alınmak ve böylece vergi yükü 
genele uygulanmalıdır. Aksi halde, çizginin altındaki toplumda, vergiye karşı direniş 
kaçınılmaz olacaktır. 
 
4369 sayılı yasa ile getirilen « MALİ MİLAT» ve nereden buldun uygulaması 18 Nisan 
seçimlerinden sonra kurulan bugünkü hükümet tarafından, bazı çevrelerin tepkisi nedeniyle 
ertelenmiştir. Namuslu iş adamının her zaman cevabını vereceği « Nereden Buldun» 
sorusuyla mal varlığı kaynağı belirsiz kesimlerde vergi kaybı ve kaçağı en yüksek seviyelere 
çıkmıştır. 
 
Tüccar ve iş adamının bankalardan kullandığı kredinin faizi bir gecede % 50’ lerden % 180 
lere yükseliyor, paralar çuvallarla çalınıyor ve bankalar KOBİ’ lerin karşısına Azrail gibi çıkıyor. 
Vatandaşı soymanın bir başka adına bankacılık diyorsunuz. Böyle kontrolsüz bankacılık 
dünyanın hiç bir Ülkesinde yoktur.  
 
4369 sayılı yasanın ertelenmesi, mevcut hükümetin babalardan değil, çocuklardan tahsilat 
yapmayı tercih ettiğini göstermektedir. Sıradan vatandaş olmayı zorlaştırıyor, kalkınmanın 
temeli olarak gördüğümüz, emekleme dönemindeki KOBİ’ leri öldürüyorsunuz. 
 
-Kalkınma ve gelişmenin salt fiziki değil, Ekonomik- toplumsal- siyasal ve ahlaki doğrultularda 
bütünleşmiş bir entegrasyon niteliği taşıması gerekir. Yoksa; Kayıt dışı ekonomi ile mücadele 
edilmeden, 
-Potansiyel vergi mükelleflerinden yararlanmadan, 
-Devletteki israfı önlemeden, 
-Tefecilik yapan bankaları asli görevlerine çevirmeden, 
-Yolsuzluk ve soygunlardaki bürokrat ve siyasetçi bağlantısını ortaya koyup hesap sormadan, 
-Şeffaf ve hesap verme sorumluluğu olan bir yönetim geliştirmeden, 
 
İşin kolayına kaçarak, mevcut vergi mükelleflerine yeni vergiler yüklemek, gelir dağılımındaki 
adaletsizliği daha da artıracak haksız bir uygulamadır. Hükümetin vergideki adresi yanlıştır. 
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05.01.2001   
 
YARIM KALMIŞ İŞLETME SERMAYESİ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞLETMEYE GEÇEMEMİŞ 

VEYA KISMEN İŞLETMEEYE GEÇMİŞ YATIRIMLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA 
DAİR KARARIN YAZISI VE KARAR SURTETİ GÖNDERİLEN FİRMALAR LİSTESİ 

 
1- NADİR OZER KAYA  
2-İHSAN UÇAR 
3- ZAFER KÜÇÜKÖNER 
4-MUAMMER TAŞ 
5-ÖZGÜMÜŞ LTD ŞTİ 
6-MUHSİN KÖMÜRCÜOĞLU  
7-GÜMÜŞKALE KİREÇ TİC.A.Ş 
8-GÜMÜŞYAPI LTD.TŞİ. 
9-GÜMÜŞSUYU GIA SAN.TİC.AŞ.  
10-İNCİNUR TEKSTİL A.Ş.  
11. GÜMÜŞHANE ÇİMENTO SATİC. A.Ş. 
12-GÜMÜŞ TAVUKÇULUK LTD.ŞTİ 
13-GÜMÜŞ ISI LTD.ŞTİ. 
14-GÜMÜŞPEN LTD.ŞTİ. 
15-SI PİR LTD.ŞTİ, 
16- SARAÇLAR GIDA SARTİGLTD.ŞTİ. 
17-BUHARA LTD.ŞTİ. 
18-KRAL KARDEŞLER PESTİL .SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
19-GÜDESAN ANONİM ŞTİ. 
20-ERENLER OR.ÜRN.LTD.ŞTİ. 
21-GÜMÜŞ MERMER LTD.ŞTİ. 
22-ŞÜKÜR MERMER SAN.TİCLTD.ŞTİ, 
23-KARAGÖL LTD.ŞTİ. 
24-ANADOLU GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
25-KARADAĞ OR ÜRN.LTD.ŞTİ. 
26-YILMAZLAR LTD.ŞTİ 
27-ZEYNEP ALTUNTAŞ 
28-MURATHANOĞLU LTD.ŞTİ. 
29-ÖZKANDAZOĞLU OR.ÜRN.LTD.ŞTİ. 
30-HARŞİT GIDA LTD.ŞTİ. 
31-GÜMÜŞ BOYA LTD.ŞTİ. 
32-ŞİRAN SÜT A.ŞTİ 
33-GÜMÜŞ TRİKO LTD.ŞTİ 
34-İRKAY TEKSTİL LTD.ŞTİ. 
35-GÜNER SÜT ÜRN. LTD. ŞTİ. 
36-ŞİŞMANOĞLU LTD.ŞTİ. 
37-AS ÜÇLER LTD.ŞTİ  
38-ZİRVE LTD ŞTİ 
39-KÜSSAN A.Ş. 
 

25 Aralık 2000 tarih ve 24271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yarım Kalmış, İşletme 
Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş 
Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar "a göre Hazine Müsteşarlığı’nın 2000 yılı 
için 20 , 2001 yık için 50 trilyon olmak Üzere toplam 70 trilyon fona kaynak aktarmıştır. 
 
Bu karara göre işletmenin teşvik belgesi olup olmadığına bakılmaksızın her bir firma itibariyle 
450 milyara kadar aracı banka aracılığı ile yatırım ve/veya işletme kredisi tahsis edilebilir 
denmekte, bu kredilerden İlimizdeki imalat sanayi, tarımsal sanayi, sağlık, eğitim ve turizm 
(konaklama tesisleri) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ ölçekli firmalar müracaat 
edebilecek, sağlık, eğitim ve turizm yatırımlarında ilgili Bakanlıklardan yatırım veya işletme 
belgesi almış olmak, inceleme tarihi itibariyle aracı bankaca hesaplanacak toplam sabit 
yatırımın fiziki gerçekleşme oranının asgari % 50 olması, bu kredilere Anonim Şirketlerin 
Türkiye kalkınma Bankası Genel Müdürlüğüne, Limited şirketlerle hakiki şahıs firmaların ise 
Türkiye Vakıflar Bankasına 30.06.2001 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
İlgili karar fotokopisi elete sunulmuştur. İşletmeniz açısından faydalı olacağı düşüncesiyle 
bilgilerinize rica ederim. 
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10 Ocak 2001 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANINDAN 
2000 YILININ EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ 

 
11 KATRİLYON BÜTÇE AÇIĞININ 7 KATRİLYONU BANKALARDA BATTI 
2000 YILINDA Hükümetin hedeflediği enflasyon rakamları tutmamakla birlikte genel olarak 
enflasyonda bir düşüş gözlenmiştir. Ancak işsizlik iç ve dış borç ana para ve faiz ödemeleri 
kıskacından yakamızı kurtarabilmiş değiliz. 
 
Özelleştirmede hedeflenen sonuçların alınamaması üretimin kısılmasına hala fırsat 
verilmektedir. Üretimin arttırılmadan enflasyonu düşürmeye çalışmanın olumlu sonuç 
vermediğini 2000 yılında gözlemledik. 
 
2000 yılının Eylül ayında patlak veren ekonomik kriz dış borç bulunarak atlatılmış olmakla 
beraber piyasalarda güveni tam olarak hakim kılınabilmiş değildir. 
 
Bu dönemde gecelik faizler %1000’lerin üzerine çıkmış, kazananlar yine spekülatörler 
olmuştur. 
 
Hükümetin gerekli tedbirleri almamasıyla Bankaların içleri boşaltılmasına seyirci kalınmış, 
bunun yükü de vatandaşa yükletilmiştir. 
 
Vergi gelirlerinde %88 bir artış olmasına rağmen, bütçe açığı geçen yıla oranla %27 artarak 
11 katrilyon oldu. Bunu 7 katrilyonunu batan bankalar götürmüş, bu bankalar davul zurna ile 
milleti soydular, cebimizdeki 150$’ı almak için yazılı ve görsel medyayı kullandılar. 
 
Buna müdahale etmeyenlerin asli görevleri neydi, bu pislikleri ne zamana kadar duymayacak, 
soyulmaya devamı edecektik acaba. 
 
1998 deki kişi başına milli gelir 3350$ iken, 1999’da 2900$’a düşmüş 2000 yılında ise yaklaşık 
2700$ civarında gerçekleşeceği görülüyor, fakirleşerek ekonominin nasıl düzeleceğini 
anlamak mümkün değil. 
 
Az gelişmiş yörelerimizde istihdama yönelik yeni yatırımların yapılmasın yapılması, göçün 
önlenmesi ve üretimin arttırılarak enflasyon canavarının yok edilmesi de yine özelleştirmenin 
kurallarına göre yapılması ile mümkün olacaktır. 
 
Aksi takdirde, Doğudan Batıya devam eden bu hızlı ve plansız göçün faturasını daha ağır 
ödeyeceğimiz muhakkaktır. 
 
Gümüşhane gibi ekonomisi, işçi ve memur maaşına dayalı bir ilde, yılda 44 tane vergi 
mükellefinin ticareti terk etmesi yetkili ve sorumlu olan herkesi düşündürmelidir. 
Özkaynaklarını yiyen esnaf ve tacirimiz artık kredilerle ayakta durmaktadır. 
 
İl ekonomisinde söz sahibi olan müteşebbis ve firmaların bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 
Odasının verilerine bakıyoruz, 2000 yılında Torul ve Kürtün ilçelerimiz dahil 8 tane yeni işyeri 
açılmıştır. Buna mukabil 44 tane firma ticareti terk ederek işyerini kapatmıştır. Bütün 
bunlardan görülüyor ki; İldeki ticari potansiyelde her gün azalmaktadır. 
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Bu sonuçları gördükten sonra 2000 yılının başarısız bir yıl olduğunu söylemek durumundayız. 
 
Geneldeki bu olumsuzluklardan ilimizde fazlasıyla etkilenmiş, 2000 yılında yeni yatırım 
almamış, devam eden yatırımlara ise yeteri ödenek ayrılmamıştır. Esnaf ve tüccarımız bir 
önceki yılı arar olmuştur. 
 
Netice itibariyle 2000 yılı rantiyecilerin yılı olmuş, yılı kurtaran tek sektör bankacılık olmuştur. 
 
2000 yılı hem ülkemiz hem de ilimiz için kayıp bir yıl olmuştur. 2001 yılı için gerçekçi kararlar 
alınmalı, özel sektöre sahip çıkıp önü açılmalıdır. 
 
 
 
15.01.2001 
 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÜMÜŞHANE 

 
İnsan, hayatının devam ettirilmesinde en temel ihtiyaç sağlıklı ve dengeli beslenmesidir. 
Devlet halkının ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmesi, üretimi artırması yeni ve daha fazla, Dünya 
standartlarını yakalamış, belki ; onlara örnek olmuş üreticiler yetiştirmek için , 560 sayılı " 
Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair " KHK çıkararak yürürlüğe koymuştur.  
 
Bakanlığınız uygulamalarının bir kısmında kuruluş gayelerinin tersine uygulamalarla kazanç 
elde etme mantığı sergileyerek üreticiyi yasal faaliyetten caydırmaktadır, Hizmet bedelinin bu 
kadar yüksek olduğu yerlerde kaçak faaliyetlerin sayısının artacağı muhakkaktır. 
 
Çalışma izin belgesi için başvuru yapan işyerlerinden 524.786.000.-TL ücret istenmektedir. Bir 
kurumun hiçbir emek vermeden çalışmadan, insanlardan bu kadar rahatlıkla para talep 
etmesini anlayabilmiş değiliz. 
 
Hele bu kurumun görevi insanları eğitmek şevk vermek, teşvik etmek, rehberlik etmek ise 
şaşkınlığımız daha da artmaktadır. 
 
Bütün bunların yanında Devletimiz, 4325 sayılı yasa ile, bu yasaya dahil illerde 
(Gümüşhane’de dahildir.) teşvik belgeli üreticilerden Vergi, Sigorta, Damga, Veraset İntikal, 
Banka ve Muamelesi, Emlak Vergisi, ve Harçlar ile Belediyelerce alınan Resim ve Harçlardan 
müstesnadır, demiş. 
 
Yine Devletimiz, 4325 sayılı yasa ile, bu illerdeki üreticileri teşvik etmek, Üretim ve istihdamı 
artırmak için, yukarıdaki alacaklarından vazgeçerken, Bakanlığınız, 560 sayılı yasaya bakarak 
Gıda çalışma izni vermek için yüksek rakamlarda para talep etmesini doğru bulmuyoruz. 
Üreticilerin bu ücretlerden müstesna olduğunu düşünüyoruz. 
 
Konu ile alakalı üreticilerimizin lehine yorum ve görüşleriniz küçük işletme sahiplerimizin 
mağduriyetlerini önleyecektir. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
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17.01.2001 TARİHİNDEKİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA 
İLİMİZ KAMUOUYUNU KUCAKLAYAN TOPLANTIDA 

BU KONU İLE İLGİLİ ORTAK GÖRÜŞLERİMİZ 
 

1-İlimizde Eğitim Fakültesi açılması için Valiliğimizle beraber girişimlerde bulunulması. 
 
2- İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rantabl kullanılmayan az sayıda öğrencisi bulunan 
ortaöğretim okullarının değerlendirilerek kurulacak fakültelere tahsis edilebilir mi? 
 
3-Bağlarbaşı mahallesinin imara kapatılarak buranın Üniversite kampusu alanına ayrılmalı. 
İlimizdeki fakülte dekanıyla görüşmeler yapılarak Üniversite rektörü ile görüşülmeli. 
 
4-Eğitim fakültesi ile ilgili yasanın çıkması ve daha yoğun kamuoyu desteği için, bütün 
Milletvekillerine, İl dışındaki derneklere broşür ve mektup yazılmasına. Ayrıca il dışındaki 
derneklerimiz aracılığıyla İllerinin Milletvekillerine fakülte yasamızın çıkması İçin destek 
mektuplarının yazılmasına. 
 
5-Konu ile ilgili Valiliğimiz uygun görürse düşüncelerimizin tartışılması ve başka neler 
yapılabileceği konusunda Valiliğimizin başkanlığında toplantı yapılması. 
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30 Ocak 2001 
 
 

VİLAYET MAKAMINA 
GÜMÜŞHANE 

 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir kanunla 1925 yılında il olan Gümüşhane İlimiz, coğrafi 
yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. 
 
İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak ta ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayatta her gün geri gitmektedir. İlimiz ekonomisi yalnız kamudaki işçi ve memur 
maaşlarına dayanmaktadır. 
 
Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda, sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımlar üst 
üste sürekli aynı bölgelerde, yapılması bölgeler arasında gelişmişlik farkını doğurmuş, 
Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenip, ülke genelinde fert başına ortalama 3000 $ olan 
Milli gelir, Gümüşhane'de 1300 $ ile ülke ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik 
sıralamasında 81, il içinde 65. olmuşuz, yani 16. fakir ve en çok göç veren 5. il 
durumundayız. 
 
Gümüşhane' de işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. Esnaf ve tüccarımız ilave haksız 
vergiler, yüksek cezalar, faizler, veresiyelerle borç batağına sürüklenmiştir. 2000 yılında 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının kayıtlarına göre 8 tane yeni işletme açümış, 45 tane 
işletme ticari faaliyetine son vermiştir, bu da il ekonomisin her gün küçüldüğünü 
göstermektedir. 
 
Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik paketlerinin hepsinde Gümüşhane' nin yer almasını 
bir hak, geri kalmışlığımızın da Devletimiz tarafından bir ifadesi olarak görüyoruz, bu itibarla 
bizde Milli gelirden en az Türkiye ortalaması kadar pay almak istiyoruz. 
 
İlimizde bir Eğitim Fakültesi açılması kısa vadede ilimiz ekonomisinin de önünü açacaktır. Bu 
konuda kamuoyunda fikir birliği vardır. 
 
Bununla ilgili 17.01.2001 tarihinde yapılan istişari toplantıda kamuoyundaki ortak görüşler ek 
sayfada sunulmuştur. 
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
Saygılarımla 
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07.02.2001 
 
 
 

GÜMÜŞHANE'NİN   SESİ 
 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir kanunla 1925 yılında il olan Gümüşhane İlimiz, coğrafi 
yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. 
 
Gümüşhane İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak ta 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri gitmektedir. İlimiz ekonomisi yalnız 
kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmaktadır. 
 
Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda, sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımlar üst 
üste sürekli aynı bölgelerde, yapılması bölgeler arasında gelişmişlik farkını doğurmuş, 
Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenip, ülke genelinde fert başına ortalama 3000 $ olan 
Milli gelir, Gümüşhane' de 1300 $ ile ülke ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik 
sıralamasında 81. il içinde 65. olmuşuz, yani 16. fakir ve en çok göç veren 5. il 
durumundayız. 
 
Gümüşhane' de işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. Esnaf ve tüccarımız ilave haksız 
vergiler, yüksek cezalar, faizler, veresiyelerle borç batağına sürüklenmiştir. 2000 yılında 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının kayıtlarına göre 8 tane yeni işletme açılmış, 45 tane 
işletme ticari faaliyetine son vermiştir, bu da il ekonomisin her gün küçüldüğünü 
göstermektedir. 
 
Yıllardır kamu yatırımları ilimize büyük katkı sağlıyor, merkez ve ilçelerimize ciddi manada 
canlılık getiriyordu. Bu gün ise devam eden kamu yatırımlarının ödenekleri 2000 yılına göre 
% 80 azalmış olduğunu görüyoruz. Biz 2000 yılının zor geçtiğini söylerken, 2001 yılının daha 
da zor geçeceği anlaşılıyor. 
 
Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik paketlerinin hepsinde Gümüşhane' nin yer almasını 
bir hak, geri kalmışlığımızın da Devletimiz tarafından bir ifadesi olarak görüyoruz, bu itibarla 
bizde Milli gelirden en az Türkiye ortalaması kadar pay almak istiyoruz. 
 
İlimiz kalkınma hamlesi başlatabilmesi için, kendi insanımızın gayretinden ve iç 
dinamiklerimizi harekete geçirmekten başka çare görülmediği anlaşılmaktadır 
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05 Şubat 2001 
 
 
 

ORMAN BAKANLIĞI 
Orman Genel Müdürlüğüne 

ANKARA 
 
Odamız üyesi "Yılmazlar Orman ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi",Torul Orman 
işletme Müdürlüğünüzün anlaşılmaz tutumu neticesin de mühürlenerek kapısına kilit 
vurulmuştur. 
 
İlimizin kalkınmada öncelikli İller arasında olması, Devletin bu bölgedeki işletmeleri ve bölge 
insanını çeşitli kararlarla destekleyerek üretim ve istihdamın artırılmasını teşvik etmektedir. 
 
Devletten Teşvik Belgesi alarak KOBİ Kredisi ile komple yeni yatırımla İş Makineleri alarak 11 
kişi istihdam ederek, 11 işsizi Devletin sırtından alan bu işletmenin bürokratik nedenlerle, 
Orman İşletme Müdürlüğü ile mahkemesi devam ederken kapısına kilit vurularak üretiminin 
durdurulmasını ve işletme sahipleri ile birlikte işçilerinin mağdur edilmesinin mantığını 
anlayamıyorum. 
 
İlimizde işsizliğin had safhada olduğu, üretim ve Katman Değer yaratmaya en fazla 
ihtiyacımızın olduğu bir dönemde, bu işletmenin kapatılarak üretimin durdurulmasını doğru 
bulmuyoruz. 
 
Bu nedenle Genel Müdürlüğünüzün konuya daha duyarlı davranacağınız ümidiyle Mahkeme 
sonuçlanıncaya kadar, bu işletmenin üretimine devam etme fırsatı verilmesini emir ve 
müsaadelerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum. 
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05 Şubat 2001 
 
 

GÜMÜŞHANE' LİYE 
 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir kanunla 1925 yılında il olan Gümüşhane İlimiz, coğrafi 
yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. 
 
Gümüşhane ilimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak ta 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri gitmektedir. İlimiz ekonomisi yalnız 
kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmaktadır. 
 
Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda, sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımlar üst 
üste sürekli aynı bölgelerde, yapılması bölgeler arasında gelişmişlik farkım doğurmuş, 
Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenip, ülke genelinde fert başına ortalama 3000 $ olan 
Milli gelir, Gümüşhane' de 1300 $ ile ülke ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmiştik 
sıralamasında 81 il içinde 65. olmuşuz, yani 16. fakir ve en çok göç veren 5. il durumundayız. 
 
Gümüşhane’de işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. Esnaf ve tüccarımız ilave haksız 
vergiler, yüksek cezalar, faizler, veresiyelerle borç batağına sürüklenmiştir. 2000 yılında 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının kayıtlarına göre 8 tane yeni işletme açılmış, 45 tane 
işletme ticari faaliyetine son vermiştir, bu da İl ekonomisin her gün küçüldüğünü 
göstermektedir. 
 
Yıllardır kamu yatırımları İlimize büyük katkı sağlıyor, merkez ve ilçelerimize ciddi manada 
canlılık getiriyordu. Bu gün ise devam eden kamu yatırımlarının ödenekleri 2000 yılma göre 
% 80 azalmış olduğunu görüyoruz. Biz 2000 yılının zor geçeğini söylerken, 2001 yılının daha 
da zor geçeceği anlaşılıyor. 
 
Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik paketlerinin hepsinde Gümüşhane' nin yer almasını 
bir hak, geri kalmışlığımızın da Devletimiz tarafından bir ifadesi olarak görüyoruz, bu itibarla 
bizde Milli gelirden en az Türkiye ortalaması kadar pay almak istiyoruz. 
 
İlimiz kalkınma hamlesi başlatabilmesi için, kendi insanımızın gayretinden başka çare 
görülmediği anlaşılmaktadır. 
 
Gümüşhaneli esnaf ve tacirimiz küçük birikimleriyle bireysel olarak ticari faaliyetlerim 
büyütmek ve güzelleştirmek için mücadele etmektedir. Ancak bu gayretler yeterli değildir. 
Bizler büyük illerdeki değerli iş adamlarımızla övünüyoruz onlardan heyecanla övgüyle söz 
ediyoruz. 
 
İlimiz ekonomisinin canlanması yönünde bu değerli hemşerilerimizin tecrübelerinden bilgi 
birikimlerinden ve imkanlarından faydalanmak istiyoruz. 
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Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş adamlarımızla ilgili düşüncelerimizi 
bildirmek istiyoruz. 
 
1-İl dışındaki iş adamlarımızdan işyerlerindeki eleman ihtiyaçlarını ilimizden karşılasınlar. 
 
2-İl dışındaki iş adamlarımız Gümüşhane’de üretilen malların tüketilmesi konusunda 
hassasiyet göstersinler. 
 
3-Yaz tatillerinin bir kısmını ilimizde geçirmeyi tercih etsinler. 
 
4-İlimizdeki ihtiyacı olan öğrencilere imkanları dahilinde burs versinler. 
 
5-İl dışında üretim yapan işadamlarımız doğuya sattıkları mallarla ilgili atölyelerini İlimizde 
kursunlar. 
 
6-İlimiz için hayati önem taşıyan bir Eğitim Fakültesinin kurulması için bina yapılmasını 
istiyoruz. 
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05.01.2001  
 
 

Kuşakkaya –Demokrat-Türkiye-Zaman-Karadeniz-Günebakış-Sıla 
 

KOBİ’LERE KAYNAK 
 

25 Aralık 2000 tarih ve 24271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Yarım Kalmış, İşletme 
Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş 
Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karara göre Hükümet KOBİ’lere 2000 yılı için 
20 ,2001 yılı için 50 trilyon olmak Üzere toplam 70 trilyon Yatırımları teşvik fonuna kaynak 
aktarmıştır. 
 
Bu karara güre işletmenin teşvik belgesi olup olmadığına bakılmaksızın her bir firma itibariyle 
450 milyara kadar aracı bankalar aracılığı ile yatırım veya işletme kredisi tahsis edilebilir 
denmekte, bu kredilerden ilimizdeki imalat sanayi, tarımsal sanayi, sağlık, eğitim ve turizm 
(konaklama tesisleri) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ Ölçekli firmalar 
yararlanabileceklerdir. 
 
Sağlık, eğitim ve turizm yatırımlarında ilgili Bakanlıklardan yatırım veya işletme belgesi almış 
olmak, inceleme tarihi itibariyle aracı bankaca hesaplanacak toplam sabit yatırımın fiziki 
gerçekleşme  oranın asgari  %  50  olmasını,  Fon kaynaklarından kullandırılacak yatırım 
kredisinin faizi % 10, olup, 2 yıl ödemesiz toplam 5 yılda ve 7 eşit taksitte, işletme 
kredilerinin faizi % 15 , 1 yıl ödemesiz 3 yılda ve 5 eşit taksitte geri ödenecektir. 
 
Aracı banka yapacağı aracılık işlemlerinden dolayı krediye tahakkuk eden faizin azami 4 
puanına kadar komisyon alır. Bunun dışında aracı banka ücret, komisyon, vb isimler altınla 
hiçbir karşılık talep edemeyecektir. 
 
Bu kredilere müracaat etmek isteyen Anonim Şirketlerin, Türkiye Kalkınma Bankası Genel 
Müdürlüğüne, Limited şirketlerle hakiki şahıs firmalarının ise; Türkiye Vakıflar Bankasına 
30.06.2001 tarihinde kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Müteşebbislerimiz, konu ile 
ilgili her türlü bilgiyi Ticaret ve Sanayi Odamızdan alabilirler. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak Hükümetin 4325 sayılı yasaya ilave olan bu 
karanımı isabetli olduğunu düşünüyor, teşviklerin gerçekten hak eden işletmelere verilmesi 
halinde, Üretimin ve istihdamın önemli ölçüde artacağına inanıyoruz. 
 
Enflasyonla mücadelenin en önemli yollarından biride budur. 
 
Ancak teşviklerin gerçek hak sahiplerine verilmesi konusundaki takiplerimiz sürecektir. 
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15 Ocak 2001 
 
 
 
 
 

TARIM  İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 GÜMÜŞHANE 

 
İnsan, hayatının devam ettirilmesinde en temel ihtiyaç sağlıklı ve dengeli beslenmesidir. 
Devlet halkının ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmesi, üretimi artırması yeni ve daha fazla, Dünya 
standartlarım yakalamış, belki; onlara Örnek olmuş Üreticiler yetiştirmek için , 560 sayılı 
“Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair " KHK çıkararak yürürlüğe koymuştur. 
 
Bakanlığınız uygulamalarının bir kısmında kuruluş gayelerinin tersine uygulamalarla kazanç 
elde etme mantığı sergileyerek Üreticiyi yasal faaliyetten caydırmaktadır. Hizmet bedelinin bu 
kadar yüksek olduğu yerlerde kaçak faaliyetlerin sayısının artacağı muhakkaktır. 
 
Sicil izin ve tescil işlemleri için başvuru yapan işyerlerinden bir milyara yakın bir ücret 
istenmektedir. Bir kurumun hiçbir emek vermeden çalışmadan, insanlardan bu kadar 
rahatlıkla para talep etmesini anlayabilmiş değiliz. 
 
Hele bu kurumun görevi insanları eğitmek şevk vermek, teşvik etmek, rehberlik etmek ise 
şaşkınlığımız daha da artmaktadır. 
 
Bütün bunların yanında, Devletimiz 4325 sayılı yasa ile, bu yasaya dahil illerde (Gümüşhane' 
de dahildir.) teşvik belgeli üreticilerden Vergi, Sigorta, Damga, Veraset ve    İntikal, Banka ve 
Muamelesi, Emlak Vergisi ve Harçlar ile Belediyelerce alınan Resim ve Harçlardan 
müstesnadır demiş. 
 
Yine Devletimiz, 4325 saydı yasa ile, bu illerdeki üreticileri teşvik etmek, üretim ve istihdamı 
artırmak için, yukarıdaki alacaklarından vazgeçerken, Bakanlığınız, 560 sayılı yasaya bakarak 
Gıda çalışma izni vermek için yüksek rakamlarda para talep etmesini doğru bulmuyoruz. 
Üreticilerin bu ücretlerden müstesna olduğunu düşünüyoruz. 
 
Konu ile alakalı üreticilerimizin lehine yorum ve görüşleriniz küçük işletme sahiplerimizin 
mağduriyetlerini önleyecektir. 
 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
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07.02.2001 
GÜMÜŞHANELİYE 

 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir kanunla 1925 yılında il olan Gümüşhane ilimiz, coğrafi 
yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. 
 

Gümüşhane İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak ta 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri gitmektedir. İlimiz ekonomisi yalnız 
kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmaktadır. 
 

Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda, sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımlar üst 
üste sürekli aynı bölgelerde, yapılması bölgeler arasında gelişmişlik farkını doğurmuş, 
Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenip, ülke genelinde fert başına ortalama 3000$ olan 
Milli gelir, Gümüşhane' de 1300$ ile ülke ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik 
sıralamasında 81. il içinde 65. olmuşuz,   yani 16. fakir ve en çok göç veren 5. il 
durumundayız. 
 

Gümüşhane' de İşsizlik büyümüş,   ticaret dibe vurmuştur. Esnaf ve tüccarın ilave haksız 
vergiler, yüksek cezalar, faizler, veresiyelerle borç batağına sürüklenmiştir. 2000 yılında 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının kayıtlarına güre 8 tane yeni işletme açılmış, 45 tane 
işletme ticari,  faaliyetine son vermiştir,  bu da İl ekonomisin her gün küçüldüğünü 
göstermektedir. 
 

Yıllardır kamu yatırımları ilimize büyük katkı salıyor, merkez ve ilçelerimize ciddi manada 
canlılık getiriyordu. Bu gün ise devam eden kamu yatırımlarının ödenekleri 2000 yılına göre 
% 80 azalmış olduğunu görüyoruz. Biz 2000 yılının zor geçeğini söylerken, 2001 yılının daha 
da zor geçeceği anlaşılıyor. 
 

Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik paketlerinin hepsinde Gümüşhane’nin yer almasını 
bir hak, geri kalmışlığımızın da Devletimiz tarafından bir ifadesi olarak görüyoruz, bu itibarla 
bizde Milli gelirden en az Türkiye ortalaması kadar pay almak istiyoruz. 
 

İlimiz kalkınma hamlesi başlatabilmesi için, kendi insanımızın gayretinden başka çare 
görülmediği anlaşılmaktadır. 
 

Gümüşhaneli esnaf ve tacirimiz küçük birikimleriyle bireysel olarak ticari faaliyetlerini 
büyütmek ve güzelleştirmek için mücadele etmektedir. Ancak bu gayretler yeterli değildir. 
Bizler büyük illerdeki değerli iş adamlarımızla övünüyoruz onlardan heyecanla övgüyle söz 
ediyoruz. 
 

İlimiz Ekonomisinin canlanması yönünde de bu değerli hemşerilerimizin tecrübelerinden Bilgi 
birikimlerinden ve imkânlarından faydalanmak istiyoruz. 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş adamlarımızla ilgili düşüncelerimizi 
bildirmek istiyoruz. 
 

1- İl dışındaki İş adamlarımızdan işyerlerindeki eleman ihtiyaçlarını İlimizden karşılasınlar. 
 

2- İl dışındaki iş adamlarımız Gümüşhane'de üretilen malların tüketilmesi konusunda 
hassasiyet göstersinler. 
 

3-Yaz tatillerinin bir kısmını ilimizde geçirmeyi tercih etsinler. 
 

4-İlimizdeki ihtiyacı olan öğrencilere imkanları dahilinde burs versinler. 
 

5-İl dışında üretim yapan iş adamlarımız doğuya sattıktan mallarla ilgili atölyeleri İlimizde 
kursunlar. 
 

6-İlimiz için hayati önem taşıyan bir Eğitim Fakültesinin kurulması için bir bina yapılmasını 
istiyoruz. 
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23 Şubat 2001 
 

Hemşerimiz İşadamı Sayın Aydın DOĞAN’ı makamında ziyaretimiz 
 

 
 
 
24 Şubat 2001 
 

İşadamı Sayın Merhum Sakıp SABANCI’yı ziyaret 
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Yerel Basın 
 

VERGİ BORÇLARINA KOLAYLIK 
 
 
 
Maliye Bakanlığının   414 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile Vergiye 18 ay'da ödeme kolaylığı 
getirildi. 
 
Maliye Bakanlığının 414 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile, 31.12.2000 tarihi itibariyle vadesi 
geldiği halde, tebliğin yayını tarihine kadar borcunu ödeyememiş mükelleflerin Devlete ait 
olup, Vergi Dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Vergi Usul kapsamındaki her türlü vergi, 
resim, harç, fon, vergi cezası ve gecikme faizi asılları aşağıdaki şartlarda tescil ve 
taksitlenebilecektir 
 
1-Tescil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin 16 Mart 2001 günü mesai 
bitimine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine, yukarıda belirtilen borçlarının tamamı yazılı 
talepte bulunmaları gerekmektedir. 
 
 2- Aynı ilde veya farklı illerde birden fazla Vergi Dairesinde mükellefiyet kayıtı bulunan 
mükellefler her bir Vergi Dairesine olan borçları için ayrı ayrı talepte bulunacaklardır. 
 
3-Mükelleflere borçlarını ödemede ilk taksit 2001 yılı Mart ayında başlamak üzere ve eşit 
taksitlerde 18 aylık 5deme süresi tanınmıştır. 
 
4- Tecil edilen bu borçlara yıllık %3 (Yüzde üç) tecil faiz oranı uygulanacaktır. 
 
5-Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına müracaat tarihine kadar gecikme zammı 
uygulanacaktır. Dolayısıyla mükelleflerin bir an önce müracaat etmelerinde yarar vardır.  
 
Tebliği uyarınca tecil edilen borçların tecil şartlarına uyulmadığında bu tebliğden 
yararlandırılmayacaklar ve tecil edilen borçları ödedikleri borç asılları ile borç asıllarına 
gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir. Yani tescil kapsamı dışına çıkılacaktır. 
 
Bu tebliğ mükelleflerimize Vergi borçlarını yıllık %3 tecil faizi ile eşit taksitte 18 ayda 
ödeyebilme kolaylığı getirilmiştir. Mükelleflerimizin bu tebliğden yararlanmaları faydalarına 
olacaktır. 
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23.03.2001 
 
 
 

TC. MALİYE BAKANLIĞI 
Gelirler Genel Müdürlüğüne 

ANKARA 
 
Bilindiği gibi Resmi Gazetenin 06.02.2001 tarih ve 24310 mükerrer sayısında yayımlanan 414 
saydı Tahsilat Genel Tebliğinde; 
 
Ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle vergi borçlarını ödeme güçlüğü içine düşmüş 
mükelleflere ödeme kolaylığı sağlanması için Devlete ait borçların 18 eşit ayda % 3 faizle 
ödeme kolaylığı sağlanmıştır. 
 
Bu uygulamanın faydalı olacağına özel teşebbüs olarak bizde inanmaktayız. 
 
Ancak, Bakanlığınızın 414 sayılı Tahsilat Genel Tebliğinin uygulanmasına ilişkin 
Defterdarlıklarımıza gönderdiği seri No: 2001/1 sayılı Uygulama iç Genelgesi ile tamamen 
tezat bir görüş bildirmiştir. 
 
414 saydı Tebliğden yararlanan nakliyeci mükellefe iç genelge ile aracının fenni muayenesinin 
yapılmasına engel olunmaktadır. Aracının fenni muayenesini yaptıramayan nakliyeci için bu 
tebliğ hiçbir fayda ve kolaylık sağlamamıştır. 
 
Fenni muayenesini yaptıramayan araç trafikçe bağlanacağından mükellef hiç bir taahhüdünü 
yerine getiremeyecektir. Dolayısıyla bu tebliğ amacına ulaşamayacaktır. Nakliyecinin, araç 
fenni muayenesinin yapılmasının engellemenin, dolayısıyla çalışmasına mani olmanın kime ne 
faydası olacak anlayabilmiş değiliz. 
 
Bu Tebliğden mükelleflerin eşit şekilde yararlanmaları için, nakliyeci mükellefe araçlarının 
fenni muayenelerinin yapılmasına müsaade edilmelidir. 
 
İç Genelgenin yeniden gözden geçirilerek bu konudaki mükellefin mağduriyetinin 
giderilmesine ilişkin bir açıklama yapacağı ümidiyle saygılar sunuyorum. 
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16.03.2001 
 

16.03.2001 CUMA GÜNÜ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA YAPILAN TOPLANTI 
TOPLANTIDA DİLE GETİRİLEN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ 

 
NAZIM ZENGİN- Kelkit Tic. San. Od. Ynt. Krl. Bşk Vek. Faizler çok yüksek bu faizlerle 
yatırım yapamayız. 
 

MUSTAFA MURATHAN- Hazır Beton İmalatı İşletmeci: Yüksek enflasyon yatırımcıyı 
öldürüyor. Yüksek enflasyonda yatırım bitene kadar sermayemiz eriyor.  
 

MUZAFFER ALTIPARMAK- Şiran (Gümüş Boya) : Üretilen malların önce Gümüşhane'de 
sahip çıkılmalıdır. Gümüşhane’yi yöneten insanlar, Gümüşhane'de yatırım yapanlara yardımcı 
olmalı bürokrasiyi aşma konusunda Gümüşhane'de yatırım yaptığımdan pişmanlık duymaya 
başladım. Bu toplantıdan da bir sonuç alınacağını sanmıyoruz. Buradaki fabrikamız için kredi 
başvurusunda bulunduğumuz halde olumsuz sonuç geldi.  
 

Valiliğimizin kredi konusunda yardımcı olmasını istiyoruz. 4325 sayılı yasanın süresinin 
uzatılmasını istiyoruz, içeriği yeterli değildir. Verilecek krediler için 100 milyar krediye 150 
milyar teminat mektubu isteniyor, yatırım kredisinin % 50 sine, işletme kredisinin % 75' ine 
bloke koyuyor. 
 

MUSTAFA CAN (Can Süt- Yem Ürn. İşletmesi); Gümüşhane'de birbirimize sahip çıkmalıyız. 
SSK müfettişlerinin bilgisiz ve yanlış raporları sonucunda bana haksız yere ceza yazdılar. 
Teftişe gelen müfettişler piyasa ekonomisini bilen insanlar olmalı. Teorik bilgilerle yapılan 
teftişler kesinlikle sağlıksız ve yatırımcının aleyhinedir. 
 

Yeniyol Jandarma Kontrollerde Bana; bu adam silah kaçakçısı olabilir diye hitap ediyor. 
Jandarma kontrollerde daha yumuşak olmalı. 
 

BAYRAM AKÇAY-Güdesan A.Ş:Sermayesiz ticaret yapmak çok zor. İlimizde birikmiş 
sermaye olmadığından sanayide gelişmiyor. Sanayi kredisi için kat kat ipotek istenince kredi 
alamıyoruz. Deşarj izin belgesi alamıyoruz, almaya da gücümüz yetmiyor, Buna çözüm 
bulmamız lazım, kredi almanın yoları yasa dışı yollardan geçiyor. 
 

ALEDDİN ÇUBUKÇU- Gümüşsan AŞ: Benden Önceki görüşlere katılıyorum. Krediler terörün 
olduğu yörelere daha çok gidiyor. 
 

MUAMMER TAŞ- Pestil Üreticisi: Biz her türlü zorluğa rağmen üretmek kazanıp kazandırmak 
istiyoruz. Ancak Devletimiz önümüzden engel olarak çekilmesi lazım. Devletimiz vatandaşla 
arasında uçurumlar yaratıyor. 
 

RESUL ÜLKER -Gümüşsü A.Ş: Nakliyenin yüksek oluşu maliyeti artırıyor. Kuşburnuyu 
doğadan bahçeye indirmemiz lazım. Mal çeşitliği olmalıdır. Kuşburnuda % 17 KDV yanlıştır. 
İşletme sermayesi yetersizliğinden zor günler yaşıyoruz. % 20 kapasite ile çalışıyoruz. 
 

HASAN DURMUŞ- Helva İmalatı: Kredi almanın kolaylaştırılması gerekli. Ticaret ve Sanayi 
Odası referans olması lazım. SSK borcunun taksitlendirilmesi konusunda kefil. 
 

NADİR ÖZER KAYA- Çay üretimi, Kimyager: Türkiye bir Hukuk Devleti değil, vatandaş 
olmak zor iş, doğadaki kuşburnunun budanması acilen yapılmalıdır. Devlet geldi ceza yazdı 
oldu bitti. Devletin asıl işi ceza yazmak mı? Devlet vatandaşa zanla bakmamalıdır.  Bürokratın 
yetkisi var sorumluluğu yok. 
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ÖNDER DEMİR- Orman Ürn.İmalatı: Ben 19 şubat genel krizden etkilenmedim. Çünkü işimi 
kapattım. Türkiye’de sistem bitmiş, biz neyi konuşuyoruz. Vahşi kapitalizmin oyuncağı 
durumunda kaldık. Biz Devletten yardım beklemeyeceğiz, sistem ömrünü tamamlamıştır. 
Oltan Sungurlu'yu Türkiye tanıyor, Gümüşhaneli maalesef tanımıyor. Trafik cezaları 
sermayemizi zorlayacak boyutta yazılmaya başladı. Bütün hayatım yasal olduğu halde kendi 
Devletimden korkuyorum. 
 

İBRAHİM TAŞKIN- Un imalatı: Bayram Beyin( Akçay) söylediklerine katılıyorum. KOBİ 
kredileri mutlaka ertelenmesi lazım. 
 

ABDULLAH KARA: 25 Ton günlük kapasiteli süt fabrikasında yazın süt alımı iyi fakat 9. 
aydan sonra süt alımı düşüyor. Şiran da süt alımı çok az ulaşımda sıkıntımız var. Şiran 
kaymakamlığının süt toplamak için almış olduğu tanklar şu anda kullanılmıyor boş duruyor, 
Pazarlamada sıkıntımız var. Ürettiğimiz malların tüketiminde kamu kurumları eşit şartlarda 
bizi tercih ederlerse bizde ayakta kalırız. Bardakta ayran üretimine geçmeyi düşünüyoruz. 
 

METİN UÇAR- Tekstil üretimi: Reel sektör iflas etmiştir. Yarın bir ümit diye işimizi ayakta 
tutmaya çalışıyoruz. Verilen kredilerin yerine ulaşmadığı kanaatindeyim. Kredi verme kriterleri 
çok ağır ve anlaşılmaz olduğunu iddia ediyorum. Kredilerin gelen eksperlerle değil 
komisyoncularla alındığını hepimiz biliyoruz 
 

SAİT YÜZÜAK -Meyve suyu üretimi: Gıda tescili yaptırmak için Tarım Bakanlığına sadece 2 
milyar para yatırmam isteniyor. Bizim bölgemizde bu harçların kaldırılmasını istiyorum. 
Krediler için iki kat ipotek yada banka mektubu istemesi çok yanlıştır. 
 

ALEATTİN MURATHAN: KOBİ kredisine müracaat ettim. Bütün evraklarım tamam olduğu 
halde dosyam Erzurum'dan geri geldi. 
 

SÜLEYMAN KÖPRÜLÜ İşletmeci: Dinlediklerimin ağırlığından yoruldum. Bu güzel 
toplantıdan sonra, meslekler dalında toplantılar yaparak sorunlarımızı beraberce daha çok 
tartışmalı ve konuşmalıyız. Ekonomik, sosyal, siyasal konularda daha çok birbirimize 
yaslanmalıyız. Bu konularda Milliyetçiliğimizi öne çıkarmalıyız. Ekonomik olarak komşu 
vilayetlerimizin sömürgesine giriyoruz. Gümüşhaneliler olarak alış veriş yaparken ilimizi 
destekleme konusunda daha hassas olmalıyız.  Bürokratlarında bu konuya önem vermesini, 
bizi ciddiye almasını istiyoruz, aksi halde onlara da tepki koymalıyız.  
 

GÖKHAN KÖMÜRCÜOGLU-Tekstilci: Vali Bey işyerlerimizi gezmelidir. Benim işletmeme 
Bakan geldiği için iki defa geldi. Toplantıya darbe indirmek istemiyorum ama konularla ilgili 
Vali Bey'inde yapacağı bir şey yoktur. 
 

Jandarma kontrollerinde aynı gün aynı saatlerde Yeşilbük'te, Şiran'da ve Pirahmet köyünde 
kontroller esnasında daha nazik olabilirler. 
 

İSA BULGUR- San.Tic.İl Müdürü: Denetimlerin kaliteyi yükseltmek için gerekli olduğunu, 
Gümüşhane'nin itibarı ve iyi reklamı bakımından kontrollerin yapılması gereklidir. 
 

VEYSEL BAŞER -İl planlama Müdürü: Bürokratı çalıştıracak olan sizlersiniz, bizler 
yapabileceklerimiz için varız. 
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28 Mart 2001 
 
 
 

16.03.2001 TARİHİNDE GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINDA ÜRETİCİ 
FİRMA TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI SONUÇ RAPORUDUR 

 
1-Devlet vatandaşa zanla bakmamalıdır. Bürokratın yetkisi olduğu kadar sorumluluğu da 
olmalıdır. Devletin asıl işi ceza yazmak değil, eğitmek çözüm üretmek ve pozitif sonuca 
ulaşmak olmalıdır. 
 
2-Gümüşhane'de Üretilen mallara önce Kamu Yönetimi ve Gümüşhane halkının sahip çıkması 
lazım.  
 
3-Yatırımcımız devlete gösterdiği saygı ve sadakattin karşılığında saygı ve sevgi istiyor. 
Vatandaş olmak bu kadar zor olmamalı. 
 
4-Ada çayı, Ihlamur gibi doğal çaylarda KDV oranı % 1 iken, doğal olarak yetişen 
kuşburnunda KDV'nin % 17 oluşu önemli bir yanlıştır. 
 
5-Teşvik Kredilerinde Kredi almanın yolu eksperlerden değil, komisyonculardan geçiyor. Kredi 
almak için, iki kat teminat mektubu yada gayrimenkul ipoteği istenmesi yatırımcının önünü 
kesiyor. Krediler hak edene değil, komisyoncu bulana veriliyor. Çünkü ilimiz hakkettiği Kredi-
leri bugüne kadar alamamıştır. Bu hakkımızı istiyoruz. 
 
6-İlimizi de kapsayan 4325 sayılı Yasadan faydalanmak için yeni tesis, yeni mükellefiyet 
şartları ilimiz için ağır şartlardır. Bu şartların kaldırılması ve sürenin uzatılması gereklidir. 
 
7-Tarım ve Sağlık Bakanlığının, Gıda Tescilleri için tescil başına 1 Milyar civarında ne olduğu 
belli olmayan ücretler istemektedirler. 4325 sayılı yasaya göre ilimizde yatırımcı her türlü 
vergi ve Harçtan muaftır. Tarım Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının 4325 sayılı Yasaya 
uymasını istiyoruz. 
 
8-414 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile Vergi Borçlarının taksitlendirilmesinden faydalanan 
Nakliyeci mükellefinin aracının Fenni muayenesini yaptırmasına 2001/1 seri nolu iç Genelge 
ile mani olunmaktadır. Bu mantık 414 sayılı Genelgeyi ortadan kaldırıyor ve Nakliyeci 
mükellefi mağdur ediyor. Bu iç Genelgenin Maliye Bakanlığınca düzeltilerek Nakliyeci 
mükellefe aracının Fenni muayenesini yaptırmaya müsaade edilmelidir. 
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30.03.2001 
 
 

T.C. MALİYE BAKANLIĞINA 
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINDA İLİMİZ SORUNLARI KONULU 
İŞADAMLARIMIZLA YAPILAN TOPLANTI SONUÇ RAPORUDUR 

 
1-Devlet vatandaşa zanla bakmamalıdır. Bürokratın yetkisi olduğu kadar sorumluluğu da 
olmalıdır. Devletin asıl işi ceza yazmak değil, eğitmek çözüm üretmek ve pozitif sonuca 
ulaşmak olmalıdır. 
 
2-Yatırımcımız devlete gösterdiği saygı ve sadakattin karşılığında saygı ve sevgi istiyor. 
Vatandaş olmak bu kadar zor olmamalı. 
 
3-Ada çayı, Ihlamur gibi doğal çaylarda KDV oranı % 1 iken, doğal olarak yetişen 
kuşburnunda KDV'nin % 17 oluşu önemli bir yanlıştır. 
 
4-Teşvik Kredilerinde Kredi almanın yolu eksperlerden değil, komisyonculardan geçiyor. Kredi 
almak için, iki kat teminat mektubu yada gayrimenkul ipoteği istenmesi yatırımcının önünü 
kesiyor.  Krediler hak edene değil, komisyoncu bulana veriliyor. Çünkü ilimiz hak ettiği Kredi-
leri bugüne kadar alamamıştır. Bu hakkımızı istiyoruz. 
 
5-İlimizi de kapsayan 4325 sayılı Yasadan faydalanmak için yeni tesis, yeni mükellefiyet 
şartları ilimiz için ağır şartlardır. Bu şartların kaldırılmasını eski işletmelerinde 4325 sayılı 
yasaya dahil edilmesini süreninde 10 yıl uzatılmasını istiyoruz. 
 
6-Tarım ve Sağlık Bakanlığının, Gıda Tescilleri için tescil başına 1 Milyar civarında ne olduğu 
belli olmayan ücretler istemektedirler. 4325 sayılı yasaya göre ilimizde yatırımcı her türlü 
vergi ve Harçtan muaftır. Tarım Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının 4325 sayılı Yasaya 
uymasını istiyoruz. 
 
7-414 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile Vergi Borçlarının taksitlendirilmesinden faydalanan 
nakliyeci mükellefinin aracının Fenni muayenesini yaptırmasına 2001/1 seri nolu iç Genelge 
ile mani olunmaktadır. Bu mantık 414 sayılı Genelgeyi ortadan kaldırıyor ve nakliyeci 
mükellefi mağdur ediyor. Bu iç Genelgenin Maliye Bakanlığınca düzeltilerek nakliyeci 
mükellefe aracının Fenni muayenesini yaptırmaya müsaade edilmelidir. 
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03 Nisan 2001 
 
 
 

TC. MALİYE BAKANLIĞI 
Gelirler Genel Müdürlüğüne 

ANKARA 
 
İlgi: "a" - 20.03.2001 tarih ve 205 sayılı yazımız. 
       "b" - 29.03.2001 tarih ve B.07.0 GEL.038/380048413 sayılı yazınız. 
 
İlgi" a" saydı yazımızla mükelleflerin vergi borçlarını tecil ve taksitlendirdiği halde, araçlarının 
fenni muayenelerini yaptırırken vergi borçlarının tamamının ödenmesi istendiğini, 414 Sayılı 
Tahsilat Genel Tebliği ile iç Tebliğinizin çeliştiğini ve çelişkinin kaldırılması istenmişti. 
 
İlgi "b" sayılı yazınızla da görüşlerimizi teyit etmekte, yasal mevzuatın böyle olduğu 
vurgulanmaktadır. 
 
Uygulamanın bu şekilde olduğu malumumuzdur. Ancak bir uygulama başlatılırken mevcut 
uygulamalarla engellenmemesi esastır. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzün bizlere 
uygulamanın nasıl olduğunu değil, mevcut çelişkinin giderilmesi konusunda yardımcı olmasını 
arzu etmekteyiz. 
 
414 sayılı Tahsilat Genel Tebliğinin bu haliyle bize hiçbir yararı yoktur. Yasalar çıkarılırken 
toplumun bütün kesimlerinin eşit şekilde faydalanmaları gerekir. Burada araç sahipleri 
mağdur edilmektedir. 
 
Bizim önerimiz 414 sayılı Tebliğden yararlanmak için müracaat eden mükelleflerin, araçlarının 
sadece fenni muayenelerini yaptırırken borcu yoktur yazısı verilmesidir. 
 
Yeni bir iç Tebliğle mükelleflerimizin mağduriyetlerinin önlenmesini bilgilerinize arz ederim. 
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20.04.2001 
 

Kuşakkaya-Demokrat-Günebakış-Karadeniz 
 

VERGİ BORÇLARINA  ERTELEME 
 
414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile, 26 Mart 2001 tarihine kadar İlgili Vergi Dairelerine 
müracaat eden vergi mükelleflerinin Devlete olan borçları 18 ay süre ile tecil edilmişti. 
 
Maliye Bakanlığından alınan bir yazıda; bu yasadan faydalanmak için müracaat edipte çeşitli 
nedenlerle çeşitli İlk taksit tutarlarını süresinden sonra ödeyen, süresi geçmesi nedeniyle 
henüz ödemeyen, sonradan borç çıkarılınca noksan ödemiş duruma düşen mükelleflerin; geç 
ödenen, hiç ödenmeyen veya noksan ödenen taksit tutarları veya taksit farklarını Nisan ayı 
sonuna kadar ödemeleri halinde daha önce yapılan tecil ve taksitlendirme işlemi geçerli 
sayılacağı bildirilmiştir. 
 
Bu nedenle daha önce tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için müracaat edipte çeşitli 
nedenlerle ilk taksitini ödemeyen mükelleflerin 30 Nisan 2001 tarihine kadar taksitlendirilmiş 
borçlarını ödeyenlerin tekrar yasadan yararlandırılacaklardır. 
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24 Nisan 2001 
 
 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne 

ANKARA 
 
İlgi a 17.01.2001 tarih ve 41 sayılı yazımız. 
      b 29.03.2001 tarih ve YGT-GSÜT-4107/49615 sayılı yazınız. 
 
İlgi " a "yazımızla Bakanlığınızca gıda üreticilerine verilen üretim izin belgelerinin ücretlerinin 
çok yüksek olduğunu bahisle bu ücretlerin makul seviyelere çekilmesini talep etmiştik. 
 
İlgi " b" sayılı yazınızla sicil izin ve tescil işlemlerinde alınan ücretlerin 4128 sayılı kanun 560 
sayılı KHK ve Vergi Usul Yasalarına göre hesaplandığını, Ancak küçük işletmelerin 
mağduriyetlerinin önlenmesi için tahsil edilecek ücretlerde ürün gruplaması yapılmak suretiyle 
uygulama yapıldığı belirtilmektedir. 
 
Bakanlığınızın talimatları ile uygulanan ürün gruplaması uygulamasında İlimize bir faydası 
yoktur. 
 
Kalkınmada öncelikli iller arasında olan ve 4325 sayılı yasa ile de desteklenen İlimizdeki 
İşletmelerimizin ekonomiye katkı saylayacak, üretimlerini devam ettirecek önlemleri alırken 
Bakanlığınızın yıllık hayat standardı esasına göre vergi veren bir işletmeden sadece üretim 
izin belgesi harcı için yıllık 525.000.000.-TL, ücret alınmasının mantığını anlayamıyoruz, aynı 
talepler Sağlık Bakanlığınca da yapılmaktadır. 
 
Bu işletmelerden Ticaret Odası aidatı bile bu kadar alınmazken (yaklaşık yıllık yirmide biri) 
Bakanlığınızın hiçbir şey yapmadan bu kadar kolay ve fazla ücret talep etmesi Üretici 
işletmelerimizi mağdur etmekte, üretim yapma, işçi çalıştırma, vergi verme, Devlete ve 
ekonomiye yük olmaya devam et, anlamına gelmektedir. 
 
Ayakta durmakta zorlanan işletmelere, birde yasalarla zorluk çıkarmak, onları kayıt dışı 
çalışmaya teşvik etmektedir. 
 
Sonuç olarak alınan ücretler elbette yasa ile alınmaktadır, ancak, gerçekten çok yüksektir. Bu 
ücretlerin 4325 sayılı yasa kapsamında alınmaması konusunda düzenleme ve çalışma 
yapılması için gereğini arz ederim. 
 
 
 



 102 

 
27.04.2001 
 
 
 

SİVİLTOPLUM ÖRGÜTLERİNİN SESİ KESİLMEK Mİ  İSTENİYOR? 
 
Büyük ümitlerle kurulan ve toplumun bütün kesimlerinin desteğini alan mevcut hükümet 
koalisyon programını uygulayamayınca verdikleri sözleri teker teker unutup, Milleti canından 
bezdiren, Milletin parasını hortumculara yediren sonrada dönüp ekonomimiz iyi değil diyen 
hükümet, şimdide Ülkemizin en büyük ve etkili Sivil toplum kuruluşu olan Odalarımıza yönelik 
sesini kestirecek, böl, parçala, yut stratejisini uygulamaya koyarak, Turizm Hizmet Birliği 
Kurmak için Kanun tasarısının yasalaşmasına ve böylece Odalarımız ve Birliğimiz maddi ve 
manevi güç kaybına uğratılmaya çalışılmaktadır. 
 
Hükümet başarısızlığını gölgelemek için, sivil toplum örgütlerinin sesini kesmek istemektedir. 
Her mesleğin Odası veya Birliği olması, kargaşaya kaosa, çok başlılığa neden olacağı gibi, 
Odalarımızda maddi manevi güç kaybına uğrayacaktır. 
 
Şu anda odalarımız bünyesinde faaliyet gösteren turizmci iş adamlarımızın sorunları her 
platformda hassasiyetle takip edilmektedir. Bu konuda hiçbir rahatsızlık olmamıştır. Ülkeyi 
ateşe verip, sonrada böyle uyduruk işlerle uğraşmak millete saygısızlıktır. 
 
Hükümet derhal bu kanun tasarısını geri çekmelidir 
 
 
 
08.05.2001 
 

BASIN BÜLTENİ 
 S.S.K.PRİM BORÇLARINA 18 AY ERTELEME 

 
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda Sigorta borçlarına yıllık % 3 faizle 18 ay 
erteleme kolaylığı getirilmiştir. 
 
Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlu bulunan işverenlerin 2001 - Mart ayı primi dahil olmak 
üzere; prim, idari para cezası, Tasarruf Teşvik Kesintisi, Sosyal Yardım Zammı, Topluluk 
Sigortası priminden oluşan borçlar ile bunlara ait gecikme zammı faiz, ve diğer fer'i borçlar 
için 31.Mayıs 2001 tarihine kadar bağlı oldukları İl Müdürlüklerine başvurmaları halinde yıllık 
% 3 tecil faizi ödemek kayıdıyla 18 ay tecil ve taksitlendirme yaparak ödeyebileceklerdir. 
 
S.S. Kurumuna ödenmemiş borcu bulunan işverenlerimiz 31 Mayıs 2001 tarihine kadar İlgili 
Sigorta Müdürlüklerine müracaat etmeleri menfaatlerine olacaktır. 
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11 Mayıs 2001 
 
 

Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
 Sayın Faruk ÇELİK’e Odamızda Sunulan Rapordur 

 
Sayın: Faruk ÇELİK 

FP Gn. Bşk. Yardımcısı 
 
Ülkemiz ekonomik ve siyasi bir buhran yaşarken, siz Milletvekillerimizin İlimizi ziyaretlerinizle 
bizlerin dertlerini dinlemenize teşekkür ediyor, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası adına hoş 
geldiniz diyorum. 
 
Gümüşhane İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak ta 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri girmektedir. 
 
Bu gün gelinen nokta da ilimiz ekonomisi yalnız kamudaki işçi ve memur maaşlarına 
dayanmaktadır. 
 
Son krizle ülke, ekonomik ve siyasi uçurumun başına gelmiştir, artık Milletin tahammülü 
kalmamıştır. Banka kredi faizleri ile dövizin nerede duracağı belli olmayan, ekonomi ve ticaret 
tamamen çökertilmiş, ekonomik hayat durmuş, işsizlik had safhaya gelmiştir. 
 
Ülkemizde gelişmişlik sıralamasında, 67. il olan Gümüşhane en çok göç veren 5.ilimiz 
olmuştur. 
 
Ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha fazla kaosa meydan vermeden ülke gerçeklerine ve 
Milletin sesine göre sorumluluk ve duyarlılık göstermelidirler. 
 
Sayın Milletvekillerimiz; Ülkemizde yaşanan bu olumsuzluklara rağmen, 
Gümüşhane İlimiz çok için önemli gördüğümüz, bir konu hakkında sizlerden 
yardım istiyoruz; 
 
Gümüşhane'nin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak ve Milli gelirden 
en az Ülke ortalaması kadar pay almak için İlimizde bir Eğitim Fakültesi kurulmasını istiyoruz. 
 
Bu konuda yapılacak ve yapacağınız çalışmalar ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. 
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Sayın Milletvekillerimiz; 
 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir Kanunla 1925 yılında il olan Gümüşhane İlimiz, coğrafi 
yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. 
 
Gümüşhane İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak da 
ekonomik sosyal ve kültürel hayat da her gün geri gitmektedir.  İlimiz ekonomisi yalnız 
kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmaktadır. 
 
Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımlar üst 
üste aynı bölgelerde yapılması, bölgeler arasında gelişmişlik farkını doğurmuş Gümüşhane 
olarak bizde olumsuz etkilenip, Ülke genelinde 2000 yılı için fert başına ortalama 3.000. $ 
olan milli gelir, Gümüşhane'de 1.300. $ ile Ülke ortalamasının yarısının altına düşmüş, 
gelişmişlik sıralamasında 81 il içerisinde 65. olmuşuz, yani 16. Fakir ve en çok göç veren 5. İl 
durumundayız. 
 
19 Şubat ekonomik krizi ile birlikte İlimizde işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. Esnaf 
tüccarımız, ilave haksız vergiler, yüksek cezalar, faizler, veresiyeler, protestolu çek ve 
senetlerle borç batağına sürüklenmiştir. 
 
Yıllardır Kamu yatıranları İlimize büyük katkı sağlıyor, Merkez ve İlçelerimize ciddi manada 
canlılık getiriyordu. Bugün ise devam eden Kamu yatırımlarının ödenekleri 2000 yılına göre % 
80 azalmıştır. Yeni Kamu yatırımı da yoktur. 
 
Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik paketlerin hepsinde Gümüşhane'nin yer almaşım bir 
hak, geri kalmışlığımızın da Devletimiz tarafından bir ifadesi olarak görüyoruz. Bu itibarla 
bizde Milli gelirden en az Türkiye ortalaması kadar pay almak istiyoruz. 
 
İlimizin ekonomik gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığımız ve yıllardır mücadelesini 
verdiğimiz, ne yazık ki bugüne kadar yasa teklifi olarak gelip Meclisten bir türlü geçmeyen 
İlimizde bir Eğitim Fakültesi kurulması isteğimize Fazilet Partisi olarak Mecliste destek 
vermenizi talep ediyoruz. 
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24 Nisan 2001 
 

T.C 
ORMAN BAKANLIĞI 

Orman Genel Müdürlüğüne 
ANKARA 

 
İlgi "a" 05.02.2001 tarih ve 148 sayılı yazımız. 
      “b " 16.03.2001 tarih ve HMD.29.04.3946/1156 sayılı yazınız. 
 
İlgi "a" yazımızla Yılmazlar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketine 
mahkeme mağduriyetlerinin giderilmesi için sonuçlanıncaya kadar üretimine izin 
verilmesi istenmiş, ilgi "b" yazınızla bahse konu yerin orman sınırlar içinde 
kaldığından yasal olarak mümkün olmadığı bildirilmektedir. 
 
Söz konusu yerin fiziki durumu eski Torul Gümüşhane karayolunun üzeridir, mevcut 
yeni yolunda 20 metre kıyısındadır, arkası ise tamamen kaya olup orman envali 
bulunmamaktadır. 
 
Yazınızda belirttiğiniz gibi mevcut işletme Orman sınırları içine almış ise Torul 
Belediyesinin tamamı Orman sınırları içine alınması gerekir ve bu beldede hiçbir 
işletmenin açılmaması gerekir. 
 
Yapılan işlemlerin her ne kadar yasalara uygun olduğu iddia edilse de, netice itibari 
ile Devlet Kalkınmada öncelikli illerde yatırımları teşvik ve desteklerken, 
Bakanlığınızın anlamsız uygulamaları ile Devletten teşvik kredisi alarak istihdam 
yaratan ve Üretim yapan bir işletmenin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. 
 
İlgili işletmenin gerçekte orman alanında olup olmadığının Bakanlığınızca tekrar 
tespitini talep ediyor, üretim ve istihdam yaratmaya en fazla ihtiyacımızın olduğu bu 
dönemde sınırınızla bitişik ve sınırınıza fiziki olarak zarar vermesi söz konusu bile 
olmayacak bir konumda olan bu işletmenin daha fazla mağdur edilmemesini 
durumunun tekrardan görüşülerek üretimine izin verilmesini; 
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
 
 
 
 
 
24.04.2001  
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Basın Bülteni 
 

BASIN BÜLTENİ BAĞ-KUR BORÇLARINA 18 AY TAKSİTLENDİRME 
 

Bağ-Kur İI Müdürlüğünden alınan bir yazıda Bağ-Kur borçlarına yıllık % 3 tecil faizi 
ile 18 ay taksitlendirme kolaylığı getirilmiştir. 
 
3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 
4692 sayılı Kanunla Bağ-Kur’a prim alacakları için 6183 sayılı amme alacaklarının 
tahsil usulü hakkında Kanun Hükümlerini uygulama yetkisi verilmiştir. 
 
Bu yetkiye dayanılarak 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında Bağ-Kur İl 
Müdürlüklerine başvuran sigortalıların bu Kuruma olan borçları gecikme zammı 
uygulanmaksızın sadece yıllık % 3 tecil faizi ile 18 ay taksitlendirilecektir. 
 
Bağ-Kur'a borcu olan Üyelerimizin, Esnafımızın ve Çiftçi Sigortalılarının 31 Ağustos 
2001 tarihine kadar İlgili Bağ-Kur Müdürlüklerine müracaat etmeleri menfaatlerine 
olacaktır. 
 
 
11 Mayıs 2001 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne 

ANKARA 
 
İlgi; 26.02.2001 tarih ve 17083 sayılı yazınız. 
 
ligi yazınızla, Gümüşhane İlimize verilmiş nakit desteği ihtiva eden ve etmeyen teşvik 
belgesi kapsamındaki yatırım projesine ilişkin firmalar listesi gönderilerek, teşvik 
belgeleri düzenlendiği günden bugüne kadar hiçbir işlem görmeyen bu firmaların 
Odamızca yerinde tespitinin yapılarak firmalar hakkında bilgi verilmesi istenmektedir. 
 
Yazınızda Gümüşhane kontenjanından verildiği bildirilen "Nakit Destekli Açık- Hiç 
Süre Almamış Yatırım Teşvik Belgeleri " Ek: 1, ve " Nakit Desteksiz Açık-Hiç Süre 
Almamış Yatırım Teşvik Belgeleri " Ek: 2 listelerinde gösterilen toplam 15 firmadan 9 
firmanın kayıtlarınızda da belirttiğiniz gibi İlimizde olmadığı halde nasıl ilimiz 
kontenjanından Teşvik Belgesi verildiğini anlayabilmiş değilim. 
 
Bilgi için Genel Müdürlüğünüze soruyoruz; 
 
1-İlimizde olmayan firmalara ( Ayhan ÖZLÜ, Yapısu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti, Ege 
Metal Madencilik A.Ş, Yedekçi Otomotiv San.ve Tic.Ltd. Şti, Saikaya Madencilik 
San.ve Tic Ltd Şti, Markal Madencilik A.Ş, Özmet Makine Teçhizat Ltd.Şti, Sent 
İnşaat Turizm San. Tic Ltd Şti, Mart Yatırım İthalat İhracat Gıda İnşaat San.ve 
Tic.Ltd Şti) İlimiz kontenjanından nasıl kredi ve teşvik belgesi verildi ? 
 
2-Teşvik belgeleri işletmelere verilirken ait olduğu illerin Ticaret ve Sanayi 
Odalarından kayıt belgeleri istenilip istenilmediği, 
 
Hususlarında Odamızın bilgilendirilmesini saygılarımla arz ederim. 
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12.07.2001 
DSP Milletvekillerine Sunulan Rapordur 

Osman KILIÇ 
Halil ÇALIK 

İhsan ÇABUK 
 

GÜMÜŞHANE İLİMİZİN ACİLEN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI 
 
Ülkemiz ekonomik ve siyasi bir buhran yaşarken, siz Sayın Milletvekillerimizin ilimizi 
ziyaretlerinizle bizlerin dertlerini dinlemenize teşekkür ediyor, Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası adına hoş geldiniz diyorum. 
 
Gümüşhane İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak 
ta ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri gitmektedir. 
 
Bu gün gelinen noktada ilimiz ekonomisi yalnız kamudaki işçi ve memur maaşlarına 
dayanmaktadır. 
 
Son krizle ülke, ekonomik ve siyasi uçurumun başına gelmiştir, artık Milletin 
tahammülü kalmamıştır. Banka kredi faizleri ile dövizin nerede duracağı belli 
olmayan, ekonomi ve ticaret tamamen çökertilmiş, ekonomik hayat durmuş, işsizlik 
had safhaya gelmiştir. 
 
Ülkemizde gelişmişlik sıralamasında, 67. il olan Gümüşhane en çok göç veren 5.ilimiz 
olmuştur. 
 
Ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha fazla kaosa meydan vermeden ülke 
gerçeklerine ve Milletin sesine göre sorumluluk ve duyarlılık göstermelidirler. 
 
Sayın Milletvekillerimiz; Ülkemizde yaşanan bu olumsuzluklara rağmen, 
Gümüşhane İlimizin önem arz eden sorunlarını sizlere sunarak, samimi 
yardımlarınızı talep ediyoruz. 
 
1-Gümüşhane'nin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak 
ve Milli gelirden en az Ülke ortalaması kadar pay almak için, arsası hazır olan bir 
Eğitim Fakültesi kurulmasını istiyoruz. 
 
2-Gümüşhane İlimizle ilçelerimizle ulaşımını sağlayacak ve halen 
çalışmaları devam eden Gümüşhane- İkisu -Şiran Karayolu 1997 yılında ihale edilmiş 
2001 yılı ödeneği 650 milyar olup, 2001 yılı fiyatlarıyla bitirilebilmesi için 11 Trilyon 
TL gereksinim vardır. 
 
3-Gümüşhane - Köse- karayolunu 1999 yılında ihale edilmiş 2001 yılı ödeneği 400 
Milyar TL, olup, 2001 yılı fiyatlarıyla 4.5 Trilyon TL ödeneğe ihtiyaç vardır: 
 
4-Köse Baraj inşaatı 28.12.1995 tarihinde ihale edilmiş 2001 yılı ödeneği 1,731 
trilyon TL olup, 2001 yılı itibariyle bitirilebilmesi için 32 Trilyon TL, ödenek ayrılması 
gerekmektedir. 
 
5-Şiran Koruluk baraj inşaatı 31.08.1990 yılında ihalesi yapılmış olup, 2001 yılı 
ödeneği 1,1 TL trilyon, bitirilebilmesi için 2001 yılı fiyatlarıyla 12 Trilyon TL ödenek 
ayrılması gerekmektedir. 
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6-Gümüşhane Doğanspor Futbol takımımız 2. lig A kategorisine çıkmıştır. Ancak, 
1997 yılında standartlara uygun çim saha yapımına başlanmış, bugün 
bitirilememiştir. % 70 yapılmış çim sahamızın bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin 
ayrılmalısı. 
 
7- 414 sayılı Gelirler Genel tebliği ile Vergi borçları 18 ay vade ve % 3 tecil faizi ile 
taksitlendirilmişti. Taksitlendirilen bir alacağın vadesi gelmeden borç sayılamayacağı 
açıktır. 
 
Ancak; Maliye Bakanlığı çıkardığı bir iç genelge ile araçların fenni muayenelerinin 
yapılması esnasında Vergi Dairelerinden borcu yoktur yazısı istenildiğinde, Vergi 
Daireleri taksitlendirilmiş borçlarının tamamının ödenmesini talep etmektedir. Bu bir 
çelişkidir. Bu anlamı ile fenni muayene yaptırmak isteyen ve Vergi Dairelerine olan 
borçlarını taksitlendiren mükellef için bir anlam ifade etmemektedir. Bu durumun 
düzeltilmesini istiyoruz. 
 
8- İlimizle özdeşleşen ve Gıda sanayinde kullanılan, İlimiz için büyük bir ekonomik 
potansiyele sahip Kuşburnu da halen % 18 KDV uygulanmaktadır. Bu oran Siyah 
çayda % 8, ada çayında ve Ihlamurda % 1 dir. Kuşburnunda da KDV oranlan % 1’e 
indirilmelidir. 
 
Bu konuda yapılacak ve yapacağınız çalışmalar ve destekleriniz için şimdiden 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
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22.08.2001 
 
 
 

BASIN BÜLTENİ 
 

 
Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda, sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi 
yatırımlar üst üste sürekli aynı bölgelerde, yapılması bölgeler arasında gelişmişlik 
farkını doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenen illerin başında 
gelmişiz. 
 
Gümüşhane ekonomisi son altı ayda daha da gerilemiş, İlimizde geçtiğimiz yıldan bu 
yana Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamıza 8 yeni işletme kayıt yaptırırken 45 firma 
kapanmıştır. 
 
İlimizdeki işletmelerden Çimento Fabrikası ve Çinko Barit Madeni gibi büyük firmalar 
işyerlerini kapatmışlar, faaliyet gösteren diğer işletmeler %20 gibi düşük kapasite ile 
zor şartlar altında ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Bu işletmelerde işçi çıkararak 
üretim kapasitelerini düşürerek devamlı küçülmektedirler. 
 
Ülke genelinde 2000 yılı için fert başına ortalama 2700$ olan Milli gelir, Gümüşhane' 
de  900$ ile ülke ortalamasının yarısının altına  düşmüş, gelişmişlik sıralamasında   
81. il içinde  71. olmuşuz,   yani en fakir 10, ve en çok göç veren 5. il durumundayız. 
 
Kamu mallarına sürekli zam yapılması, vergi oranlarının ve Banka faizlerinin 
yüksekliği, Kamu yatırımlarının durma noktasına gelmesi Esnaf ve Tüccarımızı zor 
durumda bırakmaktadır. 
 
19 Şubat ekonomik krizi ile birlikte İlimizde işsizlik büyümüş, ticaret dibe vurmuştur. 
Esnafımız, tüccarımız ilave haksız vergiler, yüksek cezalar, faizler, veresiyeler, 
protestolu çek ve senetlerle borç batağına sürüklenmiştir. 
 
Önümüzdeki aylarda Reel sektörün daha da zor duruma düşeceği görülmektedir. 
Merkezi hükümetin popülist politikalardan uzaklaşarak ekonomi çarkını yeniden 
harekete geçirmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir. Bu itibarla 
daha fazla zaman kaybetmeye tahammülümüz yoktur. 
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23.08.2001 
 

Sayın; Ahmet ÇOLAK 
Ekonomik Denge Dergisine 

İSTANBUL 
 
A-Türkiye Yabancı sermeye çekmeye çalışırken, Türk sermayesinin dışa 
kaçmasının nedenleri? 
 
1-Ülkemizdeki bürokrasinin yatırımcıya çıkardığı zorluklar. 
 
2-Rantiyeciliğin yatırımcılıktan daha karlı bir sektör haline gelmiş olması. 
 
3-Nerden buldun yasası ile yatırımcıların mal varlığına şüphe ile bakılması, yatırımları 
engellemektedir. 
 
4-Ülkemizdeki vergi, sigorta, işletme giderlerinin çok yüksek ve pahalı oluşu. 
 
5-Yabancı Ülkelerde (özellikle; Doğu Avrupa'da) yatırımcının bizim ülkemizden daha 
çok cazip olması bürokrasinin azlığı, ülkemizdeki sermaye kaçışını hızlandırmaktadır. 
 
B-Ekonominin düzelmesi İçin neler yapılması gerekiyor ?   
 
1-Ekonomimizin düzelmesi için adil ve şeffaf bir vergi sistemi ile kazanandan alınan 
bir verginin adil bölüşümü, 
 
2-Kamu harcamaları payının hızla düşürülmesini, 
 
3-Devletin küçülmesi ve israfın önlenmesinde en tepeden başlanmasıyla tabana 
yayılmalı. 
 
4-İllegal ve Enformal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonominin kayıta alınması, 
 
5-Piyasalarda siyasi güveni sağlayacak bir seçim sistemi. 
 
6-Bankalar yasası, rekabet koruma kanununun tam işletilmesi 
 
7-Ekonomik büyümeye geçilmesi için reel sektörün önünün açılması gerektiğini 
düşünüyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

 
23 Ağustos 2001 
 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 
 

20 Nisan 1924 yılında çıkan bir Kanunla 1925 yılında il olan Gümüşhane İlimiz, 
coğrafi yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi 
sağlayamamıştır. 
 

Gümüşhane İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak 
ta  ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri girmektedir. 
Bugün gelinen noktada ilimiz ekonomisi yalnız kamudaki işçi ve memur maaşlarına 
dayanmaktadır. 
 

Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi 
yatırımlar üst üste aynı bölgelerde yapılması, bölgeler arasında gelişmişlik farkını 
doğurmuş Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenip, Ülke genelinde 2000 yılı için 
fert başına ortalama 2.700. $ olan milli gelir, Gümüşhane'de 900. $ ile Ülke 
ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik sıralamasında 81 İl içerisinde 71. 
olmuşuz, yani en fakir 10. ve en çok göç veren 5. İl durumundayız. 
 

Son krizle ülke, ekonomik ve siyasi uçurumun başına gelmiştir, artık Milletin 
tahammülü kalmamıştır. Banka kredi faizleri ile dövizin nerede duracağı belli 
olmayan, ekonomi ve ticaret tamamen çökertilmiş, ekonomik hayat durmuş, işsizlik 
had safhaya gelmiştir. 
 

Sistem üreteni cezalandırıyor. Bürokrasinin aşılmaz duvarları esnaf ve tüccarımızı 
canından bezdirmiştir. Bürokratın yetkisi olduğu kadar sorumluluğu da olmalıdır.  
 

Yıllardır Kamu yatırımları İlimize büyük katkı sağlıyor, Merkez ve İlçelerimize ciddi 
manada canlılık getiriyordu. Bugün ise devam eden Kamu yatırımlarının ödenekleri 
2000 yılına göre % 80 azalmıştır. Yeni Kamu yatırımı da yoktur. 
 

Esnaf ve tüccarımız Devlete gösterdiği saygı ve sadakatin karşılığında saygı ve sevgi 
istiyor. Vatandaş olmak bu kadar zor olmamalı. 
 

Gümüşhane'de ki Esnaf ve tüccarımız iflas noktasına gelmiş, akşamki ekmeğin 
hesabını yapar duruma düşmüştür. 
 

Ülke Kalkınması yolunda; 
 

1-İllegal ve Enformal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayıt edilerek haksız 
rekabet önlenmeli, milli gelirdeki adalet sağlanmalıdır. 
 

2- Talan ekonomisine dur diyerek, yolsuzluk ve soygunlardaki; bürokrat, siyasetçi ve 
mafya bağlantısı ortaya konulup hesap sorulmalıdır. 
 

3- Şeffaf ve hesap verme sorumluluğu olan genel ve yerel yönetimler 
oluşturulmalıdır.   Bu  konuda  basınımızın  gayretli   çalışmaları  yetersiz kalmıştır. 
Aralıksız takibe devam edilmelidir. 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak İlimizin Ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden kalkınması için yapılması gereken önemli çalışmaları 
maddeler halinde şöylece sıralayabiliriz; 
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1- Yatırım ve istihdamı artırmak için, İlimizi de kapsayan 4325 sayılı yasadan, 
istifade etmek için müracaat süresi 31.12.2000 yılında bitmiştir. 4325 sayılı yasa 
yeniden ele alınmalı, müracaat tarihinin ve istifade süresinin uzatılması acil olarak 
yapılmalıdır. 
 

2- Gümüşhane'nin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak ve Milli 
gelirden en az Ülke ortalaması kadar pay almak için, arsası hazır olan bir Eğitim 
Fakültesi kurulmalıdır. 
 

3- İlimizde üretimi yapılan malların eşit şartlar altında İlimizdeki kamu kuruluşlarında 
tüketilmesi konusunda hassasiyet gösterilmeli. 
 

4- Organize Sanayi Bölgesinin ihalesinin yapılabilmesi Sanayi 
Bakanlığında bekleyen projelerimizin tasdik edilerek ihale ödeneğinin 
ayrılmasını bekliyoruz. 
 

5- Şiran İlçemizle karayolu bağlantımız olan Gümüşhane-İkisu-Şiran Karayolu 1997 
yılında ihale edilmiş 2001 yılı ödeneği 650 milyar olup, 2001 yılı fiyatlarıyla 
bitirilebilmesi için 11 trilyon ihtiyaç vardır. Bu ödeneğin verilmesi. 
 

6-Gümüşhane - Köse- karayolunu 1999 yılında ihale edilmiş 2001 yılı ödeneği 400 
Milyar TL. olup, 2001 yılı fiyatlarıyla 4.5 Trilyon TL ödeneğe ihtiyaç vardır. 
 

7-Köse Baraj inşaatı 28.12.1995 tarihinde ihale edilmiş 2001 yılı ödeneği 1.731 
trilyon TL olup, 2001 yılı itibariyle bitirilebilmesi için 32 Trilyon TL, ödenek ayrılması 
gerekmektedir. 
 

8- Şiran Koruluk baraj inşaatı 31.08.1990 yılında ihalesi yapılmış olup, 2001 yılı 
ödeneği 1,1 TL trilyon, bitirilebilmesi için 2001 yılı fiyatlarıyla 12 Trilyon TL ödenek 
ayrılması gerekmektedir. 
 

9- İlimizle özdeşleşen ve Gıda sanayinde kullanılan, İlimiz için büyük bir ekonomik 
potansiyele sahip Kuşburnu da halen % 18 KDV uygulanmaktadır. Bu oran siyah 
çayda % 8, ada çayında ve ıhlamurda % 1 dir. Kuşburnunda da KDV oranları % 1 ' e 
indirilmelidir. 
 

10- 414 sayılı Gelirler Genel tebliği ile Vergi borçları 18 ay vade ve % 3 tecil faizi ile 
taksitlendirilmişti. Taksitlendirilen bir alacağın vadesi gelmeden borç sayılamayacağı 
açıktır. 
 

Ancak; Maliye Bakanlığı çıkardığı bir iç genelge ile araçların fenni muayenelerinin 
yapılması esnasında Vergi Dairelerinden borcu yoktur yazısı istenildiğinde, Vergi 
Daireleri taksitlendirilmiş borçlarının tamamının ödenmesini talep etmektedir. 
 

Bu bir çelişkidir. Bu anlamı ile fenni muayene yaptırmak isteyen ve Vergi Dairelerine 
olan borçlarını taksitlendiren mükellef için bir anlam ifade etmemektedir. Bu 
durumun düzeltilerek borcunu taksitlendiren nakliyeci mükellefin aracının fenni 
muayenesine müsaade edilmelidir. 
 

11- Sağlık İl Müdürlüğünce alman iş yeri Tescil Belgesi ve Tarım İl 
Müdürlüklerince alman Üretim İzin belgesi harçları çok yüksektir, hiçbir 
emek vermeden katkıda bulunmadan üretime ve çalışmaya faydası olmayan 
bir kağıdı imzalamak ve mühürlemek bu kadar pahalı olamaz. 
 

Ayrıca 4325 sayılı Yasaya dahil işletmeler her türlü vergi ve harçtan muaftır. Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının bu yasaya uymalarını bekliyoruz. 
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12- Günümüzde Bölge Müdürlükleri fonksiyonlarını yitirmiş ciddi 
olarak zaman ve emek kaybına neden olmaktadırlar. Kaynaklarında adil 
dağıtılmadığı bir gerçektir. Bu itibarlar Bölge Müdürlüklerinin kaldırılması 
yada, Bölge Müdürlüklerine bağlı Müdürlüklerin Başmüdürlük haline 
dönüştürülmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını. Krediler yanlış 
adrestedir 
 
13- Teşvik Kredilerinde kredi almanın yolu eksperlerden değil, komisyonculardan 
geçiyor, Kredi almak için, iki kat teminat mektubu ya da gayrimenkul ipoteği 
istenmesi yatırımcının önünü kesiyor. Krediler hak edene değil, komisyoncu bulana 
veriliyor, Çünkü İlimiz hak ettiği kredileri bugüne kadar alamamıştır. Bu hakkımızı 
istiyoruz. 
 
14- Her iyileştirme projesinde olduğu gibi Gümüşhane İlimiz Kırsal Kalkınma 
Projesine (K.K.P)'ne dahil edilmiştir. Ancak hala uygulama yoktur. 
 
İlimizde Kırsal Kalkınma Projesinin başlanması ile 5 İlçemiz ve 330 köyümüzde, 
işsizliğin azalacağı, göçün duracağı ve refah seviyesinin yükseleceği muhakkaktır. 
 
15- İlimizdeki madenlerimizin mutlaka işletilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Maden 
Kanunu değiştirilerek çalıştırılmayan Maden yataklarımız kişilerin zimmetinden 
kurtarılmalıdır. 
 

Bu konuda yapacağınız çalışmalar ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. 
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24.08.2001 
 
 

Sayın: Ahmet ÇOLAK 
Ekonomik Denge Dergisine 

 
Ülkemizde yatırım yapan yabancı sermaye, ülkemizde oluşan siyasi güvensizlik, 
uygulanan ekonomik programın iflas etmesi sonucunda ülkemizden kaçmasıyla bir 
anda iç ve dış borçlarını ödemekte zor duruma düşen Hazine çareyi dövizi 
dalgalanmaya bırakmasıyla piyasalarda güvensizlik oluşturmuştur. 
 
Bu güvensizlik ortamında daha önce dövizle borçlanan, bankalardan düşük faizle 
borç alan sanayici yatırımcı ve iş adamı birden bire anormal derecede borç batağı 
içinde düşmüş, vergisini veremez, banka taksitlerini ödeyemez hale gelince üretimini 
durdurmuş işletmesinin kapısına kilit vurmak zorunda kalmıştır. 
 
Bu güvensizlik ortamı içinde; 
 
Ülkemizdeki bürokrasinin yatırımcıya çıkardığı zorluklar, rantiyeciliğin yatırımcılıktan 
daha karlı bir sektör haline gelmiş olması, Nerden buldun yasası ile yatırımcıların mal 
varlığına şüphe ile bakılması, Ülkemizdeki vergi, sigorta gibi giderlerin çok yüksek ve 
pahalı olması, Yabancı ülkelerde yatırımcının bizim ülkemizden çok daha cazip ve 
ucuz olması, bürokrasinin azlığı, ülkemizdeki sermaye kaçışını hızlandırmaktadır, 
İllegal ve enformal sektörlerin haksız rekabete yol açmalar, yatırımcı önce güven 
ister, ekonomik istikrar arar, ürettiği mallan satacağı uygun rekabet koşullarının 
işlediği bir pazar ortamı oluşturulmasını ister. 
 
Ülkemizden sermaye kaçışının önlenebilmesi için; 
 
Bürokrasiden arındırılmış daha düzenli ve sistemli yatırım teşvik politikaları, 
basitleştirilmiş Adil ve şeffaf bir vergi sistemi ile kazanandan alınan verginin adil 
bölüşümünü Piyasalarda güven sağlayacak Siyasi partiler ve seçim kanunlarının 
değişikliği, Bankalar yasasında gerekli değişiklikler ve Rekabet kurulunun tam 
işletilmesi, Yerel yönetimler yasası bir an önce çıkarılmalı, İllegal ve Enformal 
sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayıt edilerek haksız rekabet önlenmeli, milli 
gelirdeki adalet sağlanmalıdır. Talan ekonomisine dur diyerek, yolsuzluk ve 
soygunlardaki bürokrat siyasetçi ve mafya bağlantısı ortaya konulup hesap 
sorulmalıdır. Reel sektörün önünün açılması. Ülkemizden sermaye kaşını azaltacağına 
inanıyorum. 
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29 Ağustos 2001 
 
 

Sayın: Ahmet ÇOLAK 
Ekonomik Denge Dergisine/ANKARA 

 
Ülkemizde yatırını yapan yabancı sermaye, ülkemizde oluşan siyasi güvensizlik, 
uygulanan ekonomik programın iflas etmesi sonucunda ülkemizden kaçmasıyla bir 
anda iç ve dış borçlarım ödemekte zor duruma düşen Hazine çareyi dövizi 
dalgalanmaya bırakmasıyla piyasalarda güvensizlik oluşturmuştur. 
 
Bu güvensizlik ortamında daha önce dövizle borçlanan bankalardan düşük faizle borç 
alan sanayici yatırımcı ve iş adamı birden bire anormal derecede borç batağı İçine 
düşmüş, vergisini veremez, banka taksitlerini ödeyemez hale gelince üretimini 
durdurmuş İşletmesinin kapısına kilit vurmak zorunda kalmıştır. 
 
Bu güvensizlik ortamı içinde; 
 
Ülkemizdeki bürokrasinin yatırımcıya çıkardığı zorluklar rantiyeciliğin yatırımcılıktan 
daha karlı bir sektör haline gelmiş olması, Nereden buldun yasası ile yatırımcıların 
mal varlığına, şüphe ile bakılması, Ülkemizdeki vergi, sigorta gibi giderlerin çok 
yüksek ve pahalı olması, Yabancı ülkelerde yatırımcının bizim ülkemizden çok daha 
cazip ve ucuz olması, bürokrasinin azlığı, İllegal ve enformal sektörlerin haksız 
rekabete yol açmaları ülkemizdeki sermaye kaçışını hızlandırmaktadır. 
 
Yatırımcı önce güven ister, ekonomik istikrar arar, ürettiği mallan satacağı uygun 
rekabet koşullarının işlediği bir pazar ortamı oluşturulmasını ister. 
 
Ülkemizden sermaye kaçışının önlenebilmesi için; 
 
Bürokrasiden arındırılmış daha düzenli ve sistemli yatırım teşvik politikaları. 
Basitleştirilmiş Adil ve şeffaf bir vergi sistemi ile kazanandan alınan verginin adil 
bölüşümünü Piyasalarda güven sağlayacak Siyası partiler ve seçim kanunlarının 
değişikliği, Bankalar yasasında gerekli değişiklikler ve Rekabet kurulunun tam 
işletilmesi, Yerel yönetimler yasası bir an önce çıkarılmalı, 
 
İllegal ve Enformal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayıl edilerek haksız 
rekabet önlenmeli, milli gelirdeki adalet sağlanmalıdır. Talan ekonomisine dur 
diyerek, yolsuzluk ve soygunlardaki bürokrat siyasetçi ve mafya bağlantısı ortaya 
konulu]p hesap sorulmalıdır. 
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Reel sektörün önünün açılması, Ülkemizden sermaye kaçışını azaltacağına 
inanıyorum. 
 
19 Şubat ekonomik kriz sonrasında tamamen çöken reel sektörün, iyileştirilmesi için 
maalesef bugüne kadar, ciddi manada hiçbir önlem alınmamıştır. Hükümet ve parayı 
yöneten kurumlar bir rehavetin içinde, reel sektörü adeta görmezlikten 
gelmektedirler. 
 
Bu nedenle Ankara Ticaret Odasının haşlatmış olduğu, TL’ye itibar kazandırılmasına 
yönelik Dolarla alış verişi yasaklayan " Uyulması Mesleki 'Teamül Kararlarını" 
yürekten destekliyorum. 
 
Bu kararların Ülke genelinde kabul görmesi reel sektör temsilcileri olarak bizi 
memnun etmiş, bu konudaki haklılığımızı göstermiştir. 
Umarım Hükümet, Türk Hür teşebbüsün temsilcileri ve onların üyelerini oluşturan 
reel sektörün sorunlarına daha ciddi bir yaklaşımla gerekli radikal kararları almakta 
fazla gecikmez. 
 
Her konuda olduğu gibi TL’nin kaybolan itibarının kazandırılması konusunda da 
Ankara Ticaret Odasının bu duyarlılığına herkesin, her kesimin destek vermesi ulusal 
menfaatlerimiz için kaçınılmaz olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
16 Ekim 2001 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı 

 
29 Eylül -7 Ekim 2001 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilen “İpekyolu 2001-
7. Uluslararası Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarında Odamız adına ücretsiz stand 
tahsis etmenize teşekkür ediyor, 
 
Göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakaya şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygılar 
sunuyorum. 
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12 Ekim 2001 
 

Bedri YAŞAR                      Gümüşhane Milletvekili 
Hasan ÇALIŞ                      Karaman Milletvekili 

Mehmet SERDAROĞLU    Kastamonu Milletvekili 
Reşat DOĞRU                   Tokat Milletvekili 

Vahit KAYIRICI                  Çorum Milletvekili 
 
Merkezi hükümetlerin sağlıksız politikaları sonucunda sanayi, eğitim,    sağlık, turizm 
gibi yatırımların üst üste aynı bölgelerde yapılması, bölgeler arasında sosyal, kültürel 
ve ekonomik gelişmişlik farkını doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz 
etkilenip, ülke genelinde fert başına ortalama 2,500.$ olan milli gelir, Gümüşhane'de 
900.$ ile Ülke ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik sıralamasında 81 il 
içerisinde 71. olmuşuz, yani en fakir 10, ve en çok göç veren 5. il durumundayız.  
 
Bugün gelinen noktada İlimiz ekonomisi, 8 ay öncesine göre alım gücü % 60 azalan 
işçi ve memur maaşlarıyla sınırlı kalmıştır. 
 
Son krizle ülke, ekonomik ve siyasi uçurumun başına gelmiştir, Milletin tahammülü 
kalmamıştır. Yüksek vergiler,   Bağ-Kur Primleri ve Faizler ile belimiz bükülmüş, 
dövizin nerede duracağı belli olmayan uygulama ile ekonomi ve ticaret tamamen 
çökertilmiş, ekonomik hayat durmuş, işsizlik had safhaya gelmiştir. 
 
Yıllardır Kanın yatırımları İlimize büyük katkı sağlıyor, Merkez ve ilçelerimize ciddi 
manada canlılık getiriyordu. Bugün ise devam eden Kamu yatırımlarının ödenekleri 
2000 yılına göre % 80 azalmıştır. Yeni Kamu yatırımı da yoktur. 
 
Ülke kalkınması yolunda ; 
 
1-İllegal ve enformal sektörlerden oluşan kayıt dışı ekonomi kayıt edilerek haksız 
rekabet önlenmeli, Milli Gelirdeki adalet sağlanmalıdır. 
 
2-Gereksiz Lojmanlar, Makam Araçları, fazla Personel, ilaç adıyla yapılan soygunlar, 
siyaseten yapılan tayinler için ödenen yolluklar, harçlar, Yurtdışında ne yaptığı belli 
olmayan görevlilere ödenen milyon dolarlar, sorumluluğu ve yetkisi olmayan 
müşavirler, danışmanlar ve görevlilere ödenen maaşlar, çalışanın, üretenin, emeğidir, 
alın teridir. Bu israf önlenip talan ekonomisine dur diyerek, yolsuzluk ve soygunlarda 
ki Bürokrat, Siyasetçi ve mafya bağlantısı ortaya konulup hesap sorulmalıdır. 
 
3-Şeffaf ve hesap verme sorumluluğu olan genel ve yerel yönetimler 
oluşturulmalıdır. Bu konuda basınımızın gayretli çalışmaları yetersiz kalmıştır. 
Aralıksız takibe devam edilmelidir. 
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Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak İlimizin Ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden kalkınması için yapılması gereken önemli çalışmaları 
maddeler halinde şöylece sıralayabiliriz. 
 
1- Yatırım ve istihdamı artırmak için, İlimizi de kapsayan 4325 sayılı yasadan istifade 
etmek için süresi 31.12.2000 yılında bitmiştir. 4325 sayılı yasa yeniden ele alınmalı, 
müracaat tarihinin ve istifade süresinin uzatılması acil olarak yapılmalıdır. 
 
2-Tekke Beldemizde ki YİBO olarak yapılan okulumuzun, pansiyon binası 
yapılamamıştır. Pansiyon binamızın acilen yapılarak, okulumuzun açılması, ilimizin 
öncelikli işlerinin başında gelmektedir. 
 
3-Altyapısının ihale aşamasına geldiği Organize Sanayi Bölgesi için 2002 yılı 
bütçesinden yeterli ödeneğin ayrılmasını istiyoruz. 
 
4-Şiran İlçemizle Karayolu bağlantımız olan Gümüşhane-İkisu-Şiran Karayolu 1997 
yılında ihale edilmiş 2001 yılı ödeneği 650 milyar olup yetersiz kalmıştır. 2002 yılında 
yeterli ödenek ayrılmalıdır. 
 
5-Gümüşhane-Kırıklı-Kelkit karayolumuzun   % 85’i yapılmış olup, bugün itibariyle 
ödenek yokluğundan firma şantiyeyi kapatmıştır. 2000 yılında ilimizi ziyaret eden 
Bayındırlık Bakanının yolu bitirme sözü de havada kalmıştır. Bitme noktasına gelen 
yolumuzun açılmasını istiyoruz. 
 
6-Gümüşhane-Köse Karayolu 1999 yılında ihale edilmiş 2001 yılı ödeneği 400 milyar 
TL, olup yetersiz kalmıştır. Yeterli ödeneğin ayrılmasını istiyoruz. 
 
Köse-Kelkit, Keikit-Şiran ilçe yollarımız eskisinden kötü haldedir. Tamamlanan 
kısımların asfalt kaplaması yapılmalıdır. 
 
7-Köse Baraj inşaatı 28.12.1995 tarihinde ihale edilmiş ve başlamıştır. 2002 yılında 
yeterli ödenek ayrılarak bitirilmesini istiyoruz. 
 
8-Şiran Koruluk Baraj inşaatının 31.08.1990 yılında ihalesi yapılmış olup, 2001 yılı 
ödeneği 1.1 Trilyon, bitirilmesi için 2002 yılında yeterli ödeneğin ayrılmasını istiyoruz. 
 
9-İlimizle özdeşleşen ve Gıda Sanayinde kullanılan, ilimiz için büyük bir ekonomik 
potansiyele sahip Kuşburnu da halen %18 KDV uygulanmaktadır. Bu oran -siyah 
çayda % 8, adaçayında ve ıhlamurda % 1 dir. Kuşburnunda da KDV oranları % 1’e 
indirilmelidir. 
 
10-414 sayılı Gelirler Genel tebliği ile Vergi borçları 18 ay vade ve % 3 tecil faizi ile 
taksitlendirilmiştir. Taksitlendirilen bu alacağın vadesi gelmeden borç sayılamayacağı 
açıktır. 
 
Ancak; Maliye Hakanlığı çıkardığı bir iç genelge ile araçların Fenni Muayenelerinin 
yapılması esnasında Vergi Dairelerinden borcu yoktur yazısı istenildiğinde, Vergi 
Daireleri taksitlendirilmiş borçlarının tamamının ödenmesini talep etmektedir. 
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Bu bir çelişkidir. Bu anlamı ile Fenni Muayene yaptırmak isteyen ve Vergi Dairelerine 
olan borçlarını taksitlendiren mükellef için bir anlam ifade etmemektedir. Bu durum 
düzeltilerek borcunu taksitlendiren nakliyeci mükellefin aracının Fenni Muayenesine 
müsaade edilmelidir. 
 
11-Sağlık il Müdürlüğünce alınan İşyeri Tescil Belgesi ve Tarım İl Müdürlüklerince 
alınan Üretim izin Belgesi harçları çok yüksektir. Hiçbir emek vermeden, katkıda 
bulunmadan üretime ve çalışmaya faydası olmayan bir kağıdı imzalamak ve 
mühürlemek bu kadar pahalı olamaz. 
 
Ayrıca; 4325 sayılı yasaya dahil işletmeler her türlü vergi ve harçtan muaftır. Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının bu yasaya uymalarını bekliyoruz. 
 
12-Günümüzde Bölge Müdürlükleri fonksiyonlarını yitirmiş, ciddi olarak zaman ve 
emek kaybına neden olmaktadırlar. Kaynakların da adil dağıtılmadığı bir gerçektir, Bu 
itibarla Bölge Müdürlüklerinin kaldırılması ya da Bölge Müdürlüklerine bağlı 
Müdürlüklerinin Başmüdürlük haline dönüştürülmesi konusunda gerekli çalışmaların 
yapılmasını milli bir görev olarak düşünüyoruz. 
 
13-Teşvik Kredilerinde kredi almanın yolu eksperlerden değil, komisyonculardan 
geçiyor. Kredi almak için, iki kat teminat mektubu ya da Gayrimenkul ipoteği 
istenmesi yatırımcının önünü kesiyor. Krediler hak edene değil, komisyoncu bulana 
veriliyor. Çünkü İlimiz hak ettiği Kredileri bugüne kadar alamamıştır. Bu hakkımızı 
istiyoruz. 
 
14-Her iyileştirme projesinde olduğu gibi Gümüşhane İlimiz Kırsal Kalkınma 
Projesine (K.KP) ne dahil edilmiştir. Ancak hala uygulama yoktur. 
 
İlimizde Kırsal Kalkınma Projesinin başlaması ile 5 ilçemiz ve 330 köyümüzde, 
işsizliğin azalacağı, göçün duracağı ve refah seviyesinin yükseleceği muhakkaktır. 
 
15-İlimizde ki madenlerimizin mutlaka işletilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Maden 
Kanunu değiştirilerek çalıştırılmayan maden yattıklarımız kişilerin zimmetinden 
kurtarılmalıdır. 
 
Değerli Milletvekillerimiz; 
 
Bu konuda yapacağınız çalışmalar ve destekleriniz için Şahsım ve Ticaret ve Sanayi 
Odası adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
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06.11.2001 
 

Yerel Basın  
 
 
 

ÇEK SENET MAFYASINDA İŞLER AÇILIR 
 

 
Avrupa Birliğinin Anayasa değişikliği için Türkiye'ye verdiği listede "Ekonomik suç 
sayılan konularda insanlara hapis cezası verilmemesi" talimatı yer alıyor. Dolayısıyla 
Mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği paketindeki bir madde, karşılıksız çek 
verenler başta olmak üzere, yaptığı sözleşmedeki şartlan yerine getirmeyenleri hapse 
girmekten kurtaracak. 
 
Söz konusu değişikle de Anayasanın 38. Maddesi şöyle oldu; “Hiç kimse yalnızca 
sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgülüğünden 
alıkonulamaz. Ekonomik suçlara, ekonomik ceza verilecekmiş. Yahu adam borcunu 
ödemiyorsa, borcun cezasını niye ödesin. Kısacası artık karşılıksız çek verenler, mal 
beyanında bulunmayanlar hapis cezası almayacak. 
 
Ama Vergi, SSK, Bağ-Kur gibi Kanundan doğan borçlar için hapis cezası devam 
ediyor. 2000 yılında karşılıksız çek vermekten dolayı 30 Bin kişi hapis cezası almıştır. 
Bu rakam, henüz borç ödeme erdemine sahip olmadığımızı gösteriyor. 
 
Ülkemizdeki ticaretin % 80'i çekle-senetle yapılmaktadır. Hapis cezası çek-senet 
ödemelerinde en büyük yaptırım gücüydü. Dürüst insanlar, yaptırım gücünün 
ortadan kalktığını öğrenene kadar, art niyetli insanlara bir hayli mal kaptırır. 
 
Karşılıksız çek-senetteki hapis cezasının kalkmasıyla, çek-senet mafyasının da önü ve 
iş sahası açılmış oluyor. Bu durumda çıkan yasanın kime faydalı olacağı meydan da; 
Şayet Devletimiz namuslu insanı vatandaş sayıp koruma ihtiyacı duyuyorsa, 
karşılıksız çıkan çeki, çeki veren Bankaya ödetecek yasayı da çıkarmalıdır. 
 
Bu haliyle çek-senetle yapılan ticaret büyük risktir. Artık, Esnaf ve Tüccarımıza çek-
senetli ticareti tavsiye etmiyoruz. 
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14.11.2001 
 

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ 
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne 

GÜMÜŞHANE 
 
İlgi: 08.10.2001 tarih ve B054VLK4 290200-02/107 sayılı yazınız. 
 
İlgi yazınızla ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için gerekli çalışmaların 
yapılması, ortaya çıkacak yatırım konularının teşvik etmek, üretim ve istihdamı 
etkileyen sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla bugün 2.sini yapmak üzere 
toplanmış bulunuyoruz. 
 
Bu itibarla 13.08.2001 tarih ve 2001-1 sayılı toplantıda alınan kararların uygulamaya 
alınması için gerekli çalışmalara bir an önce başlanılmasını, ve ısrarla takip edilmesini 
arzu ediyoruz. 
 
 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir Kanunla 1925 yılında O olan Gümüşhane İlimiz, 
coğrafi yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi 
sağlayamamıştır. 
 
İlimiz ekonomisi yalnız Kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmaktadır. 
 
Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi 
yatırımlar üst üste aynı bölgelerde yapılması, bölgeler arasında gelişmişlik farkını 
doğurmuş Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenip, Ülke genelinde 2000 yılı için 
fert basına ortalama 2.500. $ olan milli gelir, Gümüşhane'de 900. $ ile Ülke 
ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik sıralamasında 81 il içerisinde 71. 
olmuşuz, yani en fakir 10. ve en çok göç veren 5. il durumundayız. 
 
Yıllardır Kamu yatırımları İlimize büyük katkı sağlıyor, Merkez ve İlçelerimize ciddi 
manada canlılık getiriyordu. Bugün ise devam eden Kamu yatırımlarının ödenekleri 
2000 yılına göre % 80 azalmıştır. Yeni Kamu yatırımı da yoktur. 
 
Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik paketlerin hepsinde Gümüşhane'nin yer 
almasını bir hak, geri kalmışlığımızın da Devletimiz tarafından bir ifadesi olarak 
görüyoruz. Bu itibarla bizde Milli gelirden en az Türkiye ortalaması kadar pay almak 
istiyoruz. 
 
Son krizle ülke, ekonomik ve siyasi uçurumun başına gelmiştir. Milletin tahammülü 
kalmamıştır. Yüksek vergiler, Bağ-Kur, SSK primleri ve faizleri ile belimiz bükülmüş, 
dövizin nerede duracağı belli olmayan uygulama ile ekonomi ve ticaret tamamen 
çökertilmiş,  ekonomik hayat durmuş, işsizlik had safhaya gelmiştir. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak İlimizin Ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden kalkınması için yapılması gereken önemli çalışmaları 
maddeler halinde şöylece sıralayabiliriz; 
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1- 4325 sayılı yasadan istifade süresi 31.12.2000 yılında bitmiştir. Bu yasanın 
yararlanma süresinin mutlaka uzatılmasını ve mevcut işletmelerinde bu yasa 
kapsamına dahil edilmesi için üst seviyede çalışmalar yapılmalı. 
 
2- İlimizde bir Eğitim fakültesi kurulması için mevcut düşük kapasite ile çalışan 
okullar boşaltılarak Eğitim fakültesine tahsis edilmeli. Öncelikle Bağlarbaşı 
mahallesindeki YİBO’nun bir proje dahilinde boşaltılarak Üniversiteye dahil 
edilmelidir. 
 
Yine Bağlarbaşı mahallesindeki Karayolları 101.Şube şefliğinin daha uygun bir yere 
taşınarak, bu yerin Üniversite için kullanılması sağlanmalıdır. 
 
3-İlimizde üretimi yapılan mal ve diğer hizmetlerin eşit şartlar altında İlimizdeki 
kamu kuruluşlarında tüketilmesi konusunda hassasiyet gösterilmeli. 
 
4-Organize Sanayi Bölgesinin ihalesinin yapılabilmesi için takibi devam edilmeli. 
 
5- Sağlık İl Müdürlüğünce alınan iş yeri Tescil Belgesi ve Tarım İl Müdürlüklerince 
alınan Üretim İzin belgesi harçları çok yüksektir, bunların makul ve ödenebilir 
seviyelere çekilmesi için ilgili Bakanlıklara yazılmasına ve 4325 sayılı yasanın bu 
kurumlarca da kabul edilmesi için gereken çalışmalar yapılmalıdır. 
 
6-Günümüzde Bölge Müdürlükleri fonksiyonlarını yitirmiş zaman ve emek 
kaybına neden olmaktadırlar. Bölge Müdürlüklerinin kaldırılması yada, Bölge 
Müdürlüklerine bağlı Müdürlüklerin Başmüdürlük haline dönüştürülmesi konusunda 
gerekli çalışmaların yapılmasını. 
 
7-Maden kanunu değiştirilerek, çalışmayan maden yatakları kişilerin zimmetinden 
kurtarılmalı, İlimizdeki madenlerin işletilmesi için yerli ve yabancı yatırımcılarla temas 
kurularak, bu yatırımcıların bölgemize çekilmesi sağlanmalıdır. 
 
8- Adı Gümüşle anılan İlimizde, Gümüşle ilgili bir çalışma yoktur. Çeşitli kurslar 
açılarak İlimizde gümüş işlemeciliği Gümüş süslemeciliği, ve Gümüş resim ve biblo 
yapımı bir sektör haline getirilebilir. 
 
9- Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel işletmelerin sakat ve eski hükümlü 
çalıştırmasına ilişkin 12.05.1983 tarih ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını 
uygulamaları kontrol edilmeli, Bakanlar Kurulu Kararına uymayan kurum ve 
kuruluşların uyumları sağlanmalı, 
 
10-Tarım ve Hayvancılığın desteklenmesi için, İlimiz ve İlçelerimizde fakirlere 
dağıtılan koyun, kuzu, vb hayvanların toptan alımı il dışından değil de il içinden 
yapılması için çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Bu itibarla 13.08.2001 tarih ve 2001-1 sayılı toplantıda alınan kararların uygulamaya 
alınması için gerekli çalışmalara bir an önce başlanılmasını ve ısrarla takip ve 
edilmesini arzu ediyoruz. 
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23 Kasım 2001 
 
 
 

GÜMÜŞHANE İL İSTİHDAM KURULU'NA 
 
Adı Gümüşle anılan ilimizde, Gümüşle ilgili hiçbir çalışma yoktur. Bütün dünyada el 
sanatları üretimi, mal ve eşyanın önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. 
 
Bizlerde Gümüşhane İlimizde, Gümüş Madenini geniş bir yelpazede ele alarak, 
Gümüş işlemeciliği, çeşitli cam ve seramik üzerine Gümüş süslemeciliği, kabartma 
gümüş resim ve tablolar, Gümüş biblolar ve bunlara benzer ürünlerle, bu konuda 
ciddi bir sektör oluşturabiliriz. 
 
Gümüş kağıt ve madeni kullanılarak yapılacak el sanatı, süs ve hediyelik eşya 
üretimiyle Ülkemizin merkezi haline gelebiliriz. 
 
Gümüşhane isminin bu sektörde çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu 
avantajı değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. 
 
Emek yoğun bir sektör oluşundan dolayı ilimize ekonomik ve istihdam yönünden 
büyük katkısı olacağı muhakkaktır. 
 
Bu sektörle ilgili kurslar açarak, gerekirse kursiyerleri destekleyerek, yeni ve istikbali 
olan bu sektörü ve mesleği İlimize kazandırma çalışmalarına başlatılmasını görüş ve 
düşüncelerinize sunuyorum. 
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07.12.2001 
 
 

Sayın Yaşar AYDIN 
İSTANBUL 

 
 
1-Açıklanan Reel Ekonomiyi Destekleme Paketini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
 
 Yapılması gereken bir takım konuların içinde her şeyden önce açıklamış oldukları bu 
pakete sahip çıkmalılardır. Yapılan söylemler eyleme dönüştürülmelidir. Ekonomiyi 
ciddiyetten uzak değerlendirmelerden kaçınılmalı, her türlü tedbir göz önüne alınmalı 
ve değerlendirilmeli, günübirlik ve popülist politikalardan kaçınılmalıdır. 
 
Reel sektörde, hep büyük işletmeler ön plana çıkmaktadır, büyük işletmelerin ve 
sanayi ürünlerinde KDV indirimi yapılmıştır. Aslında tüm toplumun tümünü 
ilgilendiren temel gıda maddelerinde indirim yapılmalıdır. Netice itibari ile geç 
kalınmış olumlu fakat, bir takım eksiklikleri mevcuttur. 
 
2-Alınması düşülen önlemler arasında 2002 yılı ile ilgili beklentilerimiz ? 
 
Ekonominin başında olan insanlar 2002 yılının 2001 yılından daha zor geçeceğini 
ifade etmektedirler. Bütün programlarda bunu göstermektedir. İleriye dönük reel 
sektörün önünü açacak daha radikal önlemler alınmalıdır. 
 
3- 2002 yılının kayıp olmaması İçin hükümet ve diğer yetkililerin hangi önlemler 
almalıdır? 
 
Kayıtsız ekonomiyi kayıt altına alınmalı, ekonomide daha radikal önlemler alınmalı, 
KDV oranlarının mevcut uygulamada olduğu gibi bütün olarak aşağıya çekilmeli 
özellikle gıda maddelerinde oranlar düşürülmeli, Eğitim ve sağlık hizmetlerinden KDV 
alınmamalı, 
Reel sektörün önünü açacak daha ciddi önlemler alınmalı, piyasaları rahatlatacak, 
bankacılık kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Bütün bunların ötesinde Hükümetin siyasi güveni tesis edecek kararlan acilen almalı, 
Anayasa değişikliği, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunlarında gerekli yasal 
değişikler yapılmalıdır. 
 
4-Afganistan’daki savaştan sonra gözlerin Orta doğuya çevrildiği günümüzde Bölgede 
yaşanacak gelişmelerden Türkiye nasıl etkilenir, nasıl bir oynamalıdır? 
 
Afganistan’daki savaştan sivil halk zarar görmemelidir, Savaşın Irak' a yayılmasını 
arzu etmemekteyim, Ancak Türkiye bir NATO Ülkesi üzerine düşen görevi de yerine 
getirecektir, ancak bütün bu olayların sonucunda Körfez savaşındaki gibi acı 
bilançoyla karşılaşmamak durumundayız, Ekonomik kayıplarımız karşılanmalıdır. 
 
5-Bölgemiz ekonomisinde son aylarda bir gelişme yaşandı mı? 
 
Bölgemizde ekonomik gelişme yaşanmadı, tam aksine kriz daha da derinleşti 
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07.12.2001 
 
 

Platin Dergisi 
 
 
1-Gümüşhane ilimiz Ekonomisi ağırlıklı olarak işçi, Memur maaşına dayalıdır. Ard 
arda gelen ekonomik Krizler, İşçi ve Memurun alım gücü % 60 azalmıştır. İnsanların, 
alım gücünün % 60 azalmasını İlimizin Ekonomisine % 80 küçülme olarak 
yansımıştır. Bu daralmadan, esnaf ve tüccarımız payına düşüne küçülmeyi 
(daralmayı) yaşamaktadır. 
 
2-İlimizde birikmiş sermaye olmadığından Sanayi Sektörü bir elin parmaklarından 
azdır. İlimiz ekonomisinde devlet yatırımları çok önemli bir paya sahipti. Ancak, son 
yıllarda Devlet yatırımları tamamen durmuş, yeni yatırım olmadığı gibi devam eden 
Devlet yatırımlarında ödenekleri kesilmiş ve Gümüşhane kaderine terk edilmiştir. 
 
3-Son iki yılda Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 63 işletme yani Vergi 
mükellefimiz, işini kapatmak zorunda kalmıştır. Yani son iki yılda Ticaret ve Sanayi 
Odamıza kayıtlı mükellef sayısı % 13 azalmıştır. 
 
4-2001 yılında yeni yatırım ve istihdam yoktur. 
 
5-Kamu ve özel sektörde yatırım ve istihdam olmadığından, İlimizde işsizlik her gün 
büyümektedir. 
 
6-Teşvik sistemlerindeki bürokratik engeller ve yanlış değerlendirmeler sonucunda, 
İlimiz hiçbir fayda görmemiştir. Üretim ve istihdamın artırılması il genelindeki 
adaletsiz dağılımın ele alınarak, hak eden gerçek işletmelere verilmesi için, samimi 
çalışmaların yapılması lazımdır. 
 
7-İlimizi de kapsayan Üretimi ve İstihdamı artırmak için hazırlanan 4325 sayılı yasa 
çok eksik ve yetersiz kalmıştır. Amacına ulaşamamıştır. Gümüşhane için hayati önem 
taşıyan 4325 sayılı Yasanın, ele alınarak, TOBB veya Ticaret ve Sanayi Odalarının da 
görüşleri ile düzenlemesi acilen yapılmalıdır. 
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22.01.2002 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanı H. Yusuf GÖKALP’e Odamızda Sunulan 
Rapordur. 

 
Prof. Dr. Sayın : H.Yusuf GÖKALP 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 

 
Sayın Bakanım; 
 
Yoğun çalışma temponuz içerisinde zaman ayırarak, vefalı ve manevi değerlerine 
yürekten bağlı insanların diyarı Gümüşhane'yi ziyaretinizden son derece memnuniyet 
duyuyor, Ticaret ve Sanayi Odası adına Hoş geldiniz diyorum. 
 
Gümüşhane İlimiz, fert başına 900 $ Milli Gelir ile gelişmişlik sıralamasında 81 İl 
içerisinde 71. sırada, nüfus bakımından da 74. sırada bulunmaktadır. Başka bir ifade 
ile Ülkemizin en fakir 10. uncu ve en az nüfuslu 8. İliyiz. 
 
Sayın Bakanım ; 
 
Müsaadelerinizle her alanda şartları zor olan İlimiz için öneri ve 
isteklerimizi arz etmek istiyorum. 
 
1-Gümüşhane İlimiz 1998 yılında 13. üncü İl olarak K.K.P (Kırsal Kalkınma Projesi) 
kapsamına alındı. 1999 yılında da Gümüşhane K.K.P. için, bütçeye 25 Milyar lira iz 
bedel olarak konuldu. Ancak sonraki yıllarda bütçeden çıkarıldık. 
 
Bugüne kadar Gümüşhane'nin hakkı olduğu halde, K.K.P İlimizde uygulanmadı. 
Çünkü her Tarım Bakanı K.K.P.'sini kendi ilinde uyguladı. 
 
Sayın Bakanım, hakkımız olan K.K.P.'nin İlimizde uygulanması için TÜGEM (Tarımsal 
Üretim Genel Müdürlüğü)'ne vereceğiniz talimatın müjdesini bekliyoruz. 
 
2- Yine 1998 yılında yürürlüğe giren Gümüşhane İlimizin de dahil olduğu, fert başına 
1.500.$’ın altında geliri olan 26 ili kapsayan 4325 sayılı yasa ile geri kalmış illerde 
üretim ve istihdamı artırmak hedeflenmiştir. 
 
Ancak bugün itibariyle 4325 sayılı yasadan istifade etmek için müracaat etme zamanı 
ve istifade etme süresi güncelliğini kaybetmiştir. Yasadan beklenen sonuç da 
alınamamıştır. 
 
Bu itibarla, geri kalmış İllerde üretim ve istihdamın artırılması için 1.500. $ kriteri 
aynen korunarak 4325 sayılı yasanın yeniden ele alınıp, müracaat ve istifade 
tarihlerinin düzenlenmesi kaçınılmaz olmuştur. 
 
Ayrıca, 2003 yılında hazır hale gelecek olan Gümüşhane OSB (Organize Sanayi 
Bölgesi)'nin faaliyete geçmesi 4325 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesine bağlıdır. 
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3-1994 yılında Gümüşhane'de yapılan Kuşburnu Sempozyumuna iştirak eden Prof. 
Dr. Sayın Hüsnü Yusuf GÖKALP o gün şöyle diyordu, 
 
"Gümüşhane Ekonomisinin canlanması için Kuşburnu ve pestil imalatının 
geliştirilmesi, aile işletmeciliği şeklinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
çok önemlidir." Bu doğru tespit ve önerinize katılıyor, gönülden alkışlıyoruz. 
 
Ancak mevcut uygulamada, Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca hiçbir destek 
görmediğimiz gibi, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı müteşebbise çalışma izni ve 
üretim izni vermek için 560 sayılı K.K gereği her Bakanlık için yaklaşık 1 Milyar 
civarında ücret talep etmektedir. 
 
Sayın Bakanım ; 
 
Bu uygulama ile çalışma iznini parayla satmış oluyorsunuz. Ayrıca Gümüşhane'de 
4325 sayılı yasa gereği teşvik belgesi olan müteşebbis her türlü vergi ve harçtan 
muaf tutulmaktadır. Bu itibarla 4325 sayılı yasa ile 560 sayılı K.K arasında bir çelişki 
vardır. Düzeltilmesini talep ediyoruz. 
 
Diğer taraftan Siyah Çayda KDV % 8, Ihlamur ve Adaçaylarında % 1 olan KDV 
Kuşburnu çayında % 18'dir. Burada da mağduriyetimiz söz konusu olduğu için 
Kuşburnu çayında da KDV'nin % 1 olması gereklidir. 
 
En kaliteli Kuşburnu türü olan Roza-Conina'nın gen merkezi Gümüşhane'dir.   Mevcut 
gen bozulmadan plantasyon yapılarak rekoltenin yükseltilmesi, Kuşburnunun İlimiz 
ekonomisine katkısını artıracaktır. 
 
Sayın Bakanım; 
 
Kısaca ifade etmeye çalıştığım İlimiz sorunlarını yakından takip edeceğinize inanıyor, 
yapacağınız çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
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13.02.2002 
 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASININ  
3. ÜRETİM VE İSTİHDAM TOPLANTISINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

 
Bundan önce 13.08.2001 ve 14.11.2001 tarihlerindeki Üretim ve İstihdam konulu 
toplantılarda Ticaret ve Sanayi Odasının da görüşlerine yer vererek alınan Kararlar 
için başta Valimiz Sayın; Gazi ŞİMŞEK Beyefendiye ve emeği geçenlere şükranlarımızı 
arz ediyorum.  
 
İlimiz için çok önemli gördüğümüz bu iki toplantıda alınan 23 adet Kararın 
Uygulanma noktasında, Sayın Valimizin ve diğer ilgili Kurumların aynı hassasiyeti 
göstereceklerine inancımız tamdır. 
 
İlimizde Gümüşhane Valiliğince yapılan 3.Üretim ve İstihdam konulu top-
lantıda Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ekonomik ve sosyal kalkınma 
hamlesi için, görüş ve önerilerimizi bilgilerinize arz ediyorum. 
 
1-1999 yılı için yatırım programına alman Gümüşhane KKP (Kırsal Kalkınma 
Projesi)'nin uygulanması için takibini yapmalıyız. 
 
22 Ocak 2002 tarihinde, İlimizi ziyaret eden Tarım ve Köy işleri Bakanı Prof. Dr. 
Sayın H. Yusuf GÖKALP, K.K.P'nin bir hayal ürünü olduğunu söylemiştir. Ancak dış 
kaynaklı bir proje olan ve Rize-Bayburt-Gümüşhane Kırsal Kalkınma Projesi olarak 5 
Ocak 2001 tarih ve 24278 sayılı Resmi Gazetenin 21. sayfasında 30 milyar TL. 
ödenekle yer almaktadır. 
 
Eğer bu Proje bir hayal ise mevcut hükümet tarafından 30 milyar ödenek ayrılarak 
Resmi Gazetede neden yayınlanmıştır? 
 
Biz Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 
yayın organı olan Resmi Gazeteye herkes gibi sonuna kadar inanıyoruz. 
 
Programda olan her projemiz gibi Kırsal Kalkınma Projesi'nin de sonuna ka dar 
takipçisi olmalıyız. 
 
2- İlimize önemli ölçüde ekonomik katkı sağlayan, Kamu ihaleleri, ilgili Kurumlar 
tarafından şeffaf yapılmalıdır. 
 
Davetiyeli ihalelerin önemli bir kısmı şaibelere meydan vermekte, birçok Kurumu ve 
kişiyi yıpratmaktadır. Davetiye ile yapılan ihalelerin, davetiye ile ihale yapma 
şartlarını taşıdığı kanaatinde değiliz. 
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Ayrıca, ihale şartnamelerinin hazırlanmasında katılımcıları engelleyici şartlar, rekabeti 
de engellemektedir. Bütün ihalelere İlimiz içinde müteşebbislerin katılmaları 
konusunda ihale makamları hassasiyet göstermelidirler. 
 
3-İçinde Kuşburnu plantasyon çalışmalarının da bulunduğu mera ıslahı 
Projelerinin acilen yapılarak, 2002 yılında uygulanmaya başlanması için daha fazla 
zaman kaybetmeyelim. 
 
Bu konu ile alakalı kaynakta, ölçü ve sıkıntı olmadığını Tarım ve Köyişleri Bakanımız 
açıkça ifade etmişlerdir 
 
4- Yatırımcıyı engelleyen diğer bir konuda 560 sayılı KHK (Kanun Hükmünde 
Kararname) dir. Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çalışma 
ve üretim izin belgelerini yüksek fiyatlarla satılmasının mantıklı bir izahı yoktur. 
 
Çalışma izninin parayla satılmaması için, 560 sayılı KHK'nin yeniden düzenlenmesi 
Üretim ve İstihdamın artırılması konusunda önemli katkı sağlayacaktır. 
 
 
 
 
05.03.2002 
 

İşadamı Hemşehrimiz Sayın Aydın DOĞAN’ı İstanbul’da  
Belediye Başkanımız ve Odamız üyeleriyle ziyaretimiz. 
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15.02.2002 
 

Odamız Bünyesinde Üyelerimizin KOSGEB’le ilgili iş ve işlemlerini 
yürütmek üzere  

KOSGEB İNTERNET KIRAATHANESİ açılması ve KOSGEB etkinlikleri 
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12.03.2002 
 
 

BASIN BÜLTENİ 
 
Bilindiği gibi özel sektörün ticari ve ekonomik faaliyetlerini yürütebilmesinde bir takım 
Devlet teşvikleri mevcut olup halen uygulamalar devam etmektedir. 
 
Sanayi yatırımı yapan işletmelerin yatırımlarını tamamlamalarında kolaylık sağlanması 
ve desteklenmesi için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Daire 
Başkanlığınca  İşletmeler çeşitli   Teşvik unsurlarında yararlandırılmaktadırlar. 
 
Bu teşvik belgeleri yatırımın özelliğine göre farklılıklar arz etmekte, her işletme için 
farklı farklı teşvikler uygulanmaktadır. 
 
Teşvik belgeleri verilirken bu belgelerde yatırımın tamamlama süresi verilmekte, 
verilen bu süre zarfında yatırımı tamamlamak mecburiyeti vardır, verilen sürelere 
riayet edilmediğinde yararlanılan teşvikler yasal faizleri ile geri alınmaktadır. 
 
21.02.2002 tarih ve 24678 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet 
Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar" da değişiklik yapılarak yapılan 
bu değişiklikle; 
 
Bu kararın yayımı tarihinden önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yapılanlar 
dışındaki, yatırım süresi 01.10.2000 ile 31.12.2001 tarihleri arasında biten teşvik 
belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın resen son kez 31.12.2002 tarihine 
kadar süre verilmiş sayılacak ve belge üzerinde süre uzatımına ilişkin herhangi bir 
vize işlemine gerek kalmaksızın teşvik belgelerinde kayıtlı destek unsurlarının 
uygulanmasına ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından devam edilecektir." demektedir. 
 
Teşvik belgesi almış bulunan firmaların teşvik süreleri 31.12.2002 tarihine kadar 
uzatılmıştır. Hazine Müsteşarlığından teşvik belgesi almış bulunan firmalarınızın daha 
detaylı bilgi için teşvik belgeleri ile müracaatları halinde Odamızdan daha detaylı bilgi 
alabilirler. 
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14 Mart 2002 
Güne Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne/ TRABZON 

 

13.03.2002 tarih Gazetenizin 5.sayfasında "İbrahim Özdemir" imzalı 500 milyar kayıp 
yazıda başlıklı yazınızda Gümüşsü fabrikasının 64 milyara bazılarına peşkeş çekildiğini 
ve kuşburnun dalda kaldığı iddia edilmektedir. 
 

Bilindiği gibi adı geçen işletme ilk olarak 1970 yılında Kooperatifler Birliği olarak 
kurulmuş, zaman zaman dar boğaza girmiş, işletme sermayesi ve finansman 
yetersizliği gibi ekonomik nedenlerle teknolojik gelişmeye ayak uyduramaması ve 
Yönetim sorunlarıyla kapanma noktasında iken, Gümüşhane Valiliği Özel İdare 
Müdürlüğünün gayretleriyle, 1993 yılında kurulan Gümüşsuyu Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. ile birleşerek Anonim Şirket statüsüne geçilmiştir. 
 

Zaman içerisinde Devlet arpalığı haline gelen ve her ay özel İdareden alınan 
karşılıksız paralarla maaş ödeyen bu işletme, bütün KİT 'lerde olduğu gibi 
ürettiğinden daha çok tüketen « Devletin Malı Deniz » mantığı ile İlimizin ve 
Ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. 
 

Esnafın, tüccarın vergisi ile çalışmayan, üretmeyen hiç kimseye maaş verilmeyecektir 
mantığından hareketle hizmetleri ile her zaman saygıyla anacağımız, zamanın Valisi 
Sayın Mustafa ÇETİN bu yanlışa dur demiş, Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizimde 
desteğimizle Gümüşsü A.Ş. isabetli bir kararla özelleştirmiştir. Mustafa ÇETİNLER 
kolay yetişmiyor, haksızlığa uğramalarına asla müsaade etmeyiz. 
 

Özelleştirmeden önce Gümüşsü A.Ş.' de 45 kişi çalışıyordu ve günlük ortalama 9 ton 
mal üretiliyordu, özelleştirmeden sonra toplam 17 çalışanı ile günlük 10 ton mal 
üretilmektedir. 
 

Ayrıca özelleştirme 64 milyara değil 1997 yılında 220 milyar liraya satılarak, en pahalı 
özelleştirme yapılmıştır. Eğer peşkeş çekildiğini söyleyenler ciddi insanlarsa, aynı 
fiyata fabrikayı devretmeye hazırız. Buyursun alsınlar hemen bekliyoruz. 
Devletten geçinenler, daha önce özel sektörde çalışmadan, başarılı olmadan yaşama-
nın zorluğunu görünce özelleştirmeye karşı çıkmaları doğaldır. Yatmaya alışanlar, ça-
lışmakta zorlanırlar. 
 

Devlete çöreklenerek, Devletten yemeyi maharet zanneden kafalar, özel sektördeki 
işi ve sıkıntıyı görünce rahatları kaçmakta, bu nedenle özelleştirmeyi içlerine 
sindirememektedirler. 
 

Özeleştirmeden dolayı bu güne kadar Gümüşsudaki; asgari ücretle maaş ödemelerin-
den dolayı özel İdarenin 600 milyar lira karı olmuştur. 
 

İlimizde hiçbir zaman vatandaşın elinde Kuşburnu kalmamıştır. Gümüşsü fabrikası 
her mevsim kuşburnu taban fiyatı açıklamıştır ve fabrikaya kuşburnu getiren her 
çiftçinin mahsulü peşin para ile alınmaktadır. 
 

Bu yalan ve yanlış iddiaların sahibi sağlıksız üretimi ile kuşburnu ya en büyük darbeyi 
vurmuş, işinde de itibarını kaybetmiştir. 
 

Yazınızdaki iddiaların asılsız mesnetten yoksun olduğunu bilgilerinize sunuyor tekzibin 
aynı punto ve sütunda gazetenizde yayınlanmasını rica ediyorum. 
 

Doğru ve tarafsız haberciliğinden asla taviz vermeyen, severek her gün okuduğumuz 
Günebakış Gazetesinin bu çizgisinden ayrılmayacağına inanıyor, başarılı 
çalışmalarınızın devamını diliyorum. 
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14 Mart 2002 
 

Sayın: M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

 
Sayın Başkanım, 
 

25.02.2002 tarih ve 7009 sayılı yazılarınıza, Halk Bankasına KOBİ Esnaf ve Sanatkar 
borcu bulunan üyelerimizin takibe düşmüş kredi borçlarını taksitlendirilmesine ilişkin 
yoğun gayret ve çalışmalarınızı takdirle izliyor, teşekkürlerimi sunuyorum. 
 

Halk Bankasına kredi borcu olup, borçlarını ödeme güçlüğü içine düşen üyelerimizin 
borçlarının taksitlendirilmesini olumlu buluyorum, ancak her şeye rağmen bu 
borçlarını zamanında ödeme gayreti içinde olan üyelerimiz içinde en azından mevcut 
kredi taksitlerinin daha uzun bir zaman dilimine yayılarak taksit miktarlarının makul 
seviyelere çekilmesi tüm kredi kullananların faydalandırdığı bir sistem olacağını 
düşünüyoruz. 
 

Bu düşüncemizi sizlerle paylaşmak istiyor, Bilgilerinize arz ediyorum. 
 

Saygılarımla 
 
 
20 Mart 2002 

Prof. Dr. Sayın : H.Yusuf GÖKALP 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

ANKARA 
 

Bilindiği gibi 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gıda üretimi yapan 
işyerlerinin Bakanlığınızdan Gıda Üretim İzin Belgesi alınması zorunluluğu 
getirilmiştir. 
 

4325 sayılı Yasa ile de bu Yasanın kapsamında olan İllerde ki işletmeler Vergi ve 
Harçtan muaf tutulmasına rağmen Bakanlığınızın astronomik rakamlara ulaşan 
miktarlarda harç alınmasını uygun bulmuyoruz. 
 

İlimizde üretim yapan işletmelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için yüksek 
oranlarda Belge ücreti alınmaması için vaki taleplerimiz olmuştur. 
 

İlimizi ziyaretinizde konu zat-ı alinize arz edilmiş, Destekleme ve teşkilatlandırma 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Talat YILMAZ tarafından yanlış bilgilendirilerek söz 
konusu ücretlerin Bakanlığınızın değil, Maliye Bakanlığının tahsil ettiğini ifade 
etmişlerdir. 
 

Halbuki Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün bu ücretler için Ziraat Bankası Akay 
Şubesindeki 283716 nolu Sicil Üretim İzin Hesabına yatırılması için talimatları vardır. 
Bu hesaba "Üretim İzin Belgesi" almak için ücret yatıran firmalarımızda vardır. 
 

Bütün bunlara rağmen Genel Müdür Yardımcımız size yanlış bilgi veriyor, dolayısıyla 
hem sizi, hem kamuoyunu büyük bir yanlışlığın içine sürüklüyor. Bu yanlışlığından 
dolayı Genel Müdür Yardımcımızı affetmemiz mümkün değildir. 
 

Devletimizin görevi, ateş çemberi içinde yatırım yapanlara engel olmak değil, önünü 
açmak desteklemek olmalıdır. Çalışma İzninin parayla satılmasını şiddetle kınıyoruz. 
 

4325 sayılı Yasanın Bakanlığınız tarafından uygulanmasını emir ve görüşlerinize arz 
ederim. 
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 28 Mart 2002 
 

Yerel Basın 
 
 
 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRMA MECBURİYETİ 
 
19.01.2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Anonim Şirketler için 5 Milyar TL olarak öngörülen asgari sermaye miktarı 50 
milyar TL'ye, Limited Şirketler için 500 Milyon TL olarak öngörülen asgari sermaye 
miktarı 5 Milyar TL.'ye yükseltilmiştir. 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Sermayeleri söz konusu Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen, yeni miktarların altında kalan Anonim ve Limited Şirketlerin, 
sermayeleri yeni asgari miktarlara yükseltmelerine ve sermaye artırımı 
gerçekleştirme sürelerine ilişkin tebliğ 23.03.2002 tarih ve 24704 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 
 
Buna göre; 27.06.1995 tarih 22326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 559 sayılı 
KHK'nin geçici 2. maddesi uyarınca, sermayelerini 31.12.1998 tarihine kadar 5 Milyar 
TL'ye çıkarmayarak münfesih duruma düşen Anonim Şirketler ve yine sermayelerini 
500 Milyon TL'ye çıkarmayarak münfesih duruma düşen Limited Şirketler dışında 
kalan, ancak sermayeleri 50 milyardan az olan Anonim Şirketler ile sermayeleri 5 
Milyar TL'den az olan Limited Şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara 
yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2002 tarihi mesai bitimine kadar (bu tarihte 
evrağın kaydedilmesi şartıyla) sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğini 
gösterir tadil metninden en az 3 nüsha ile İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir. 
 
Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin izin ve tescil işlemleri 
30.06.2003 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. 
 
Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyerek sermaye artırımını gerçekleştirmeyen 
Anonim ve Limited şirketler Türk Ticaret Kanunun 274. maddesi göre münfesih 
duruma düşeceklerdir. 
 
Sayın üyelerimize önemle duyurulur. 
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30.03.2002 
 

Milletvekillerine Sunulan Rapordur 
 

Sayın: Süleyman YAĞIZ İstanbul Milletvekili 
Sayın: Gönül ARSLAN    İstanbul Milletvekili 

 
 

 
Yoğun çalışma temponuz içerisinde zaman ayırarak, Gümüşhane İlimizi 
ziyaretinizden son derece memnuniyet duyuyor, Ticaret ve Sanayi Odası adına Hoş 
geldiniz diyorum. 
 
Merkezi hükümetlerin sağlıksız politikaları sonucunda sanayi, eğitim, sağlık, turizm 
gibi yatırımların üst üste aynı bölgelerde yapılması, bölgeler arasında sosyal, kültürel 
ve ekonomik gelişmişlik farkını doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz 
etkilenip, Ülke genelinde fert başına ortalama 2.500. $ olan milli gelir, 
Gümüşhane'de 900. $ ile Ülke ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik 
sıralamasında; 81 İl içerisinde 71. nüfus bakımından da 74. sırada bulunmakta, 
Başka bir ifade ile Ülkemizin en fakir 10. uncu ve en az nüfuslu 8. İli olmuşuz ve en 
çok göç veren 5. İl durumundayız. 
 
Bugün gelinen noktada İlimiz ekonomisi, alım gücü % 60 azalan işçi ve memur 
maaşlarıyla sınırlı kalmıştır. 
 
Son krizle ülke, ekonomik ve siyasi uçurumun başına gelmiştir, Milletin tahammülü 
kalmamıştır. Yüksek vergiler, Bağ-Kur, SSK Primleri ye Faizler ile belimiz bükülmüş, 
dövizin nerede duracağı belli olmayan uygulama ile ekonomi ve ticaret tamamen 
çökertilmiş, ekonomik hayat durmuş, işsizlik had safhaya gelmiştir. 
 
Sayın Milletvekillerim ; 
 
Müsaadelerinizle her alanda şartları zor olan İlimiz için öneri ve 
isteklerimizi arz etmek istiyorum. 
 
1-Her iyileştirme projesinde olduğu gibi Gümüşhane İlimiz Kırsal Kalkınma Projesine 
(K.K.P)' ne dahil edilmiştir. Ancak hala uygulama yoktur 
 
İlimizde Kırsal Kalkınma Projesinin başlaması ile 5 İlçemiz ve 330 köyümüzde, 
işsizliğin azalacağı,göçün duracağı ve refah seviyesinin yükseleceği muhakkaktır. 
 
Hakkımız olan K.K.P.'nin İlimizde uygulanması için yardımlarınızı arz ediyoruz, 
 
2-Yine 1998 yılında yürürlüğe giren Gümüşhane İlimizin de dahil olduğu, fert başına 
1.500. $'ın altında geliri olan 26 İli kapsayan 4325 sayılı yasa ile geri kalmış illerde 
üretim ve istihdamı artırmak hedeflenmiştir. 
 
Ancak bugün itibariyle 4325 sayılı yasadan istifade etmek için müracaat etme zamanı 
ve istifade etme süresi güncelliğini kaybetmiştir. Yasadan beklenen sonuç da 
alınamamıştır. 
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Bu itibarla, geri kalmış İllerde üretim ve istihdamın artırılması için 1.500. $ kriteri 
aynen korunarak 4325 sayılı yasanın yeniden ele alınıp, müracaat ve istifade 
tarihlerinin düzenlenmesi kaçınılmaz olmuştur. 
 
Ayrıca, 2003 yılında hazır hale gelecek olan Gümüşhane OSB (Organize Sanayi 
Bölgesinin faaliyete geçmesi 4325 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesine bağlıdır. 
 
3-Gümüşhane Ekonomisinin canlanması için Kuşburnu ve pestil imalatının 
geliştirilmesi, aile işletmeciliği şeklinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi çok 
önemlidir. 
 
Ancak mevcut uygulamada, hiçbir destek görmediğimiz gibi, Sağlık Bakanlığı ve 
Tarım Bakanlığı müteşebbise çalışma izni ve üretim izni vermek için 560 sayılı KHK 
gereği her Bakanlık için yaklaşık 1 Milyar civarında ücret talep etmektedir. 
 
Bu uygulama ile çalışma iznini parayla satılmış oluyor. Ayrıca Gümüşhane'de 4325 
sayılı yasa gereği teşvik belgesi olan müteşebbis her türlü vergi ve harçtan muaf 
tutulmaktadır. Bu itibarla 4325 sayılı yasa ile 560 sayılı KHK arasında bir çelişki 
vardır. Düzeltilmesini talep ediyoruz 
 
4-Diğer taraftan Siyah Çayda KDV % 8, Ihlamur ve Adaçaylarında % 1 olan KDV 
Kuşburnu çayında % 18'dir. Burada da mağduriyetimiz söz konusu olduğu için 
Kuşburnu çayında da KDV'nin % 1 olması gereklidir. 
 
5-Gümüşhane İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi noktasında bir 
Eğitim Fakültesi kurulması İlimizin en büyük beklentisidir. 
 
Kısaca ifade etmeye çalıştığım İlimiz sorunlarını yakından takip edeceğinize inanıyor, 
yapacağınız çalışmalar ve destekler için şahsım ve Ticaret ve Sanayi Odası adına 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
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02 Nisan 2002 
 
 
 
 
 

BASIN BÜLTENİ 
 

Almanya'da Gümüşhaneliler Gecesi 
 
Avrupa Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ( Gümüşhane in 
Deutschland) 31.03.2002 günü Almanya'nın Bad Kreuznach şehrinde gerçekleştirilen 
toplantısı görülmeye değerdi. 
 
Gümüşhaneli hemşerilerimiz Avrupa'nın göbeğine Türk Bayrağını ve Gümüşhane 
Bayrağını astı.   3500 Gümüşhaneli salona sığmadı. Coşku, heyecan, hasretlik 
duygularının doruk noktasına ulaştığı ve 3500 Gümüşhanelinin ilk defa bir araya 
geldiği çok keyifli bir günü hemşerilerimizle yaşamaktan mutlu olduk. 
 
Gümüşhane Milletvekili Bedri Yaşar, Belediye Başkanı Mustafa Canlı Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı İsmail Akçay, GÜSİAD Başkanı ve Gümüşhaneli işadamlarının katıldığı 
günde hemşerilerimizin yoğun ve yakın ilgisini gördük. Ayrıca Almanya Molınz 
konsolosu ve Kocaeli'nden Adem Tüysüz katılanlar arasındaydı. 
 
Toplantı gününden sonraki günlerde Gümüşhane'den gelen, İsmail Akçay, Gökhan 
Kömürcüoğlu, Gürbüz Büyükbayraktar, Yüksel Demir, Ali Ateş, Muammer Taş, 
Hüseyin Köprülü ticari amaçlı ziyaretlerine devam ediyorlar. 
 
Aynı şehirde bulunan Kabaköy Derneği'de çalışmalarda çok aktif olarak görev aldılar. 
 
Dernek yöneticisi Musa Şenel ve Mevlüt Yakut'un çalışmalarını takdirle karşılıyoruz 
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11 Nisan 2002 
 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Kenan TANRIKULU’na  
OSB’nin Temel Atma Töreninde Sunulan Rapordur. 

 
 

Sayın : Ahmet Kenan TANRIKULU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

 
Sayın Bakanım; 
 
Yoğun çalışma temponuz içerisinde zaman ayırarak, vefalı ve manevi değerlerine 
yürekten bağlı insanların diyarı Gümüşhane'yi ziyaretinizden son derece memnuniyet 
duyuyor, Ticaret ve Sanayi Odası adına hoş geldiniz diyorum. 
 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir Kanunla, 1925 yılında İl olan Gümüşhane İlimiz, 
coğrafi yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi 
sağlayamamıştır. 
 
Gümüşhane İlimizde sanayi yoktur, tarım yoktur, turizm yoktur, bunlara bağlı olarak 
da ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her gün geri gitmektedir. İlimiz ekonomisi 
yalnız Kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmaktadır. 
 
Merkezi Hükümetlerin politikaları sonucunda sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi 
yatırımların üst üste aynı bölgelere yapılması, bölgeler arasında gelişmişlik farkını 
doğurmuş, Gümüşhane olarak bizde olumsuz etkilenip, Ülke genelinde 2001 yılı için 
fert başına ortalama 2.160. $ olan milli gelir, Gümüşhane'de 800 $ ile Ülke 
ortalamasının yarısının altına düşmüş, gelişmişlik sıralamasında 81 İl içerisinde 71. 
sırada, nüfus bakımından da 74. sırada bulunmaktadır. Başka bir ifade ile Ülkemizin 
en fakir 10. uncu, en az nüfuslu 8 ve en çok göç veren 5. İli durumundayız. 
 
Hükümetlerimizin hazırladıkları ekonomik paketlerin hepsinde, Gümüşhane'nin yer 
alması bir hak,   geri kalmışlığımızın da Devletimiz tarafından bir ifadesi olarak 
görüyoruz. Bu itibarla bizde Milli Gelirden en az Türkiye ortalaması kadar pay almak 
istiyoruz. 
 
Ankara'da verilen kararların hepsi yanlış oluyor Gümüşhane'mizin Lojman ihtiyacı 
yoktur. Ama siz bize lojman yapıyorsunuz. Bizim okula ihtiyacımız var okul 
yapmıyorsunuz. 
 
Sayın Bakanım: Ankara'da oturup Gümüşhane'nin A köyüne şu iş B köyüne bu iş 
yapılsın diyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz köy muhtarlarına verdiğiniz paraların yanlış 
kullanılması sonunda köylerimizde sosyal barışı bozdunuz herkes mahkemelik oldu. 
Bu itibarla yerel yönetimlere yetki verilmelidir. 
 
1997 yılında Ticaret ve Sanayi Odası olarak talebimizle başlayan OSB çalışmaları, 
1998 yılında yatırım programına alınması ile devam edip, 2002 yılında ihalesi yapılmış 
ve bugün temel atma noktasına gelinmiştir. 
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OSB' nin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlerden eski Bakanımız Sayın Oltan 
SUNGURLU' ya, bugün aramızda bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Ahmet 
Kenan TANRIKULU'na, Sayın Milletvekilimize ve Sayın Valimize Ticaret ve Sanayi 
Odası adına içi dolu teşekkürlerimizi arz ediyorum. 
 
Sayım Bakanım; her konuda olduğu gibi, KOBİ'lerle ilgili çalışmalarınızı da yakından 
takip ediyoruz. Gümüşhane'deki az sayıda ki KOBİ'ler ayakta durmakta zorlanıyor. 
Diğer İllerdeki KOBİ'lerle rekabet etmesi mümkün değildir. 
 
İlimizde birikmiş sermaye olmadığı gibi, dışarıdan da yatırımcı gelmiyor. Son bir 
buçuk yılda Odamızdan 63 işletme kaydını sildirerek faaliyetine son vermiştir. 
 
Dolayısıyla bizim ve bizim gibi İllere yatırımcı gelmesi için bir cazibe olması gereklidir. 
 
23 Ocak 1998 yılında çıkan 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve kalkınmada 
öncelikli yörelerde istihdamın artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile ilgili Kanun 
Gümüşhane'nin de dahil olduğu 22 İli kapsamaktaydı. 
 
Müracaat süresi 31 Aralık 2000'de biten, istifade etme süresi de 31 Aralık 2002'de 
bitecek olan bu yasa eksikleri olmasına rağmen Bölgemiz için son derece doğru bir 
yasa idi. 
 
Ancak bu yasadan Gümüşhane İlimiz faydalanamadı. Çünkü yatırımcıya verecek 
sanayi arsamız o zaman yoktu. Şimdi sanayiciye verecek arsamız var, ama yasanın 
ömrü bitti. 
 
Sayın Bakanım; 
 
Temelini atacağınız OSB’nin İlimize ve Ülkemize faydalı olması için 4325sayılı yasanın 
kapsadığı il sayısı artırılmadan yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 
 
4325 sayılı yasa ile Bölgemizi cazip hale getirmezsek OSB' ye yatırımcı 
bulamayacağımız endişesi uykularımızı kaçırmaktadır. 
 
Sayın Bakanım; 
 
4325 sayılı yasanın yeniden ele alınması konusunda yapacağınız çalışmalar, OSB 
yapımından daha önemlidir. 
 
OSB’nin İlimize ve Ülkemize hayırlı olması dileği ile saygılar sunuyorum. 
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01 Mayıs 2002 
 

Oktay TAŞ Beye 
Yerel Basın Kuruluşlarına 

 

BAĞ-KUR'LU YİNE MAĞDUR 
 

Bilindiği gibi Bağ-Kur üye başlangıç ve bitişlerde vergi dairesi kayıtları esas 
alınmaktadır. Bağ-Kur'dan emekli olup halen ticari faaliyetini devam ettiren 
üyelerimizden Sosyal Güvenlik Destek primi kesilmektedir. 
 

Ancak vergi dairelerinde işini sona erdirip kurumunuzdan emekli olan fakat bir 
şekilde meslek kuruluşlarındaki kayıtlarını sildirmeyenlerden de Sosyal Güvenlik 
Destek primi kesilmektedir. 
 

Bu durum gerçekte işini terk etmiş ve sadece Bağ-Kur maaşı ile geçinmeye çalışan 
ve yıllarca ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan Bağ-Kur'lu emeklimizin 
mağduriyetine sebep olmaktadır. 
 

Hiçbir ticari faaliyeti olmayan Bağ-Kur emeklisi Vergi Dairesinden ticari faaliyetini ve 
kayıtım sildirmiş olmasına rağmen Meslek Kuruluşlarındaki üyelik kayıtları devam 
etmesinden dolayı Sosyal Güvenlik destek primi kesilmesini doğru bulmuyoruz. 
 

Maksadını aşan bu uygulama İle Bağ-Kur emeklisinin maaşından kesinti yapmak için 
sanki bahane aramaktadır. 
 

Çünkü Bağ-Kur üyelik başlangıcını Vergi Dairesi kayıtlarına göre alıyorsanız, bitişi de 
Vergi Dairesi kayıtlarına göre uygulamalısınız. 
 

Bağ-Kur Emeklisine karşı yapılan bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi için, zamanın da 
önemine binaen, Bakanlık ve yetkililerimizden hassasiyet bekliyor, gayretleri için 
şimdiden mağdurlar adına teşekkürlerimi arz ediyorum. 
 
03 Haziran 2002 
 

Baydarlar San Tic A.Ş-Öz Kandazoğlu Tic -Harşit gıda San Tic-Kamer Or. 
Ür-İhsan UÇAR-Nadir Özer KAYA-Kral Pestil-Duranoğulları Or.Ür.-

KragölKer.San-İcinur Tekstil A.Ş-Gdesan Un San.A.Ş-Gümüşsü Gıda A.Ş-
Kçükönerler Mobilya-Gümüşpen- Gümüşyapı-Gümüş Taukçuluk-Gümüşısı-

Taşmar Gıda-Orgünhan-Küssan A.Ş-Şişmanoğlu 
 
Ekonomimizin temelini oluşturan, Küçük ve Orta ölçekli işletmeler bir yandan 
üretimlerine devam ederken, bir yandan da ayakta kalma mücadelesi vererek 
globalleşen dünya ile rekabet edebilme mecburiyetindedirler. 
 

Avrupa Birliğine adaylık süreci içinde Ülkemizdeki Küçük ve Orta boy ölçekli 
işletmelerin teşvik ve denetlenmesi için yoğun çaba sarf edilirken sürekli yeni 
stratejiler ve politikalar üreterek KOBl'leri Avrupa Birliği standartlarına getirmeyi 
hedeflemekteyiz. 
 

Bu politikalar ve stratejiler doğrultusunda işletmelerimizin Devlet Teşvik ve 
Desteklerinden azami ölçüde fayda sağlamaları bilgi ve tecrübelerini geliştirme 
noktasında hazırlanan (KOBİ-2002 ) ve KOBİ'lere yönelik devlet yardımları kitabımızı 
arz ediyor, 
 

Başarılı, sağlıklı kazançlı günler dileği ile saygılar sunuyorum. 
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24 Mayıs 2002 
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13 Haziran 2002 
 

CUMHURİYET SAVCILIĞINA 
TORUL 

 
Torul Cezaevine güneş enerjili su ısıtma sistemi mensuplarımız tarafından hibe 
edilecektir. 
 
Gereğini arz ve rica ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Haziran 2002 
 

BASIN DUYURUSU 
 
Bilindiği üzere, 5.1.2002 tarih ve 24631 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe giren ve sanayicimize uygulama aşamasında bir çok zorluğu 
da beraberinde getiren Çevre Denetimi Yönetmeliği ile, 
 
Halen faaliyette bulunan kuruluşlar ve işletmeler. Faaliyet Tesis Bilgi Formlarını 
doldurularak bir aylık süre zarfında Genel Müdürlüğe intikal ettirmek zorunluluğu 
getirilmişti. 
 
Çevre Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda İlgili Yönetmelikte, değişiklik 
yapılarak; Faaliyet Tesis Bilgi Forumlarını Çevre Bakanlığına Bildirilme zorunluluğu 
30.11.2002 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Çevre Denetimi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince bu belgeleri süresi içinde 
vermeyen kuruluş ve işletmelere idari para cezaları uygulanacağı da belirtilmiş 
olmakla, İşletmelerimizin Faaliyet Tesis Bilgi Formlarını 30/11/2002 tarihine kadar 
Çevre Bakanlığına vermelerini sayın Üyelerimize duyurulur. 
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GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI' NDAN ÇIRAKLIK 

VE MESLEK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU 
 

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa göre 23.07.2000 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanarak Kanun kapsamına alınan ve aşağıda yazılı 20 meslek dalında 
faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve çalışanları başvuru süresi sonunda, çeşitli 
nedenlerle, bu yasadan faydalanamayanlara, bu defa 05.05.2002 tarihinden İtibaren 
6 aylık bir ek süre İle, yeniden müracaat hakkı tanınmıştır. 
 

Tanınan bu müracaat etme hakkıyla 23.07.2002 tarihinden önce aşağıda yazılı 
20 meslek dalında faaliyet gösteren çeşitli nedenlerle doğrudan veya sınavla kalfalık 
veya ustalık belgesi alamamış olanların 05.10.2002 tarihine kadar, İlimiz Çıraklık ve 
Mesleki Eğitim Müdürlüklerine müracaat etmeleri sayın üyelerimize önemle 
duyurulur. 
 

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMA KAPSAMINA ALINAN MESLEK DALLARI 
1-Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı 
2-Mobilya Satış Elemanlığı 
3-Saat Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı 
4-Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı 
5-Şarküteri, Bakkal ve Gıda pazarları Satış Elemanlığı 
6-Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı 
7-İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı 
8-Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı 
9- Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı 
10-Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı  
11-Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı 
12- Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı  
13-Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı 
14-Tıbbi Araçlar ve Malzemeler Satış Elemanlığı 
15-Süt ve Süt Ürünleri işletmeciliği 
16-Avize İmalatçılığı 
17-Reklam Tabelacılığı 
18-Plastik Doğramacılığı 
19-Kuru Temizlemecilik 
20-Cilt Bakımı.Güzellik Uzmanlığı 
 
27 Temmuz 2002 
 

GÜSİAD Yöneticileriyle Odamızda yapılan toplantıdan bir kesit 

 



 144 

04.08.2002 
TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve 

TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin Odamızı ziyareti 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın yaptığı konuşma metni 
 

Sayın: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin değerli başkanı ve yöneticileri, değerli 
misafirler, Odamızın değerli yöneticileri ve üyeleri, kıymetli basın mensupları, 
hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. 
 
TOBB Yönetim Kurulunu Gümüşhane'de görmekten büyük bir keyif aldığımızı da 
belirtmek istiyorum. 
 
Sayın Başkanım,1 milyon 200 bin üyesi ve 355 Oda ve Borsasıyla Türk İş Dünyasının 
en üst düzey yasal temsilcisi TOBB' ye hem yakışıyor hem de hakkını veriyorsunuz. 
 
Yalnız iş Dünyasının değil 70 milyon insanın duygularına tercüman oluyor, temsil 
noktasında çıtayı her gün yükseltiyor, üretenlerin güçlü sesi oluyorsunuz. 
 
Bugün bürokrasi, yatırımcıya üretene zulüm sistemi olarak devam ediyor. Bürokrasi 
varlığını yatırımcıya ve üretene borçlu olduğunu bilmelidir. 
 
Ülke kalkınmasında lokomotif olan hür teşebbüsün önü açılmalı ve hak ettiği değer 
verilmelidir. Çünkü Odalar ve Borsalarımızın üyeleri üreten Mehmetçiklerdir. 
 
Sayın başkanım, sizleri daha geniş bir zamanda ağırlamak ve bir panelle bilgi 
birikimlerinizden istifade etmeyi düşünüyorduk. 
 
Ancak zamanımızın az işinizin çok olduğunu görüyoruz. Bu İtibarla 
göstermiş olduğunuz yüksek performanstan cesaret alarak 
müsaadelerinizle TOBB den 3 maddeden oluşan beklentilerimizi arz etmek 
istiyorum. 
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1-Tekke Beldemizde yapılmış olan Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun Yurt binası 
yapılmadığından okulumuzu açamıyoruz. Yatılı İlköğretim Bölge Okulumuzu 
açabilmemiz için 500 öğrencilik bir yurt binasına ihtiyacımız vardır. 
 
Bizi de diğer illerimizden ayırmayacağınız ümidiyle birliğimizden 500 öğrencilik bir 
yurt binası yapılmasının müjdesini bekliyoruz. 
 
2- 23 ocak 1998 yılında çıkan 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde İstihdamın artırılması ve yatırımların Teşvik edilmesi ile ilgili 
kanun Gümüşhane’nin de içinde bulunduğu Türkiye’nin en geri kalmış 22 ilini 
kapsıyordu . 
 
31 Aralık 2002 de süresi bitecek olan bu yasa eksikleri olmasına rağmen yöremiz için 
son derece doğru bir yasa idi. 
 
Bu illerimize baktığımız zaman, yasanın amacına ulaşmadığını görüyoruz. 4325 sayılı 
yasanın Hükümet tarafından ele alınıp 22 il dahilinde yeniden düzenlenerek süresinin 
uzatılmasını istiyoruz. 
 
Bizim için çok önemli olan 4325 sayılı bu yasanın TOBB' nin çalışmasıyla yeniden 
düzenleneceğinden eminiz. 
 
3-Sayın Başkanım, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet verdiği kamuya ait 
binanın tahliyesi istenildiğinden, kendimize ait inşaat halindeki binamızın zemin 
katına taşınmış bulunmaktayız. 
 
Hizmet binamızı desteklerinizle bu hale getirdik. Binamızın bitirilip hizmete açılması 
için yeni destek müjdelerinizi bekliyor başarılı çalışmalarınızın devamı dileği ile bizleri 
onurlandırdığınız için tekrar saygılar sunuyorum. 
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05.08.2002 
 
 

Basın Bildirisi 
 
 
 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN 
"İŞ GÜVENCESİ YASA TASLAĞI" NA KARŞIYIZ 

 
Bu Taslak işçiye, iş güvencesi sağlamak yerine, sendikalara üye güvencesi ve her 
işçiye ekstra tazminat güvencesi sağlamaktadır. 
 
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK BU TASLAĞA KARŞIYIZ. 
 
Bu Yasa ihtiyaçlara cevap vermek yerine, yeni sorunlara yol açacak niteliktedir. 
Önce, her gün iflasla karşı karşıya gelen, işverenin güvenliği sağlanmalıdır. 
 
İşveren olmazsa, çalışmak için işi nereden bulacaksın da, güvenliğini de 
sağlayacaksın. 
 
Çalışmak için işyeri yok, işsiz çok. İşin olmadığı ve 8 milyon işsizin olduğu bir yerde 
çalışana ilave güvenlikler sağlamak işsizlere ihanettir. 
 
Bu Taslak; 
-İş güvencesi sağlamaz, 
-Ekonomiye darbe vurur, 
-Verimsizliği artırır. 
-Kaçak istihdamı artırır, 
-İşyerlerinin rekabet gücünü zayıflatır, 
-Teşebbüsün, azim ve şevkini kırar, 
-Dünyada emsali görülmeyen tazminat ödemeleri, işyerlerini iflasa ve kapanmaya 
götürür, 
-Yabancı sermaye girişini engeller, yerli sermayeyi de yurtdışına kaçırır. 
-İşe girişler azalır, işsizlik artar. 
-Üretim ekonomisi rant ekonomisine döner, enflasyon tavan yapar. 
 
Bu Taslak; 
Tek yanlıdır. İhtiyaçlara cevap vermekten uzaktır. İşletme gerçeklerini göz ardı 
etmektedir. 
 
Ülkemiz ekonomisi ve sanayisi açısından götürecekleri, getireceklerinden kat kat 
fazla olan bu Taslağı Türk işverenlerinin, kabul etmesi mümkün değildir. 
 
En etkin iş güvencesi, işverene yaşama hakkının sağlanmasıdır. Un çuvalını 
patlatmadan indirin, sonra hepsini toplamak mümkün olmuyor. 
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25 Eylül 2002 
 

EXPO CHANNEL TV ile Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY’ın  
Kobiler ve Reel Sektör ve Fuarlar Konusunun tartışıldığı röportaj başlıkları 

 

1- EXPO CHANNEL’in fuarlarda canlı yayın yapması görsel izleyicilerle fuarları birebir 
karşılaştıracağını, bunun ise nihai tüketicilerin fuarlardaki pazarlar hakkında 
bilgilendirilmiş olacağını ve bu konudaki büyük bir eksikliğin doldurulacağına 
inanıyorum. 
 

2- KOBİ’lerinde fuarlarda rahatça üretim materyallerini tüketicilere sunabileceklerini, 
firmaların bilgi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulacağını 
umuyorum. 
 

3-Aracıları ortadan kaldırmak için üreticilerin bizzat tüketiciye satış yapacağı güçlü 
bayilikler açılmalıdır. 
 

4-Kobiler ekonominin içinde ağırlıkları kadar ilgi gördüklerini düşünmüyorum. 
 

5-Dalgalı döviz kuru, hammadde ve fiyat politikaları da, istikrarsızlığa neden olmakta 
piyasalar olumsuz etkilenmektedir. 
 

6-Reel sektörün önü açılarak üretim ve istihdamı arttırmalıyız. 
 

7- Kriz dolayısı ile il genelinde 800 işçi işini kaybetmiştir. 
 

8-Bölgemizdeki sanayi işletmeleri %15 kapasite ile çalışmaktadır. 
 

9-Üyelerimiz Bilgisayar hizmetlerinden  kısman faydalanıyor. Bu konuda önemli 
çalışmalar yaptık, Odamızda kurduğumuz İnternet Kıraathanesi ile üyelerimiz e- 
ticaret yapmaya başladı. 
 

10-Ürün dağıtımı konusunda sıkıntı yoktur. Ancak büyük dağıtım zincirlerinin 
kurulması ilimiz esnafını sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. 
 

11-İlimizde ihracat yapabilecek potansiyelde gıda veya sanayi üretimi yoktur. 
 

12-Krizden sonra ilimizde yaklaşık 120 civarında işletme kapanmıştır. Talep 
faktöründe banka, girdi maliyetleri  de önemli rol oynamıştır. Seçim sonrası 
kurulacak hükümet acilen  bölgesel kalkınma planlaması yapmalı, kapanan 
işletmelere uzun vadeli nakit kredi destekleri sağlanmalı, Vergi-SSK-Bağ-Kur prim 
oranları düşürülmelidir. İlimizdeki yatırımcıya bir takım muafiyetler ve istisnalar 
verilmelidir. 
 

13-Hiçbir değişiklik olmamıştır. 
 

14- a-Ticari kredilere işlerlik kazandıracak ucuz ve uzun vadeli yapılan 
sözleşmelerdeki faiz oranları değiştirilmemeli. 
 

b-Bağ-Kur, SSK, Vergi oranlarının düşürülerek ödenebilir olmalı, Yeni bir vergi 
reformuna gidilerek sade ve anlaşılabilir vergi sistemi getirilmeli, kayıt dışı ekonomi 
kayda alınmalıdır. 
 

c-Bürokratik anlaşılmaz mevzuat ve engeller kaldırılmalı, lüzumsuz hale gelen 
gereksiz bölge müdürlükleri kapatılmalıdır.    
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01 Ekim 2002 

Basın Bülteni 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İNTERNETTE 
 

Dünyanın her gün biraz daha küçüldüğü ve internet ortamına taşındığı günümüzde 
bu gelişmelere kayıtsız kalmamak için Gümüşhane’mizi ve Odamızı daha iyi tanıtmak 
için hazırladığımız WEB sayfası hizmete girmiştir. Gümüşhane ili ticari ekonomik 
sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili ayrıntılı güncel bilgilerin yanı sıra üyelerin ve faaliyet 
alanlarının da yer aldığı sayfaya www.gumushanetso.tobb.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Sayfamızdan maksimum derecede faydalanacağınızı umuyor, Saygılar sunuyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gumushanetso.tobb.org.tr/
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09-16 Ekim 2002 
 

SANAYİ VE TİCARET FUARI  
DÜNYA TİCARET MERKEZİ TRABZON 

 
Üyelerimizin Katılımı İle Oda Standı Açılması 
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23-25 Ekim 2002 
 

Gümüşhane Yöresinin Kalkınması Sempozyumunda  
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın yaptığı konuşma metni 

 
İSTİHDAM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ 

 

Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, 
Sayın K.T.Ü Rektörüm, Üniversitelerimizin değerli bilim adamları, hanımefendiler, 
değerli konuklar, değerli basın mensupları. 
 

20 Nisan 1924 yılında çıkan bir kanunla 1925 yılında il olan Gümüşhane'miz coğrafi 
yapısının ve tabiat şartlarının zorluğu sonucunda özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. 
 

Bugün gelinen noktada ilimizin ekonomisinde yalnızca kamudaki işçi ve memur 
maaşlarının önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. 
 

İlin GSYİH'sı içinde Tarım ve hayvancılık %30, Ulaştırma %30, Devlet Hizmetleri 
%20 ile en fazla GSYİH oluşturan sektörler iken Ticaret %9, İnşaat %5, Sanayi %1 
ile il ekonomisindeki yeri en düşük sektörleri oluşturmaktadır.Bu rakamlar İlimizdeki 
Ticaret ve Sanayinin çok zorda olduğunu göstermektedir. 
 

Üretim ve istihdam yaratmak özel sektörün işi olduğu gerçeği ortada iken .ilimizde 
özel sektör yaşamıyor,yaşaması içinde hiçbir çalışma yapılmıyor. 
 

Devleti mal satan ve istihdam sağlayan bir kurum olarak görmek istemiyoruz.Çünkü 
mal ve hizmeti çok pahalıya mal ediyor.maliyetin altında satıyor.Aradaki farkı da 
Esnaf ve Tüccar yüksek vergiler olarak ödemek zorunda kalıyor. 
 

Bugün Devletimizin istihdam maliyeti özel sektörün istihdam maliyetinden 10 kat 
fazladır. 
 

Bu itibarla .devletimiz yüksek maliyetle istihdam sağlama yerine özellikle geri kalmış 
bizim gibi yörelerde ,özel sektöre bir takım muafiyet ve istisnalar sağlayarak özel 
sektörü desteklemeli ve teşvik etmelidir. 
 

Yoksa  mükellefiyetliği  Türkiye'nin  her yerinde  aynı  olan  yatırımcı  bir takım 
dezavantajları olan Gümüşhane'de yatırım yapar mı?yapmaz. Yatırımcı en çok karı 
hedeflediği için yatırımını da avantajlı yörelerde yapar. Öyleyse bizde dezavantajlı 
yöreleri bir takım desteklerle cazip hale getirmeliyiz. 
 

İlimizde ekonomik kalkınmayı hızlandırmak.sanayi ve ticareti geliştirmek için Ticaret 
ve Sanayi Odası Olarak 1997 yılında Gümüşhane de OSB kurulması çalışmalarını 
başlattık 1998 yılında Gümüşhane OSB yer seçimi yapılarak.aynı yıl yatırım 
programına alındı.Bugün altyapı çalışmaları hızla devam etmekte olan OSB de çeşitli 
büyüklüklerde 60 adet.Türkiye'nin en ucuz OSB arsalarını yatırımcıya tahsis edecek 
duruma geldik. Ancak projenin amacına ulaşması için,Bölgesel kalkınma planları ile 
yöremizi yatırımcı için cazibe merkezi olarak hazırlamalıyız. 
 

2002 nin ilk çeyreğinde işsizlik oranı %8.6 dan %11.8 e çıkmıştır, işverenin çalışana 
ödediği ücret kadar vergi SSK Bağ-Kur ödüyor. Yöremiz için bu kararlar çok 
yüksektir.İşverenlerimiz bu yüzden borç batağındadır. 
 

Bu oranlar gösteriyor ki devletimizin üretim ve istihdam politikası iflas etmiştir. Son 
yıllarda yaşanan ekonomik krizlerden dolayı işini kaybeden bir tane devlet memuru 
yada bürokrat yoktur .Ama yüzlerce binlerce özel sektör işini kaybetmiştir. Yeni 
üretim ve istihdam politikaları hazırlanarak ülkemizdeki ortalama milli gelirin yarısının 
altında geliri olan illerde ekonomik seferberlik başlatılmalıdır. 
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İlimizdeki yatırımcının diğer illerdeki yatırımcılarla rekabet edebilmesi ve yeni 
yatırımcıların gelmesi milli gelirde adil bölüşümün olması için, Kamuda çalışan bir 
sendikalı yada üst düzey bir memurun net ücreti kadar miktar yöremizdeki esnaf ve 
tüccar için vergiden muaf olmalıdır. 
 

Enerji %50 ucuz olmalıdır. 
 

Vergi-SSK-Bağ-Kur gibi ödemeler yöremiz esnafı tarafından ödenebilir oranlarda 
olmalıdır. 
 

İlimizde İstihdam sorunlarının çözümü ile ilgili kısaca ana başlıklar halinde 
önerilerimiz; 
 

1-Geri kalmış yörelerde üretim ve istihdamı artırmak için 23 Ocak 1998 de çıkarılan 
4325 sayılı yasa amacına ulaşamamıştır. 
 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yasanın amacına ulaşması ve yeniden düzenlenmesi 
noktasında 57.Hükümet nezdinde ki çalışmalarımızdan da ne yazık ki sonuç 
alamadık. 
 

Şimdi ise geri kalmış yöreler için 4325 sayılı yasanın yeniden düzenlenerek üretim ve 
istihdamı artırma amacıyla. yatırımcıya bir takım muafiyet ve istisnalar 
sağlanarak.asgari 10 yıl süreyle uygulamaya konulmalıdır. 
 

2-1980 yılına kadar Eğitim Enstitüsü olarak eğitime hizmet veren okulumuz 1980 
yılında kapatılmıştır. 
 

Halbuki o zaman Türkiyemiz'deki Eğitim Enstitüleri Eğitim Fakültesi olarak devam 
ettirilmiştir.Elimizden alınan Eğitim Enstitüsünün .Eğitim Fakültesi olarak geri 
verilmesini istiyoruz.Bu konuda KTÜ Rektörlüğünün,Gümüşhane'ye destek 
olmadığını, hatta bu talebimizi ciddiye bile almadığını da üzülerek belirtmek 
istiyorum. Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Dekanlığının da bu taleplerimizle ilgili 
hiçbir destekleri ve gayretlerinin olmadığı da ortadadır. 
 

Hakkımız olan Eğitim Fakültesinin kurulması için Gümüşhane ile irtibatı olan herkesin 
çalışmasını bekliyoruz. 
 

3-İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları, her türlü mal ve hizmet alımlarında kalite ve 
şartlar aynı olmak kaydıyla, ilimizdeki Esnaf ve Tüccarı tercih etmeleri, bilgi ve 
birikimleriyle Esnaf ve Tüccarı desteklemeleri, önemli görevlerinden biri 
olmalıdır.Yaşadığımız il ve ilçelerimizde külfetleri de, nimetleri de .bölüşmemizin bir 
yücelik olduğunu düşünüyorum.Bütün İdarecilerimizden bu konuda hassasiyet 
bekliyoruz. 
 

Değerli konuklarımız, sunuşların hepsi birbirinden değerli ve bizim içinde çok önemli 
kaynaklar oldu. 
 

K.T.Ü Rektörümüzün de düşüncelerine saygı duyuyorum. Maşatlıkta başlayan K.T.Ü 
'nün bugünkü haliyle övünüyorum. 
 

Gümüşhane olarak bizde 2000 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtlarımızla bu yolda 
var olduğumuzu söylüyoruz. 
 

Gümüşhane Meslek Yüksek Okul'unun da 1985 te değil 1976 yılında eğitim ve 
öğretime başlamıştır. 
 

Gümüşhaneli Yüksek eğitimi bir gelir unsuru olarak değil yaşam standartını her 
yönden yükseltmek için istemektedir. 
 

Daha donanımlı, daha çok sayıda bilim adamı ve Yüksek öğrenim öğrencisi ile aynı 
ortamlarda daha çok beraber olmak dileği ile.  
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9 Kasım 2002 
 
 

GÜSİAD İstanbul Toplantısında 
 Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın yaptığı konuşma metni 

 
Sayın : …….. 
 

Sözlerime başlamadan önce yüce heyetinizi şahsım ve temsil ettiğim Gümüşhane 
Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu ve Üyeleri adına saygıyla 
selamlıyorum. Ayrıca böylesi nezih bir topluluğa hitap etmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. 
 

Sayın Başkan değerli konuklar,; 
 

Bugünkü toplantımızın ana gündem maddelerinden olan Gümüşhane Üniversitesi 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği hakkındaki görüş ve düşüncelerimizi sizlerle 
paylaşmak için buradayım. 
 

Gümüşhane de Üniversite konusu uzun süreden beri Gümüşhane' nin ve 
Gümüşhane' lilerin hep gündeminde yer almıştır. Bugünde sıcak bir şekilde 
gündemdeki yerini korumaktadır. 
 

Bu amaçla geçmişte il valilerimizin başkanlığında gerek siyasi partilerin İl başkanları 
gerekse sivil toplum örgütleri ile toplantılar yapılmış. dernek veya vakıf kurulması 
kararlaştırılmış olmasına rağmen maalesef hayata geçirilememiştir. 
 

Nihayet Nisan 2001 tarihinde benimde içerisinde bulunduğum bir grup Gümüşhane 
sevdalısı arkadaşlarla Gümüşhane Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğini 
kurduk. Böylece sivil toplum örgütlenmesi bağlamında önemli bir adımın atıldığı 
kanaatindeyim. 
Çünkü derneğimizin kuruluşu ilde hissedilir bir heyecan yaratmıştır. Zira Gümüşhane ' 
de Üniversite konusunun artık gerçek manada sahibi oluştu. 
 

Sayın başkan değerli konuklar, 
 

Derneğimizin kuruluşu ile birlikte yoğun bir çalışma sürecine girilmiş, bu amaçla 
başta sayın Valimiz olmak üzere KTÜ Rektörülüğü ve GÜSİAD gibi kurum ve 
kuruluşlarla yakın temasa geçilerek ciddi bir kamuoyu desteğini sağlamıştır. 
 

Derneğimizin çalışmalarında Valimiz Sn. Gazi Şimşek 'in gönülden destekleri bize hep 
cesaret vermiş ve hız kazandırmıştır. Bu konudaki gayretleri ve yardımları için Valimiz 
Sn. Gazi Şimşek 'e burdan şükranlarımı arz ediyorum. 
 

Belediye başkanlığı ile yaptığımız temaslar sonucunda İlimiz Bağlarbaşı mahallesinde 
1100 dönümlük alan Üniversite alanı olarak tescili Belediye Meclisinin oy birliği ile 
aldığı kararla imar planına geçişi sağlanmıştır. 
 

Bu karardan sonra DSİ ile yapılan işbirliği sonucunda söz konusu alanda 6 km yi 
aşkın yol yapımı gerçekleştirildi. Müteakiben sözü edilen alanda yeni binalar yapımı 
için arsalar üretilmiş, hatta yapılacak fakülte binalarının projeleri de bu gün itibariyle 
hazırlanmıştır. 
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Sayın başkan değerli konuklar, 
 

Toplumsal değişim ve gelişmede eğitimin etkisi ve katkısı yadsınamaz bir gerçektir. 
Özellikle sosyal kültürel ve ekonomik alandaki en büyük değişimi de yüksek öğrenim 
sağlamaktadır. 
 

İlimiz ilk ve orta öğretim bazındaki okullaşma oranı bakımından bir çok ilimizden 
daha yüksektir. Ancak yüksek öğretim için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. 
İşte bu noktadan hareketle Derneğimiz, geleceğe yönelik önüne kısa, orta ve uzun 
vadeli hedefler koymuştur. 
 

Kısa vadedeki hedefimiz halen İlimizde kuruluş yasası çıkmış ve beş bölümle açılması 
kararlaştırılan ancak iki bölümü ( inşaat- Jeoloji) açılmış olan Mühendislik 
fakültemizin açılmayan (Jeodezi_Makine- Elektrik ) bölümlerinin önümüzdeki öğretim 
yılında açılmasını sağlamaktır. 
 

Orta vadedeki hedeflerimiz ise; İlimizde öncelikli olarak bir eğitim fakültesinin 
açılmasını sağlamaktır. 
 

Niçin eğitim fakültesi diye sorulacak olursa, Çünkü Gümüşhane' de Öğretmen 
yetiştirme geleneği köklü bir tarihe dayanmaktadır. 
 

Zira 1954 yılında Ülkemizin henüz bir çok ilinde lise hatta orta okul bile yokken 
Gümüşhane de ilk öğretmen okulu vardı. Bu okul 1976 yılına kadar 3051 öğretmen 
yetiştirerek Milli Eğitimimize kazandırmıştır. 
 

1975- 76 öğretim yılı sonunda öğretmen okulu kapatılarak Eğitim Enstitüsü açılmış 
ancak nedenleri burada tartışmak istemediğimiz ve gerekte görmediğimiz basit 
gerekçelerle 1980 yılında bu eğitim fakültemiz kapatılmıştır. 
 

Gümüşhane Eğitim Enstitüsü açık kaldığı bu süre içerisinde ülkemize 2015 öğretmen 
kazandırmıştır. 
 

1980 yılında Gümüşhane Eğitim Enstitüsü kapat diğer illerdeki Eğitim Enstitüleri 
Eğitim Fakültesi olarak devam ettirilmiştir. 
 

Elimizden alınan Eğitim Enstitünün diğer illerde olduğu gibi Eğitim fakültesi olarak 
geri verilmesini istiyoruz. 
 

Fiziki mekan konusunda kısmen sıkıntılarımız olmasına rağmen, bugün itibariyle 2000 
yatak yurt kapasiteli Yüksek öğrenim öğrenci yurtlarıyla Eğitim fakültesinin altyapısı 
hazırdır. 
 

Fiziki mekan eksikliklerimiz içinde müsait olan bütün Gümüşhanelilerden destek 
bekliyoruz. Şartların zor olduğunu biliyorum.Ancak başka çaremizde yoktur. 
Hep birlikte el ele verirsek hakkımız olan Eğitim fakültesini Gümüşhane ye 
kazandıracağımızdan eminim. 
 

Daha eğitimli ,daha donanımlı insanlarla yaşam standardının her yönden daha 
yüksek olduğu bir Gümüşhane dileğiyle saygılar sunuyorum. 
 
 

İsmail AKÇAY 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Gümüşhane Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
2.Başkanı 
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08 Ocak 2003 
 

Günebakış Gazetesi – Yerel Basın Kuruluşlarına gönderilmiştir. 
 

İLİMİZDEKİ ANKET ÇALIŞMALARINDA ÇIKAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

SORUN 1-Devletimiz yani merkezi hükümetler mal ve hizmeti pahalıya üretiyor 
ucuza satıyor aradaki zarar miktarını yüksek vergi olarak kayıtlı mükelleften artı 
olarak alıyor. Ayrıca özel sektörün Devlet ile rekabet şansı hiç yoktur. 
ÇÖZÜM : Bu haksız rekabetin ve bu yanlışın düzeltilmesi için, Devletimiz mal ve 
hizmet satışından yani tüccarlıktan vazgeçmelidir. 
 
SORUN 2-Kamudaki israf hortumla talana dönüşmüştür. Kamu malları sorumsuzca 
ve çılgınca israf edilmektedir. Şişkin devlet kadroları sonucu işgücü ve zaman israfı 
araç israfı konut ve sosyal tesis israfı, hazine arazileri israfı ve talanı, Sağlık israfı ile 
İSRAF EKONOMİSİ sonucunda Milli gelir dağılımındaki bu uçurum meydana gelmiştir. 
ÇÖZÜM : Bütün hazine arazileri ,Devletin Sosyal tesisleri, konutları ve devlet üretme 
çiftlikleri satılarak israf önlenmeli, üretmeden tüketen bu çiftliklerde üreterek 
ekonomiye katkı sağlamalıdır. 
 
SORUN 3- Ülkemiz özlenen kalkınma hamlesini yıllardır gerçekleştirememiş, 
bölgeler arası gelişmişlik farkı ciddi sorun olmaya başlamıştır. 
Devletimizin bir kişi için istihdam maliyeti, Özel sektörün istihdam maliyetinden on 
kat fazladır bu da kalkınmanın önünde engel enflasyon ve işsizliğinde en büyük 
sebebidir. 
ÇÖZÜM : 
-Ülkemizin kalkınabilmesi için Bölgesel Kalkınma planlarının yapılması zorunludur. 
-4325 sayılı yasa yeniden düzenlenmeli yada benzer bir proje 2003 yılında 
uygulamaya alınarak geri kalmış yörelerde üreten ve istihdam sağlayan işletmelere 
ENERJİ,VERGİ, S.S.K muafiyetleri sağlanmalıdır. 
Böylece Özel sektör verimli olarak üretim ve istihdamı artıracak devleti de sürekli 
zarar eden patron olmaktan kurtaracaktır. 
 
SORUN 4- Bir başka sorunumuz Vergi Adaletsizliğidir. 
Anayasanın 73. maddesi; "Herkes kazancı oranında vergi verir" demektedir. 
Ancak bizde çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alınmaktadır. Devletimiz 
bir bardak çay satandan vergi alıyor, ama hazine bonosunun yıllık 660 milyar faiz 
gelirinden vergi almıyor. 
Bu rant ekonomisidir üretimi ve istihdamı, dolayısıyla büyümeyi engeller. 
KDV oranları adil değildir. 
ÇÖZÜM : 
-İllegal ve enformal sektörlerden oluşan  kayıt dışı ekonomi,  kayıt altına alınarak 
toplanması gereken gerçek vergi toplanmalıdır. 
-Geri kalmış yörelerde en düşük Devlet memurunun net maaşının yıllık tutarı kadar 
miktar vergi mükellefi için vergiden muaf olmalıdır.. 
-Küçük esnaf defter,kalem ve muhasebeciden kurtarılmalıdır. 
-Verginin % 70 ini oluşturan dolaylı vergiler Anayasada ki verginin tarifine de 
aykırıdır. Harcamadan değil kazançtan vergi alınmalıdır. 
-KDV oranları zorunlu mallarda az ,keyfi mallarda çok olmalıdır. 
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SORUN 5 -Bıktıran ve korkutan Bürokrasi Yatırımcıyı küstürmeye başlamıştır. 
ÇÖZÜM : 
-Kamu yönetimi reformu yapılmalı. 
-Yetkili ve sorumlu olan, 
-Engeller çıkaran değil çözüm üreten , 
-İnsanı ön planda tutan Yönetim istiyoruz . 
-Düşünce Özgürlüğü ,İnanç Özgürlüğü, Teşebbüs Özgürlüğü tam sağlanmalıdır. 
 
SORUN 6- Taşımacılık sektörü, zor durumdadır. 
ÇÖZÜM : 
Özellikle sınır Devletler ile Ticaretimiz ve Transit taşımacılığımız tekrar 
canlandırılmalıdır. 
 
 
 
 
08 Ocak 2003 
 
 

Sayın : Erkan MUMCU 
Milli Eğitim Bakanı 
Sayın Sabri VARAN 

Gümüşhane Milletvekili 
 
GÜMÜŞHANE İLİ SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
SORUN 1- 

 2000 yılı itibari ile Gümüşhane ilimiz en çok göç veren 5. il, 
 Fert başına 1491 $ Milli gelir ile gelişmişlik sıralamasında 61. sırada 
 % 36.5 gelişme hızı bakımından 68. sırada. 
 186.000 Nüfus ile nüfus sıralamasında 74 . sırada bulunmaktadır. 

 
Kayıt dışı ekonomisi de olmayan Gümüşhane ilimiz,   ülkemizin en fakir 20     ili 
arasında olduğu görülmektedir.  
 
Kalkınma hızı bizden yüksek ve zengin olan illerimizle, Ekonomik 
yasalarda eşit tutulmamız bizlere  yapılan en büyük haksızlıktır. 
 
ÇÖZÜM : 
• 4325 sayılı yasa yada benzeri Bölgesel Kalkınma Planları ile Gümüşhane ve 
benzer illerimizin desteklenmesi kaçınılmaz olmuştur. 
 
Beklediğimiz Bölgesel Kalkınma Yasası ile ; 

 Organize Sanayi Bölgemiz canlanacak, 
 Kalkınma hızımız artacak, milli gelirimiz yükselecek, 
 Kayıt dışı istihdam önlenecek, 
 Üretim ve istihdam artacak, 

 Devletin yüksek istihdam maliyeti azalacaktır. 
 

Ülkeyi ve milleti bekleyen ve koruyan, ASKER Mehmetçiktir, 
Çalışan üreten ve istihdam sağlayan da,  MÜTEŞEBBİS Mehmetçiktir. 
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SORUN 2- Tarihten beri bir okular ve kültür şehri olan ilimizde, son yıllarda Eğitim 
ve Kültürel gerileme başlamıştır. İlimizde ve çevremizde eğitimli ve donanımlı insan 
sayısının azlığı sonucunda, bu yönde çok zayıflamamız, İlimizi her yönden olumsuz 
etkilemektedir. 
 
ÇÖZÜM : 
•    Bu  itibarla  diyoruz  ki   1954  yılında  açılan   öğretmen  yetiştiren   Öğretmen 
Okulumuz 1975 yılma kadar devam etmiştir. 1975-1976 Öğretim yılında Eğitim 
Enstitüsü olarak 1980 yılına kadar İlimize hizmet vermiştir. Ancak   1980 yılında 
Eğitim Enstitümüz kapatılmıştır. Halbuki diğer illerdeki Eğitim Enstitüleri ismi 
değiştirilip Eğitim Fakültesi olarak devam ettirilmiştir.  
Şimdi elimizden alınan bu Eğitim Fakültemizi geri istiyoruz. 
 

 Gümüşhane    merkez   Tekke    beldemizde   yapılan    720    öğrenci    
kapasiteli İlköğretim okulunun öğrenci yurt binası yapılamadığından   Eğitim 
ve öğretime açılamamıştır.Bu okulumuzun açılması için Yurt binası acilen 
yapılmalıdır. 

 Merkez ilçede 16 derslikli bir liseye ihtiyaç vardır. 
 Merkez ilçede 16 derslikli bir İlköğretim okuluna ihtiyaç vardır. 

 Kürtün ilçemizde çok programlı bir liseye ihtiyaç vardır. 
 
SORUN 3- Gümüşhane ilimizin Köse ve Şiran ilçelerimizle ulaşım sorunları devam 
etmektedir. 
ÇÖZÜM: 
• Yapımı devam eden Gümüşhane İkisu - Şiran ilçe Karayolunun ve Gümüşhane- 
Köse ilçe karayolunun yeterli ödeneği ayrılarak öncelikle bitirilmesini istiyoruz. 
 
SORUN 4- Her ilde olduğu gibi İlimizde de işsizlik ciddi bir sorun olmaya başlamıştır. 
ÇÖZÜM : 
• El sanatları konusunda kabiliyetli olan İlimiz insanı için TORUL ve KÜRTÜN 
ilçelerimiz başta olmak üzere, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüklerince, süs ve hediyelik 
eşya olarak Gümüş işlemeciliği, projeler ve araç gereçlerle desteklenip, kurslar ve 
atölyeler açılarak üretim ve istihdam sağlanmalıdır. Gümüşhane'de Gümüş'e dayalı 
süs ve hediyelik eşya, emek yoğun bir iş olarak çok önemli ve faydalı bir sektör 
haline gelebilir. 
 
SORUN 5- Bölge Müdürlükleri , mal ve hizmeti pahalıya üretmekte, hizmet akışını 
engellemekte, zaman kaybına sebep olmakta ve sırtımızda kambur olarak 
durmaktadır. 
ÇÖZÜM : 
•    Hiçbir işlevi kalmayan bütün Bölge Müdürlükleri, acilen kapatılarak hizmetin İl 
müdürlüklerince hızlı, adil ve daha ekonomik olarak verilmesi sağlanmalıdır. 
 
SORUN 6- İlimizde Enerji ve ısınma konusunda zorluklarımızla beraber hava kirliliği 
görülmeye başlamıştır. 
ÇÖZÜM : 
•    İlimiz sınırları içinde dağıtım ünitesi bulunan Doğal gaz'ın İlimiz ve ilçelerimize 
verilmesini istiyoruz. 
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SORUN 7- Altyapı çalışmaları halen devam eden Organize Sanayi Bölgesindeki 60 
adet arsamız Türkiye'nin en ucuz OSB arsalarıdır. Altyapı çalışmaları bitmediğinden 
yatırımcıya arsa sunamıyoruz. 
ÇÖZÜM : 
•    2003 yılında yeterli ödenekle Organize Sanayi Bölgemizin bitirilmesini istiyoruz. 
 
SORUN 8- Geri kalmış yörelerde Esnaf ve Tacir'in Ekonomik olarak birbirinden farkı 
yoktur. Ancak esnafa tanınan ucuz kredi hakkı,tacir adına bir takım haksızlıklara 
sebep olmaktadır. 
ÇÖZÜM : 
• Halk Bankası tarafından Esnafa verilen Ucuz Kredi'den, geri kalmış yörelerde 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı mükellefe de verilerek haksızlık giderilmelidir. 
 
SORUN 9- Kelkit ilçemizde Avrupa standartlarında bir Organik Tarım Ürünleri projesi 
başlatılmıştır. Bu konuda Kelkit- Şiran -Köse ilçelerimize bir bütün olarak baktığımızda 
bu projenin en büyük eksiğinin ve en büyük sorununun su yokluğu olduğunu 
görüyoruz. 
ÇÖZÜM : 
Programdan çıkarılan Kelkit-SADAK barajı ile Kelkit-SÜTVEREN köyü sulama 
barajlarının yeterli ödenekle ihalesi yapılmalıdır. 
Devam eden KÖSE Barajı ve, 
Devam eden Şiran KORULUK barajları yeterli ödenekle acilen bitirilmelidir. 
 
SORUN 10- Kelkit ilçemiz toplam 63.500 nüfusa sahip olup, yöre halkı bazı Kamu 
hizmetlerinden yararlanmakta sıkıntı çekmektedir. 
ÇÖZÜM : 
•    Kelkit     ilçemize      S.S.K     ve      Bağ-Kur     temsilcilikleri      açılarak     
hizmet kolaylaştırılmalıdır. 
 
SORUN 11- Maden Yasasındaki eksikliklerden dolayı madenlerin işletilip 
işletilememesi konusunda insanlarımız karşı karşıya gelmektedir. 
ÇÖZÜM : Maden Yasası yeniden yapılarak madenlerin işletilip işletilmeyeceği kesin 
hükümlerle belirtilmeli, belli bir süre sonunda işletilmeyen maden sahaları yeni 
işletmecilere sunulmalıdır. 
 
SORUN 12- Merkez Yağmurdere ve grup köyleri olarak aynı güzergahta bulunan 13 
muhtarlık, tabiat şartlarının en zor olduğu coğrafyada bulunmakta ve her bakımdan 
bu 13 köy halkı zorluklarla mücadele etmektedir. 
ÇÖZÜM : 
•    Gümüşhane - Yağmurdere - Trabzon karayolu standartlara uygun yapılarak yöre 
insanına destek olunmalıdır. 
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09 Ocak 2003 
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13 Ocak 2003 
 

GLOBUS 
Aylık Ekonomi ve Finans Dergisi / İSTANBUL 

 
İlgi yazınızla Globus dergisi olarak “İl İl Gelişmekte Olan Sektörler” konulu haber 
hazırladığınızı ve konu ile ilgili soruların cevaplanması istenmektedir. 
 
İlimizde hızla gelişen sektörler, yatırıma açık iş sahalarının yer aldığı bilgiler yazımız 
ekinde sunulmuştur. 
 
Bilgilerinize rica ederim. 
 
1-İlimizde hızla gelişen gıda sektörü özellikle Kuşburnu ve Pestil 

 
Gelişme nedeni: Kuşburnu bitkisinin ilimizde doğal olarak ve yeterli düzeyde 
yetişmesi. İlde aynı adla düzenlenen festivaller. Ayrıca Kuşburnu meyvesinin Ülke ve 
Dünyada C vitamini bakımından üstünlüğün kabul edilmesi talep üzerine bu ürünün 
çaydan sonra marmelat olarak ta pazara sürülmesi. Pestil’in yöresel bir ürün olması 
Yurtiçi ve Yurtdışı il derneklerince yapılan tanıtımlar. 
 
2- Gıda Sektörü : Pestil Köme Kuşburnu 
 
Nedeni : İlgili firma bilgilerine göre Yurtiçi ve Yurtdışı talebi karşılamada zaman 
zaman yetersiz kalması. 
 
3-İlimizde Yatırıma açık iş alanları  
 
Coğrafya olarak dağlık bir bölgede olması nedeni ile kış sporlarına çok uygun. Kış 
turizmi, Yazın çim kayağı ve yayla turizmi alanında yapılacak tesisler. 
 
İlde birçok çeşidi yetişen son yıllarda gözden düşen elma üretiminin yeniden 
canlandırılması. 
 
Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. 
 
İlde atıl vaziyetteki Gümüş ve Altın madenlerinin Ekolojik dengeyi bozmayacak 
şekilde işletilmeye açılması halinde ilimizin ekonomik olarak daha da güçleneceğini 
düşünüyoruz. 
 
 
17 Ocak 2003 
 
 

Sayın Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı 
Sayın Ali COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı 

 
13.01.2010 tarihinde İlimiz Milletvekilleriyle birlikte Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetimi olarak makamınızda gördüğümüz yakın ilgi ve duyarlı 
yaklaşımlarınızdan duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, kalbi teşekkürlerimizle, 
 
Saygılar sunuyorum. 
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25 Ocak 2003 
 

25 OCAK 2003 CUMARTESİ GÜNÜ  
İSTANBUL GÜSİAD TOPLANTISINDA 

SUNULAN RAPOR 
 

GÜMÜŞHANE İLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE İLGİLİ  
 
GÜMÜŞHANE İLİ SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
SORUN 1- 
2000 yılı itibari ile Gümüşhane ilimiz en çok göç veren 5. il, Fert başına 1491 $ Milli 
gelir ile gelişmişlik sıralamasında 61. sırada % 36.5 gelişme hızı bakımından 68. 
sırada 186.000 Nüfus ile nüfus sıralamasında 74. sırada bulunmaktadır. 
 
Kayıt dışı ekonomisi de olmayan Gümüşhane ilimiz, ülkemizin en fakir 20 ili arasında 
olduğu görülmektedir. 
 
Kalkınma hızı bizden yüksek ve zengin olan illerimizle, Ekonomik yasalarda eşit 
tutulmamız, en büyük sorun ve bizlere yapılan en büyük haksızlıktır. 
 
ÇÖZÜM : 
Fert başına 1500 $ m altında kalan illeri kapsayan 4325 sayılı yasa birtakım eksikleri 
olmasına rağmen yöremiz için çok faydalı olmuştur. Ancak uygulama süresi 31 Aralık 
2002 tarihinde sona ermiştir. 
 
Bu yasanın, yada benzer Bölgesel Kalkınma hedefleyen, yeni bir yasanın acilen 
çıkarılmasını bekliyoruz. 
Beklediğimiz bu yasa ile geri kalmış yörelerimizde Bölgeler arası gelişmişlik farkı 
azalacak, 
Organize sanayi bölgemiz canlanacak, 
Kalkınma hızımız artacak, milli gelirimiz yükselecek, 
Kayıt dışı istihdam önlenecek, 
Üretim ve istihdam artacak, 
Devletin yüksek istihdam maliyeti azalacak, 
Vergilerdeki adaletsizlik düzelerek, yüksek vergi oranları, SSK ve Bağ-Kur primleri ile 
enerji fiyatları ödenebilir makul oranlarda olacaktır. 
Ülkeyi ve milleti bekleyen ve koruyan, ASKER Mehmetçiktir, 
Çalışan üreten ve istihdam sağlayan da,  MÜTEŞEBBİS Mehmetçiktir. 
 
SORUN 2- Tarihten beri bir okullar ve kültür şehri olan ilimizde, son yıllarda Eğitim 
ve Kültürel gerileme başlamıştır. İlimizde ve çevremizde eğitimli ve donanımlı insan 
sayısının azlığı sonucunda, bu yönde çok zayıflamamız, İlimizi her yönden olumsuz 
etkilemektedir 
 
ÇÖZÜM : 
Bu itibarla diyoruz ki 1954 yılında açılan öğretmen yetiştiren Öğretmen 
Okulumuz 1975 yılma kadar devam etmiştir. 1975-1976 Öğretim yılında Eğitim 
Enstitüsü olarak 1980 yılma kadar İlimize hizmet vermiştir. 
 
Ancak 1980 yılında Eğitim Enstitümüz kapatılmıştır. Halbuki diğer illerdeki Eğitim 
Enstitüleri ismi değiştirilip Eğitim Fakültesi olarak devam ettirilmiştir. Şimdi elimizden 
alınan bu Eğitim Fakültemizi geri istiyoruz. 
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Gümüşhane merkez Tekke beldemizde yapılan 720 öğrenci kapasiteli İlköğretim 
okulunun öğrenci yurt binası yapılamadığından Eğitim ve öğretime açılamamıştır. Bu 
okulumuzun açılması için Yurt binası acilen yapılmalıdır. 
 
Merkez ilçede 16 derslikli bir liseye ihtiyaç vardır. Merkez ilçede 16 derslikli bir 
İlköğretim okuluna ihtiyaç vardır. Kürtün ilçemizde çok programlı bir liseye ihtiyaç 
vardır. 
 
SORUN 3-    Gümüşhane Karayolları 101.    Şube,  Müdürlüğü,    yer itibariyle, 
hedeflediğimiz Eğitim Fakültemizin önündeki en büyük engeldir. 
 
ÇÖZÜM : 
 
Karayolları 101. Şube Müdürlüğünün uygun bir yere nakli ile, bir kısmı da Özel 
İdareye ait olan şu anda bulunduğu yer, Eğitim Fakültesi için K.T.Ü’ ye verilmelidir. 
 
SORUN 4- Gümüşhane ilimizin Köse ve Şiran ilçelerimizle ulaşım sorunları devam 
etmektedir. 
 
ÇÖZÜM: 
Yapımı devam eden Gümüşhane İkisu - Şiran ilçe Karayolunun ve 
Gümüşhane- Köse ilçe karayolunun yeterli ödeneği ayrılarak öncelikle 
bitirilmesini istiyoruz. 
 
SORUN 5- Her ilde olduğu gibi İlimizde de işsizlik ciddi bir sorun olmaya başlamıştır. 
 
ÇÖZÜM : 
El sanatları konusunda kabiliyetli olan İlimiz insanı için TORUL ve KÜRTÜN 
ilçelerimiz başta olmak üzere, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüklerince, süs ve 
hediyelik eşya olarak Gümüş işlemeciliği, projeler ve araç gereçlerle 
desteklenip, kurslar ve atölyeler açılarak üretim ve istihdam sağlanmalıdır. 
Gümüşhane'de Gümüş'e dayalı süs ve hediyelik eşya, emek yoğun bir iş olarak 
çok önemli ve faydalı bir sektör haline gelebilir 
 
SORUN 6- Bölge Müdürlükleri, mal ve hizmeti pahalıya üretmekte, hizmet akışını 
engellemekte, zaman kaybına sebep olmakta ve sırtımızda kambur olarak 
durmaktadır. 
 
ÇÖZÜM : 
Hiçbir işlevi kalmayan bütün Bölge Müdürlükleri, acilen kapatılarak hizmetin İl 
müdürlüklerince hızlı, adil ve daha ekonomik olarak verilmesi sağlanmalıdır. 
 
SORUN 7- İlimizde Enerji ve ısınma konusunda zorluklarımızla beraber hava kirliliği 
görülmeye başlamıştır. 
 
ÇÖZÜM : 
İlimiz sınırları içinde dağıtım ünitesi bulunan Doğal gaz'ın İlimiz ve ilçelerimize 
verilmesini istiyoruz. 
 
SORUN 8- Altyapı çalışmaları halen devam eden Organize Sanayi Bölgesindeki 60 
adet arsamız Türkiye'nin en ucuz OSB arsalarıdır. Altyapı çalışmaları bitmediğinden 
yatırımcıya arsa sunamıyoruz. 
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ÇÖZÜM : 
2003 yılında yeterli ödenekle Organize Sanayi Bölgemizin bitirilmesini istiyoruz. 
 

SORUN 9- Geri kalmış yörelerde Esnaf ve Tacir'in Ekonomik olarak birbirinden farkı 
yoktur. Ancak esnafa tanınan ucuz kredi hakkı, tacir adına bir takım haksızlıklara 
sebep olmaktadır. 
 

ÇÖZÜM : 
Halk Bankası tarafından Esnafa verilen Ucuz Kredi'den, geri kalmış yörelerde Ticaret 
ve Sanayi Odasına kayıtlı mükellefe de verilerek haksızlık giderilmelidir. 
 

SORUN 10- Kelkit ilçemizde Avrupa standartlarında bir Organik Tarım Ürünleri 
projesi başlatılmıştır. Bütün Gümüşhane’yi heyecanlandıran DOĞAN Gurubunun bu 
projesi ile bölgemizde gözle görülür bir zenginlik olacaktır. 
 

Bu proje ile, Kelkit- Şiran -Köse ilçelerimize bir bütün olarak baktığımızda, yakın bir 
gelecekte en büyük eksiğin ve en büyük sorunun su yokluğu olduğunu görüyoruz. 
 

ÇÖZÜM : 
Programdan çıkarılan Kelkit-SADAK barajı ile Kelkit-SÜTVEREN köyü sulama 
barajlarının yeterli ödenekle ihalesi yapılmalıdır. 
 

Devam eden KÖSE Barajı ve, Devam eden Şiran KORULUK barajları yeterli ödenekle 
acilen bitirilmelidir. 
 

SORUN 11- Kelkit ilçemiz toplam 63.500 nüfusa sahip olup, yöre halkı bazı Kamu 
hizmetlerinden yararlanmakta sıkıntı çekmektedir. 
 

ÇÖZÜM : 
Kelkit ilçemize S.S.K ve Bağ-Kur temsilcilikleri açılarak hizmet 
kolaylaştırılmalıdır. 
 

SORUN 12- Maden Yasasındaki eksikliklerden dolayı madenlerin işletilip 
işletilememesi konusunda insanlarımız karşı karşıya gelmektedir. 
 

ÇÖZÜM: Maden Yasası yeniden yapılarak madenlerin işletilip işletilmeyeceği kesin 
hükümlerle belirtilmeli, belli bir süre sonunda işletilmeyen maden sahaları yeni 
işletmecilere sunulmalıdır. 
 

SORUN 13- Merkez Yağmurdere ve grup köyleri olarak aynı güzergahta bulunan 13 
muhtarlık, tabiat şartlarının en zor olduğu coğrafyada bulunmakta ve her bakımdan 
bu 13 köy halkı zorluklarla mücadele etmektedir. 
 

ÇÖZÜM : 
Gümüşhane - Yağmurdere - Trabzon karayolu standartlara uygun yapılarak 
yöre insanına destek olunmalıdır. 
 

SORUN 14- Gümüşhane'mizle özdeşleşen Kuşburnu mamulleri, Dut pekmezi, Pestil 
ve Köme'mizin tanıtımının yeterli yapamıyoruz. 
 

ÇÖZÜM : 
Bütün hemşerilerimizden, Gümüşhane'de üretilen ürünlerin tüketilmesi ve 
tanıtılması için biraz daha hassasiyet bekliyoruz. 
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17 Şubat 2003 
Valimiz Sayın Gazi ŞİMŞEK’e 

İlimize Yaptığı hizmetler anısına plaket verilmesi 
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28 Şubat 2003 
 

Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği Toplantısı 
 

 
 
 
04 Mart 2003  

Sayın: Yaşar AYDIN İSTANBUL 
Ekonomik Forum Dergisi 

 
Aylık derginizde değerlendirmek üzere yazınızda sorular soruları aşağıda 
cevaplandırılmıştır. Bilgilerinize rica ederim. 
 
1-15 mart ta çıkacak iş güvencesi yasası ile kaçak işçi çalıştırma/artacak, işçi 
çıkarmalar devam edecektir, işveren artık işletme sahibi olmayacak artık tek/derdi 
çalıştırdığı işçinin maliyetlerini nasıl karşılayacağım düşünecek,sadece mali 
sorumlulukta sahip aranacaksa o da işveren olacak. 
 
2-Temel İtiraz noktamız işçi akitlerinin zorlaştırılmasıdır. 
 
3-Ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen yasalar yeterli olmadığı gibi çok karışık, 
içinden çıkılmaz bir haldedir. 
 
4-Önce işverenin haklan güvence altına alınmalı, SSK, primleri işverene yük 
getirmemeli, işveren rahat ederse kayıt dışı istihdam önlenir, Bunda da hem devlet 
hem işçi kazanır. 
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07 Mart 2003 
 

Yerel Basın 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 
Vergi Mükelleflerimizin , "Vergi Barışı Yasası"ndan faydalanmaları için 31 Mart 2003 
Pazartesi gününe kadar, Vergi Dairelerine dilekçe ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 
 
Vergi Mükelleflerimiz, Ticaret ve Sanayi Odasından, Muhasebeci ve Mali 
Müşavirlerden, Cumartesi-Pazar günleri açık olan Vergi Dairelerinden bilgi alabilirler. 
 
Vergi Mükelleflerimize önemle duyurulur. 
 
 
 
 
 
 
 
07 Mart 2003 

Basın Bildirisi 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 
Resmi Gazetede yayınlanan 4811 sayılı yasa gereğince; 31.08.2002 tarihine kadar 
verilmesi ve ödenmesi gereken Devlet'e ait ve Vergi dairelerince tahsil edilen 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamına giren Vergi, Resim, Harçlar ve bunlara ilişkin 
Vergi cezaları gecikme faizi ve gecikme zamlarına, yeni bir düzenleme ile ödeme 
kolaylığı getirilmiştir. 
 
Mükelleflerimizin ödeyemedikleri vergileri ile ilgili büyük bir kolaylığın sağlandığına 
inandığımız bu yasadan yararlanmak için ilgili Vergi Dairelerine 31 Mart 2003 tarihine 
kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
Mükelleflerimiz konu ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odasından, Muhasebecilerimizden ve 
Cumartesi-Pazar günleri açık olacak Vergi Dairelerinden ayrıntılı bilgi alabileceklerdir. 
 
Vergi Mükelleflerimizin, "Vergi Barışı Yasası"ndan yaralanmaları için en geç 31 Mart 
2003 Pazartesi gününe kadar, Vergi Dairelerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
Vergi Mükelleflerimize duyurulur. 
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07 Mart 2003 

Yerel Basın 
 
Ticaret ve Sanayi Odamız 06.03.2003 tarihinde, İlimizdeki Sanayici ve İşadamlarımızı 
"Sermaye Piyasası" konusunda bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirmiştir. 
 
Ülkemizdeki Sermaye Piyasası konusunda genel ve kısa olarak Sermaye sahiplerinin 
bilgilendirildiği bu toplantıda ; 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Kurul Başkan Yardımcısı Kubilay TİMUÇİN, SPK Dış 
İlişkiler Daire Başkanı Selim SOYDEMİR, Uzmanlar Elif BUZLUPINAR, Birsen ACIR ve 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası temsilcisi Arzu GİRGİN' den oluşan bir heyet 
katılmışlarıdır. 
 
Açılış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY ; İlimizin ve 
Esnafımızın genel durumunu, ekonomik sıkıntılar, sorunları ve karşılaştıkları zorluklan 
ile ilgili bilgi verdikten sonra, sırasıyla Sermaye Piyasaları, yapımı, işleyişi ve 
fonksiyonları ile ilgili konularda SPK Uzmanlarınca üyelerimiz bilgilendirilmişlerdir. 
 
Katılımın beklenenin üzerinde gerçekleştiği toplantı sonrası görüşlerini açıklayan 
üyelerimiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına böyle bir toplantıyı düzenledikleri için 
teşekkürlerini bildirmişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Mart 2003 
 

Abdullah GÜL Başbakan 
Sabri VARAN Gümüşhane Milletvekili 

Temel YILMAZ Gümüşhane Milletvekili 
Günebakış- Karadeniz- Ekonomik Forum- 

Ekonomik Durum Gazetesine gönderilmiştir. 
 

İŞ KANUNU OLMADAN İŞ GÜVENCESİ OLMAZ 
 
 
Kamuoyunda "İş Güvencesi Yasası" olarak bilinen 4773 sayılı Yasa 15 Mart 2003 
tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Yasanın TBMM'deki görüşmeleri sırasında 
Hükümet, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK temsilcileri bir araya gelerek yasa 
Hükümlerinin, İş Kanununun işvereni ilgilendiren hükümlerinde yapılacak değişiklikle 
birlikte yürürlüğe girmesine imkan vermek amacıyla, yürürlülük tarihinin 15 Mart 
2003 olarak belirlenmesinde mutabakata varmışlardır. 
 
09 Ağustos 2002 tarihli TBMM tutanakları ile aynı tarihli gazetelerde açıkça ifade 
edilmiş olan bu mutabakat uyarında iş Güvencesi Yasası ile iş Kanununun işvereni 
ilgilendiren hükümlerinin eş anlı yürürlüğe girmesi, İş Güvencesinin temeli olan işyeri 
güvenliğinin Ön koşuludur. 
 
Birliğimizin, Odalarımızın ve Borsalarımızın görüşleri istenilmeden hazırlanarak 
TBMM'ne sevk edilmiş bulunan İş Kanunu tasarısı üzerinde, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin görüşlerinin mutlaka alınması ve iki Yasanın mutlaka birlikte 
yürürlüğe girmesinin sağlanması gerekmektedir. 
 
İşveren olmadan, iş olmayacağına göre, İş Güvencesi ile beraber, İşveren Güvencesi 
de olmalıdır. Aksi takdirde, tek taraflı çıkacak bu Yasa neticesinde, kapanacak 
işyerlerinde, çalışanlarda işlerini kaybedecektir. Çalışan, üreten, İstihdam sağlayan, 
işveren gerçeği ortada iken, Ülke kalkınması için, İşvereni korkutan değil, İşverene 
güven veren yasalar istiyoruz. 
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10 Mart 2003 
 

Basın Bildirisi 
 

İŞTE KAYIT DIŞI EKONOMİ 
 
06.03.2003 tarihinde saat 14:00'de Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğünde 240.500 
Kg Kalorifer yakıtı ihalesi yapıldı. Biz biliyoruz ki bu gibi ürünlerin fiyatını, Devlet 
tespit ediyor. Üretimi ve ithali Devletin kontrolünde olan bu ürünü, ihalede kilosunu 
715.000.TL.'den Köy Hizmetlerinin Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, 
Bayburt, Müdürlüklerine teslim etmek üzere fiyat vererek alan firma , eğer TSE 2177 
Standartlarına uygun, tam ve sağlam olarak teslim edecekse, bu ürünün 1 ' peşin 
olarak Petrol Ofisi Trabzon deposundan bayiye satış fiyatı 730.000.TL.'dir. (Satıcı Kar 
Oranı da % 4'dür) 
 
Bu fiyata, Nakliye, Vergiler, Noter ve İhale Masrafları da eklenince, hiç kârsız 
maliyeti, 770.000.TL.'ye ulaşmaktadır. Bu işi yapanın, bu işten kâr etmesi, bu işten 
para kazanması düşünülmesi gerekirken, iki fiyat arasındaki farktan dolayı (55.000. x 
240.500.kg. = 13.227.500.000.-TL.) zarar söz konusudur. 
 
Şimdi sorulması gereken şudur ; 
 
1 - Mal, sağlam ve tam teslim ediliyor mu ? 
2- Bu firmalar Muhasebe yönünden denetleniyor mu ? 
3- Kesilen faturalar ve karşılığı tam işleniyor mu ? 
4- KDV usulüne uygun işleniyor ve ödeniyor mu ? 
5- Dağıtım şirketleri, Bayilerine farklı fiyatla mı mal satıyor ? 
 
Bu konu, ciddi, sorumlu, güvenli adaletli Ticaret erbabı ve Devlet adına açığa 
kavuşturulmalıdır. Neler oluyor bilinmelidir. 
 
 
 
 
14 Mart 2003 
 
 

PETROL OFİSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
TRABZON 

 
Petrol ofisi Ana dağıtım merkezlerinden olan bölge Müdürlüğünüzde Petrol ofisi 
bayilerine satışını yaptığınız akaryakıtlarda bayilerinize; 
 
1-Kalorifer yakıtının bayii karının % kaç olduğunu 
2-Verilen ve bilinen kar oranlan dışında, özel kar oranı varmıdr? 
3-Petrol Ofisi bayilerine kota uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa Kotayı doldurmayanlara 
ceza uyguluyor mu. ? 
 
Yukarıdaki sorularımızla ilgili odamıza bilgilendirmenizi arz ederim, 
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17 Mart 2003 

 
Günebakış Gazetesine 

 
Gazetenizin 13 Mart 2003 tarihinde "Nabız Köşesi"nde Köy Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğünün Kalorifer yakıtı ihalesi ile ilgili, firmalarca verilen rakamlar ve ifadeler 
doğru değildir. Ayrıca söylenen sözler ve ifadeler de büyük firmalara uygun ifadeler 
değildir. 
 
Bizim kişi yada Kurumlarla işimiz yoktur. Bizim derdimiz sistemin çökmüşlüğü ve 
kokmuşluğudur. 
 
Kalorifer yakıtı ihalesindeki Petrol Ofisinin gerçek rakamlarını açıklayalım ; 
 
Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğünde Kalorifer yakıtının Bayii' ye çıkış fiyatı 741.063.-TL./ 
Kg' dır. Bu rakam Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğünün verdiği yazılı Resmi rakamdır. 
 
Peşin ödeme ıskontosu % 1,5 dur. Peşin ödemede malın net satış fiyatı, yani 
Depodan Bayiye maliyeti 741.063. x %~1,5 = 729.947. TL., yani Depo fiyatından 
peşin ıskonto düşüldüğünde, yaklaşık yuvarlak olarak 730.000.TL./Kg. Depodan 
almış oluyorsunuz. 715.000.-TL./Kg'a nasıl satıyorsunuz ? 
 
Ayrıca ; Petrol Ofisi Deposundan 730.000.-TL.(ye alman Kalorifer yakıtının, İhale 
şartnamesi gereği zorunlu masraflarla maliyeti şu şekilde daha da yükselmektedir. 
 
1-Noter Masrafı % 2,4 
2- Nakliye Masrafı % 1 (Kendi Aracı olması halinde) 
3-Karar Pulu % 0.5 
4- Vergi ve Harçlar % 0.5 
 
Masrafın Toplam Yüzdesi % 4.4 'dür. 
730.000.TL. nin üzerine masrafları eklediğimiz zaman 730.000. x % +4.4 - 762.120. 
TL, İhale Masraflarım da eklersek yaklaşık 770.000.TL./Kg olur 
 
770.000.-TL.'ye alman bir malın 715.000.-TL. den satılmasının ticari mantıkla izahı 
olamaz. Kayıt dışı Ekonomiyi önlemek herkesin görevi olmalıdır. İlgili ve Yetkililer, 
Kamu Kurumlarına kesilen faturaların da çapraz kontrolü ile her türlü kaçakçılığa 
karşı daha duyarlı olmalıdırlar. 
 
Herkes bulunduğu yerde en yasal ve en iyi olursa, fırsat eşitliği ve adalet sağlanmış 
olur. 
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03 Nisan 2003 
 

Gümüşhaneli Genç İşadamları Derneği tarafından 
 Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’a plaket verilmesi 

 

  
 
 
29 Nisan 2003 
 

İRAN VE GÜRCİSTAN DIŞ TİCARET SOHBET TOPLANTILARI 
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29 Nisan 2003 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile Gerçekleştirilen Ülke Sohbet 
Toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY’ın sunumu 

 
Sayın : Ömer Faruk DOĞAN 
Dış Ticaret Müsteşar Yrd. 
 
Sayın Müsteşar Yardımcım ; 
 

Yoğun işlerinizden zaman ayırıp, İlimize gelişinizden büyük bir keyif aldığımızı 
belirtiyor, size ve heyetinize, Ticaret ve Sanayi Odası adına hoş geldiniz diyorum. 
 

1925 yılında İl olan Gümüşhane, gelişmişlik sıralamasında 71/inci, en az nüfuslu 
8.'inci, en çok göç veren 5.'inci İl konumundadır. 
 

İlimiz ekonomisinin % 30'u tarım, hayvancılık, % 30'u Ulaşım, % 25'i Devlet 
hizmetleri, % 9'u Ticaret, % l'I Sanayi, % 5'i de diğer sektörlerden oluşmaktadır. 
 
Görülüyor ki, İlimiz beklenen gelişmeyi gösterememiş 
 

Müsaadelerinizle, İlimizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunacağına 
inandığımız,taleplerimizi belirtmek istiyorum. 
 

1-İlimizde Organik olarak üretilen gıda maddelerimizden, Gümüşsü Ürünleri, Pestil 
Köme, Gümüşün, Şiran Süt Mamulleri, Bitkisel Çaylar ve Gümüşcan Bakliyat, Gümüş 
Tavukçuluk'un yanında Sanayi Ürünü olarak da, İncinur Tekstil, Gümüş boya, 
Gümüşser       Fayans       Yapıştırıcı       ve       Mermer üretimlerimiz vardır. Bu 
ürünlerimizi tanıtıcı bir broşürün hazırlanması için, desteklerinizi talep ediyoruz. 
 

2-Müsteşarlığınızca, İran'a yapılacak Ticari bir geziye, İlimizin de dahil edilmesini 
istiyoruz. 
 

3-20-30 Temmuz 2003 tarihinde, İlimizde açacağımız Sanayi ve Ticaret Fuarı'na, 
İlimize yakın komşu Devletlerden, ziyaretçi katılımı için destek istiyoruz. 
4-Sınır İllerini kapsayan, sınır Ticareti çalışmalarına, bizim İlimiz gibi geri kalmış 
İllerin de dahil edilmesini ve 19801i yıllarda olduğu gibi, komşu Devletlerimizle 
Ticaretin yeniden canlandırılmasını istiyoruz. 
 

İlimiz ve Ülkemiz için,yapacağınız çalışmalara şimdiden teşekkür ediyor, 
başarılarınızın devamını  diliyoruz. 



 173 

 
05 Haziran 2003 
 

Nazım GÜVENÇ Beye Gönderilmiştir. 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASININ 
 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜDE SUNDUĞU BİLDİRİ 

 
İçinde bulunduğumuz çağda çevre ve insan, en önemli konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 
Anayasamızın 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, Çevre sağlığını korumak ve Çevre kirlenmesini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir." denilmektedir. 
 
Ülkeler, hızla artan nüfuslarının refahını yükseltmek için, daha hızlı bir sanayileşme 
stratejileri ve politikaları benimsemişlerdir. 
 
Bu daha fazla üretim ve daha fazla tüketim demektir. Daha fazla üretim, sınırlı olan 
doğanın kaynaklarının tüketilmesini gerektirmekte, bu ise, özellikle yenilenmeyen 
kaynakların bitişini ifade etmektedir. 
 
İnsan ihtiyaçları olarak ortaya çıkan bu aşırı üretim ve tüketim sonucu oluşan 
işgaller, artık ve atıklar, çevreye bırakılarak onun kirlenmesine sebep olmaktadır. 
 
Ülkemizin, çevre koruma bilincinde yeterli olmayışı, doğal güzelliğimizin sınırsız ve 
acımasız bir biçimde tahrip edilmesine 
yol açmıştır. 
 
Gümüşhane İlimizde ise imar planlarının uygulanmasında yeterli hassasiyeti 
gösterebilirsek, İlimiz için iddialı olarak, doğal ve çevre kirliliği olmayan bir İl 
diyebiliriz. 
 
Doğal dengenin bozulmaması, yani Çevrenin korunması için sürdürülebilir kalkınma 
önerilmektedir, 
 
Sürdürülebilir Kalkınma şöyle tanımlanmaktadır; 
 
Gelecek kuşakların, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini, tehlikeye sokmaksızın, 
bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma. 
 
Yaşadığımız çevreye karşı sorumlu ve duyarlı olmalıyız. 
 
Sürdürülebilir kalkınmada ve Çevre korumada, Devlete, Sanayicilere ve halka önemli 
görevler düşmektedir. 
 
Burada en zor ve ağır görevler Devletimizindir. 
 
Yeni nesillere Çevre ve İnsan bilincini aşılamaya yönelik eğitim sistemleri 
geliştirilmelidir. 
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Bugün bazı Okullarımızda Çevre ve İnsan dersinin seçmeli olarak okutulması eğitim 
sistemimizde çok yetersiz bir uygulamadır, 
 
Çevre ve İnsan yan yana duran çok önemli ve güzel iki kelime. 
 
Çünkü insan yaşadığı çevreyle bütünleşen, çevreyi olumsuz ve olumlu yönde 
etkileyen ve değiştirebilen tek varlıktır. 
 
Bu itibarla ; 
 
Türkiye'nin koşullarına uygun olarak, İnsan-Çevre-Ekoloji ve Teknolojiyi bir bütün 
olarak ele alıp, eğitim ve öğretim programları yapmalıyız, Bu programlarında bütün 
okullarda seçmeli ders değil, zorunlu ders olarak okutulmasına başlamalıyız. 
 
Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve İl Müftülüklerimize de çok büyük görevler 
düştüğüne inanıyorum. 
 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim önemsediğimiz bir başka konuda, Devletimiz, 
Çevre korunmasında sektörlere veya üretim ünitelerine göre belli bir kirlilik standardı 
tespit etmesidir. Bu standartların altında veya bu standartlar kadar kirletme esas 
alınmaktadır. 
 
Burada Kamu otoritesi, kirletici maddelerin atılma miktarına bir sınır getirmekte, 
bunlarda çeşitli kirlilik standartları olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Standartların tespitinde aslolan,  kabul edilebilir bir standardın tespitidir. 
 
Eğer, konan standardın maliyeti, kirliliğin neden olduğu maliyetten fazla ise, bu, 
yatırımları dolayısı ile üretim ve istihdamı engelleyici bir faktör oluşturur. 
 
Bunun için, çevre korumada, yüksek standartlar yerine, kabul edilebilir ve Ülkenin 
her yerinde, herkese uygulanabilir standartları oluşturmak daha faydalı olacaktır. 
 
 
Üretim ve tüketim kirliliğinin dışında, zaman ve mekana uymayan, yüksek ve 
gürültülü her çeşit sevinç gösterileri de kirliliktir. 
 
Klakson çalmak, eksoz bağırtmak, keyfi mermi atmak, karayolları levhalarını kalbura 
çevirmek, piknik yerlerinde atıklarımızı bırakıp kalkmak, birbirimize karşı hoşgörü ve 
sevgide yetersiz olmakta kirliliktir. 
 
Kısaca hayatımızdaki bunlara benzer bütün kirliliklerden kurtulmak için güçlü bir 
eğitim ve öğretime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 
 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız, çevre ile ilgili aktif bir eğitim 
ve öğretim sistemini ele almalıdırlar. 
 
İnsanlığın hayalindeki çevreye kavuşmamız dileği ile Dünya Çevre Gününün, temiz ve 
doğal bir çevrede yaşamamıza katkı sağlamasını umuyor; 
 
Saygılarımı sunuyorum. 
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06.06.2003 
 
 
 

CUMARTESİ TOPLANTILARI 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın Konuşması 

 
KONU: Kuşburnu 
 
Kuşburnu bitkisinin Gümüşhane için önemi ve çeşitli yönleriyle incelenmesi konulu 
toplantının İlimize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
 
Değerli Konuklar; 
 
Konuyla ilgili burada çok değerli Uzmanlar ve Bilim Adamlarımız bizleri 
bilgilendirecektir. 
 
Onlara şimdiden teşekkür ediyor, kısaca düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
Kuşburnu, İlimizde yakın zamana kadar çok tanınmayan, bazı yörelerimizde sadece 
ailelerin sıradan ihtiyacını karşılayan bir bitki iken, bugün bir vitamin deposu ve 
ekonomik bir değer olarak Gümüşhane gündemine girmiştir. 
 
Kuşburnu başta olmak üzere, Gümüşhane Florasında doğal olarak yetişen diğer 
endemik, ıtri ve tıbbi bitkilerin, İlimiz ekonomisine kazandırılması düşüncesiyle 1976 
yılında Tekke Beldemizde Gümüşsü ismiyle bir fabrika kurulmaya başlanmış ve 1982 
yılında üretime geçmiştir. 
 
Böylesine hayırlı bir işte emeği geçenlerden, ölenleri rahmetle anıyor, yaşayanlara da 
saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 
 
1997 yılında, büyük ortağı olan Özel İdare tarafından özelleştirilen Gümüşsü A.Ş. 
mevcudiyeti itibariyle, en yüksek bedelle satılmış, Özel İdaremiz devamlı surette 
karşılıksız maddi destek vermekten kurtulmuş, Devletimiz büyük fayda sağlamıştır. 
 
Gümüşsü A.Ş.'yi alan Gümüşhaneli İşadamlarımız da büyük bir cesaret göstererek, 
rantiyeyi değil, üretim ve istihdamı tercih etmiş, İlimiz ve Ülkemiz için hayırlı olanı 
yapmışlardır. 
 
Huzurlarınızda Gümüşsü A.Ş.'nin bütün ortaklarına birkez daha teşekkür ediyor, 
Kamuoyunun desteği ile daha başarılı olmalarını diliyorum. 
 
Gümüşsü A.Ş., Kuşburnu suyu, Kuşburnu çayı ve Kuşburnu Marmelatını organik 
olarak üreterek sıra dışı bir ürün yelpazesine sahip olduğunu ispatlamıştır. 
 
Ürün yelpazesi diyorum, Çünkü ; Gümüşsü Kuşburnunun dışında yine Gümüşhane 
florasında doğal olarak yetişen, Böğürtlen, Kızamık, Papatya, Kekik, Civan Perçemi, 
Isırgan Otu gibi birçok endemik ve tıbbi bitkiyi, organik olarak, insanımızın 
tüketimine sunuyor ve İlimiz ekonomisine kazandırıyor. 
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Gümüşhane Kuşburnu Üretme İstasyonu Müdürlüğünün, Kuşburnuyu, Kültüre alma 
konusundaki gayretli çalışmalarını da, bir laboratuar haline getirdikleri bahçede 
gördüm. 
 
Kültüre çok yatkın olmadığı söylenen Kuşburnunun, üretimi konusunda verim 
alınabilecek bir yol bulmalarını temenni ediyor, başarılar diliyorum. 
 
Değerli konuklar; 
Kuşburnunun ekonomik değer olarak yaşaması, kuşburnuya olan taleple ilgilidir diye 
düşünüyorum. Sizler tüketmezseniz/ ben  nasıl üretebilirim, 
 
Bu itibarla ; 
 
Gümüşsü ürünlerinin, tanıtımı ve tüketimi konusunda öncelikle İlimiz halkının, İl 
dışındaki bütün hemşehrilerimizin ve İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daha 
çok hassasiyet göstermelerini istiyorum. 
 
Güzel Ülkemizin çeşitli yörelerinde, güzel insanlarımızın kurmuş oldukları Vakıflar ve 
Derneklerde de Gümüşsü ürünleri eksiksiz bulunmalı ve tanıtılmalıdır. 
 
İlimizde yapılan her türlü etkinliklerde, davet, kokteyl ve ikramda Doğal Enerji 
kaynağı olan Gümüşsü ürünleri ile birlikte diğer yöresel ürünlerimiz de baş köşede 
yerlerini almalıdır. 
 
Böylece Sayın Valimizin çok güzel ifade ettiği gibi, Kuşburnu, folklorik ve nostaljik 
olmaktan çıkıp, ekonomik değer olacaktır. 
 
Değerli Konuklar; 
 
Toplantımızın İlimize ve insanımıza faydalı olacağına inanıyor, hepinizi tekrar saygı ile 
selamlıyorum. 
 
07 Temmuz 2003 
 

Basın Bildirisi 
 

KOBFLERE KREDİ DESTEĞİ 
 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan protokolle KOBİ 
tanımına uygun firmaların finansman ihtiyacını temin amacıyla düşük faizli kredi 
imkanı sağlanacaktır. Bu krediler KOSGEB tarafından oluşturulacak fondan 
kullandırılacaktır. 
 
KOBİ' lere ayrılan kredi kaynakları sınırlı olup KOBİ Ölçekli Ilımalarımızın taleplerini 
ivedilikler yapmaları gerekmektedir. 
 
Söz konusu Kredilendirme işlemi Vakıfbank tarafından Bankacılık usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacak olup, kredi kapsam ve işleyişine ilişkin bilgi Odamızdan ve 
Türkiye Vakıflar Bankası Şube Müdürlüklerinden öğrenilebilir. 
 
Sayın Üyelerimize önemle duyurulur. 
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10 Temmuz 2003 
 

Basın Bildirisi 
 
 

DEVLET TİCAERETTEN ÇEKİLMEYE GÜMÜŞHANE' DEN BAŞLIYOR 
 
 
Kayıt dışı ekonomisi olmayan İlimizde esnaf ve tüccarımız yüksek vergiler yüksek SSK 
primleri, Bağ-Kur primleri ve ülke genelinde elektriğin en pahalı 4. bölgesi arasında 
bulunan Gümüşhane'de son gücü ile faaliyetine devam etmeye çalışıyor. 
 
Bu zorluklar yanında, bayram tatili demeden sabah 8 akşam 8 mesai yapan esnaf ve 
tüccarımız, birde devletimizin dayanılmaz rekabet gücü karşısında zaman zaman zor 
durumlarda kalmakta idi. 
 
Uzun zamandır İlimizde faaliyet gösteren Valilik Kömür tevzii Bürosu faaliyetleri 
serbest piyasa ekonomisinin gereği rekabetçi ve yarışmacı koşullara uygun değildi. 
 
Göreve başladığı günden beri Esnaf, tüccarımıza ve sanayicimize Önem veren 
dinleyen, Sayın Valimiz günümüz şartları içinde Devletin ticaretten çekilmesi 
gerçeğinden hareketle 01.07.2003 tarihinde Valilik kömür tevzii Bürosunun 
faaliyetine son vermiştir. 
 
Rekabetçi ve yarışmacı koşullara imkan tanıyan Valimizin bu uygulaması esnaf ve 
tüccarımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. 
 
Tarih statükoyu koruyanları değil, değişimi yapanları yazar. Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak bu güzel uygulamadan dolayı sayın Valimizi kutluyor, daha güzel 
işlerin devamı dileğiyle şükranlarımızı sunuyoruz. 
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28 Temmuz 2003 
 

Kelkit Platformu Genel Kurulunun ardından Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın İsmail AKÇAY’ın yaptığı basın açıklaması 

 
 

GÜMÜŞHANE'DEN 
 
 
14 Mayıs 2003 Günü Organik Ürünler Vadisi Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Giresun, 
Tokat İlleri ve bağlı Köse, Kelkit, Şiran, Refahiye, Çamoluk, Alucra, Gölova, Akıncılar, 
Şebinkarahisar, Suşehri, Koyulhisar, Reşadiye, Niksar, Erbaa, Almus İlçelerini 
kapsayan, Kelkit Platformu genel kurulunda bulunmaktan son derece mutlu oldum. 
 
Prof. Dr. Metin Sözen Bey'in Başkanlığındaki Çekül Vakfının önderliğinde, 14 Mayıs 
2003 günü Tokat'taki Kelkit Platformu Genel Kurulunda, başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Ahmet Necdet SEZER , Bakanlarımız, İl Valilerimiz, İl Belediye Başkanlarımız, 
İlçe Belediye Başkanlarımız, Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitemiz, Tokat'taki Gazi 
Osman Paşa Üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odalarımızla, büyük bir heyecanla 
Ülkemiz adına, dolu dolu bir gün yaşanmıştır. Umutla bakıyor ve alkışlıyorum. 
 
Kelkit Vadisindeki ekolojik dengeyi bozmadan, kaynaklarımızı, rasyonel bir şekilde 
kullanarak, Organik Ürünler üreten pazarlama sorunlarını aşan, böylece insanımızın 
yaşam standardını yükselten bir projeksiyona ihtiyacımız vardır. 
 
Kelkit Platformu ile Kelkit Vadisi, Organik Ürünler Vadisi olarak hak ettiği yeri 
alacaktır. Ülkemizin önde gelen özel sektör kuruluşlarından, DOĞAN GRUBU, 2002 
yılında Kelkit İlçemizde, Dünya standartlarında, bir Organik Tarım Ürünleri Projesi 
başlatmıştır. Bu projenin bütün Gümüşhane'ye ve çevre İllerine ekonomik katkı 
sağlayacağı muhakkaktır. 
 
Ancak Projeye bir bütün olarak baktığımızda, su kaynaklarımızı yeterli 
kullanamadığımızı görmekteyiz. İşte burada Üniversitelerimize büyük görevler 
düşmektedir. Kaynaklarımızın verimli kullanılması, Vadimizde en karlı tarım 
ürünlerinin tespiti ve üretim şekli gibi projelerle, Üniversitelerimiz, Kelkit 
Platformunun ayrılmaz unsurları olacaktır. 
 
Gümüşhane, Kuşburnusunun, Cevizinin, Dutunun, Elmasının da Kelkit Platformunda 
ve Çekül Vakfında Yeniden hayat bulacağına inanıyorum. 
 
Su ihtiyacımızdan ve kaynaklarımızdan bahsederken sulama amaçlı Barajlarımızı 
unutamayız. 
 
-Programdan çıkarılan Kelkit-Sadak Barajımız yeterli ödenekle hemen ihale edilmeli. 
-Köse Barajımız yeterli ödenekle bitirilmeli 
-Şiran Koruluk Barajımız yeterli ödeneği verilerek bitirilmelidir. 
 
Ülkeler, hızla artan nüfuslarının, doğal dengeyi bozmadan, sürdürülebilir kalkınma ile 
refahını yükseltmek için, çeşitli strateji ve politikalar benimsemişlerdir. Kelkit 
Platformu da, bu stratejilerden bir tanesidir. 
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Doğal dengenin bozulmaması, yani çevrenin korunması için sürdürülebilir kalkınma 
şöyle tanımlanmaktadır; 
 
Gelecek kuşakların, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın, 
bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma. 
 
Sürdürülebilir kalkınmada ve çevre korumada Devlete, özel sektöre ve halka çok 
önemli görevler düşmektedir. Burada en zor ve ağır görevler devletimizindir.  
 
Devletimiz; 
-Ulusal, Bölgesel ve yerel Çevre Master Planları hazırlamalı. 
-Türkiye'nin koşullarına uygun olarak, insan, çevre, ekoloji ve teknolojiyi bir bütün 
olarak ele alıp eğitim ve öğretim programlarını yapmalı, yeni nesillere, çevre ve insan 
bilincini aşılamaya yönelik eğitim sistemlerim geliştirmelidir. 
 
Bugün bazı okullarımızın, bazı sınıflarında Çevre dersinin seçmeli ders olarak 
okutulması, eğitim sistemimizde ki çürümüşlüğün ve mantıksızlığın acı belgeleridir. 
 
Sürdürülebilir kalkınma ve büyük Türkiye için Çevre ve İnsan Dersi 
İlköğretimden, Yüksek Öğretime kadar zorunlu ders olmalıdır. Çünkü 
insan, yaşadığı Çevre ile bütünleşen, üreten, tüketen, çevreyi olumlu ve 
olumsuz yönde etkileyen ve değiştirebilen tek varlıktır. 
 
İhtiyacımız olan böyle güzel projeleri gönülden destekliyor, herkesin Kelkit 
Platformuna duyarlı olup destek vermesini diliyor, emeği geçenlere saygılar 
sunuyorum. 
 
 
14 Ağustos 2003 
 

KOSGEB Daire Başkanı Sayın Erkan GÜRKAN’ın 
İlimizi ve Odamızı ziyaretleri 
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18 Ağustos 2003 
 

Basın Bildirisi 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 
5590 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin 88/12497 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe giren Tüzüğün 33. maddesine göre çıkarılan, seçim yönetmeliği gereğince, 
Odalarımızın seçimleri 4 yılda bir yapılmaktadır. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın Genel seçimleri, yasal süreci 2003 yılının 
Ekim aynıda başlayıp Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekmektedir. 
 
Seçim yönetmeliğinin 3, maddesi A. Bendi gereğince bir üyemizin seçme yeterliliğine 
haiz olabilmesi için ; 
 
a-   Gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisinin Türk uyruklu olması  
b-  Gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması  
c-  Vergi mükellefi olması 
 
Seçilme yeterliliğine haiz olabilmesi içinse ; 
 
a-  Türk uyruklu olması, 
b-   Gerek kişilerin ve tüzel kişi temsilcilerinin 25 yaşını doldurmuş olması gerekir, 
c-  İflas etmiş ise itibarını yeniden kazanmış olması, 
d-  Ağır hapis cezası ile veya hırsızlık, sahtecilik,   dolandırıcılık,   inancı kötüye 
kullanmak, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, hileli iflas veya kaçakçılık 
suçlarından biri ile hüküm giymemiş veyahut ticaret ve sanat icrasından hükmen 
yasaklanmamış olmak ve bu durumu belgelemek.  
e-  Vergi mükellefi olmak  
f-   Seçimin yapılacağı tarihten geriye doğru en az 2 yıldan Önce Ticaret Siciline 
kayıtlı olmuş olmak. 
 
Üyelerimizin Odamız seçimlerine, seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek ve seçim 
Üstelerinde isimlerinin yer alması için, özellikle Vergi mükellefi olması gerekmektedir. 
Vergi mükellefiyetinin tespiti için ise her yıl Vergi dairelerinden alman Gerçek ve 
Kurumlar Vergisi gelir beyanlarının gösterildiği listeler esas alınmakla, bundan başka 
herhangi bir şekilde tespit edilmesi durumunda da, elde edilen bilgiye göre işlem 
yapılmaktadır. 
 
2003 yılının Mayıs ayında Vergi Dairelerinden alman gerçek ve Kurumlar Vergisi 
matrah listelerinde isimleri bulunanlar ve bu tarihten soma kayıt yaptıranlar dahil 
seçim listelerine girecektir, 
 
Diğer taraftan tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, seçimlerde oy kullanabilmeleri için 
Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana 
sözleşmeleri gereğince temsil ve ilzam yetkisine sahip olmaları ve Ticaret Sicil 
Memurluğunca tasdikli yetki belgelerini, oy kullanmaları sırasında Sandık Kurulu 
Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin seçim gününden en fazla 1 
ay önceden alınmış olanları geçerlidir. 
 
Üyelerimize önemle duyurulur.  
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20 Ağustos 2003 
 

VALİLİK MAKAMINA 
GÜMÜŞHANE 

 
T.C.K. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 

TRABZON 
 
 
T.C.K. 10. Bölge Müdürlüğünün 2000 yılı itibarı ile ihale ettiği, halen Selçuk İnşaat 
Limited Şirketinin yapımına devam ettiği, Gümüşhane şehir girişi inşaatı işinin bitiş 
Km7 sinin 102.520 mt'ye tekabül ettiği, bu güzergahın ise, TEDAŞ İl Müdürlüğü 
Binası önünde durdurulduğu, ancak başlanmamış olan km başlangıcı 94.800 mt'den 
97.000 mt arasında başlanacağı yönünde bilgiler alınmaktadır. 
 
İlimizin, Bağlarbaşı Mahallesi, Üniversite Kampusu, Yüksek Okulumuz, Sanayi 
Çarşımız, Esnafımız ve DSİ adlı Kurumlarımızın da içinde olduğu, İlimizin gelişmesine 
ve açılımına katkı sağlayan, vatandaşlarımızca da yürüyüş koridoru olarak kullanılan 
102.520 mt' den sonra ilave 103.520 mt ye kadar yol, tre tuvar ve bordur çalışması 
yapılmalıdır. 
 
Sonuç olarak başlangıcın 1.000 mt. kısaltılarak, bitiş km' sinin 1.000 mt. 
uzatılmasının uygun ve faydalı olacağını düşünüyor; 
 
Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ediyorum. 
 
 
20 Ağustos 2003 
 

KTÜ REKTÖRLÜĞÜNE 
TRABZON 

 
 
18.08.2003 tarihinde toplanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunun, 
Gümüşhane Eğitim Fakültesinin açılması için almış olduğu kararı büyük bir sevinçle 
karşılıyoruz. 
 
Bütün Gümüşhane'yi heyecanlandıran ve uzun zamandır beklentimize cevap olan, 
Üniversite Senatomuzun bu isabetli ve güzel kararından dolayı başta KTÜ 
Rektörümüz Prof.Dr. Sayın Türkay TÜDEŞ olmak üzere bütün Senato üyelerimize en 
içiten saygılarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. 
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24 Eylül 2003 
 

İhracata Yönlendirme Semineri 
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16 Ekim 2003 
Dış Ticaret Sohbet Toplantıları  

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın konuşma metni 
 

Sayın Valim, Sayın Komşu Ülkelerin Delegasyon Mensupları, Sayın Genel Müdürüm, 
Değerli Misafirler ... 
 

Bilindiği üzere Ülkemiz ve Bölgemiz gerek Karadeniz Havzası ülkelerine, gerekse Türk 
Cumhuriyetlerine coğrafi yakınlık gibi çok önemli bir avantaja sahip olmasına rağmen, 
ticari ve ekonomik ilişkilerimiz maalesef çok yetersiz kalmıştır. 
 

Doğu Karadeniz bölgesi için ise bu durum daha da vahimdir ve sahip olması gereken 
potansiyelin çok daha gerisinde kalmış bulunmaktadır. Oysa ki ; Ülkemizin adı geçen 
ülkelerle ortak tarih, ortak kültür ve ortak dil gibi kültürel ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesinde çok önemli rol oynayan avantajlarımız vardır. 
 

Bu avantajlarımızı çok iyi kullanamadığımızdan komşularımız la ticari ve ekonomik 
ilişkilerimiz özlenen ve beklenen seviyelere gelememiştir. 
 

Dünya ölçeğine baktığımız zaman hemen hemen bütün ülkeler dış ticaretinin % 60- 70 ini 
komşu ülkeleriyle yapar iken ülkemizde bu oranın karayoluyla 3 saat mesafede olduğumuz 
ülkelerde dahi % 10 'nun üzerine çıkmaması düşündürücüdür. 
 

Tabi ki; bu ilişkilerin geliştirilmesinde Ülkemizden kaynaklanan sorunların yanında o 
ülkelerin mevzuatından kaynaklanan sıkıntıların payı olduğu bir gerçektir. 
 

Değerli Konuklar, 
Geçmişte olduğu gibi bu gün de, özellikle sanayileşme ve tarımsal üretimin yetersiz 
olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve temsilcisi bulunduğum Gümüşhane İlimizin ekonomik, 
kalkınması tamamen dış ticarete dayalı bulunmaktadır. 
 

1980 li yılarda Gümüşhane' de yurt dışı taşımacılığı yapan 1300 tane nakliyeci esnafımız, 
ilimiz ekonomisine çok önemli katkı sağlıyordu, bu gün 200 civarına düşen nakliyeci 
sektörümüz, geçim sıkıntısı içerisinde Bağ- kur primini ödeyemez duruma düşmüştür. 
 

Bu nedenle komşumuz olan Karadeniz Havzası ülkeleriyle ve kardeş Türk Cumhuriyetleri 
ülkelerine yönelik ticaretimizin artırılması için bu günden geçi yok bir an önce gerekenler 
yapılmalıdır. Bu kapsamda da Dış Ticaret Müsteşarlığımızca Sayın Başbakan veya 
Bakanlarımızın başkanlığında bu komşu ülkelere yoğun bir şekilde ticaret heyeti geziler 
düzenlenmeli ve o ülkelerdeki iş adamlarının bölgemize gelmesi sağlanmalıdır. 
 

Sadece imalatçı firmaların değil, ihracatçı firmaların da yurt dışı fuarlara katılmaları devlet 
desteğine alınmalı; siyasi ilişkilerimiz hiçbir zaman ticari ilişkilerimize karıştırılmamalıdır. 
 

Adı gecen ülkelerle gümrük tarifelerini minimize edecek ve tarife dışı engelleri ortadan 
kaldıracak serbest ticaret anlaşmalarının bir an önce uygulamaya konulması sağlanmalı, 
vizelerden kaynaklanan sorunlarımız ve gümrük kapılarında zaman kaybı ve bürokratik 
zorluklarda çözüme kavuşturulmalıdır. 
 

Özellikle Türk Cumhuriyetleriyle ve komşu ülkelerle yakınlaşmamızı daha da sağlayacak 
kültürel ilişkilerimizin de geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
 

Bu toplantımızın Karadeniz Havzası Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizin özlenen seviyelere gelmesi için bir başlangıç olması dileğiyle saygılar 
sunuyorum. 
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17 Kasım 2003 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL 
AKÇAY' IN 14 KASIM 2003’TE RİZE'DE DÜZENLENEN TÜRKİYE ODALAR VE 
BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) KARADENİZ BÖLGESİ EKONOMİK ZİRVESİNDE 

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN' A SUNDUĞU RAPOR 
 
 

Sayın : Başbakanım; 
Gümüşhane İlimiz Doğu Karadeniz bölgemizin en fakir üç ilinden bir tanesidir. Bu fakirliğin 
sonucu olarak, sosyal ve kültürel olarak ta her geçen gün zayıflamaktayız. 
 

Coğrafi yapımız ve yerimiz itibariyle ilimizin özel sektör için zor bir şehir olduğu herkesçe 
bilinmektedir. 
 

Ülkemizde ki; birçok şehir turizmden, tarımdan, sanayiden, denizden, eğitimden ve sınır 
ticaretinden her bakımdan istifade ederken, Gümüşhane İlimiz bunların hepsinden 
mahrum kalmaktadır. 
 

Ayrıca Ülkemize şamil yasaların bütün boyutlarıyla uygulandığı ve kayıt dışı ekonomisi 
olmayan İlimiz özel sektörü, yasa ve kural tanımaz yada uygulanamaz İllerin, devleşen 
ekonomik gücü altında ezilmektedir. 
 

Ülkemiz ve geri kalmış yörelerimiz için sizleri bir şans olarak görüyor, 
Gümüşhane İlimizin kalkınmasına katkı sağlayacak öneri ve taleplerimizi arz 
ediyorum. 
 

1- Gümüşhane İlimizde 6 ay kış yaşanmaktadır. İlimiz sınırları içersinde dağıtım ünitesi 
bulunan Doğal Gaz’ın Şiran, Kelkit, Köse, Torul ve Kürtün İlçelerimizle, Merkez İlçemize 
verilmesini istiyoruz. 
 

2- Kelkit İlçemizde sulama amaçlı Sadak Barajının yeniden programa alınmasını istiyoruz. 
 

3- İlimizde doğal olarak yılda 500 ton kuşburnu meyvesi 
yetişmektedir. Ancak bunun % 13 hasat edilmektedir. Toplanmasının 
zorluğu ve fiyatının az oluşundan dolayı, % 87 si dalda kalmaktadır. 
 

2003 yılı ürünü Kütlü pamuk, yağlı ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve zeytin yağına 
destekleme primi ödenmesi Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
 

Bizim İlimizde de yaklaşık olarak dalda kalan 450 ton kuşburnunun İlimiz ve Ülkemiz 
ekonomisine kazandırılması ve köylümüze evinde gelir sağlanması için kuşburnu yada 
destekleme primi talep ediyoruz. 
 

Ayrıca, Ada çayı ve ıhlamurda KDV oranı % 1, siyah çayda % 8 iken, kuşburnu çayında 
KDV oranı % 18 dir. Kuşburnu çayı ve mamullerinde de KDV oranının yeniden 
düzenlenmesini talep ediyoruz. 
 

4- İlimizde önemli miktarda rezervlere sahip olan madenlerimizin çalıştırılmasının 
hızlandırılması için gerekli yasal düzenlemelerle maden işletmecilerimize destek verilmeli 
ve sahip çıkılmalıdır. 
 

5-Gerçekten şartları zor olan İlimizde özel sektörün yaşaması istihdam ve üretimin 
artırılması için her gün gözünüzün içine bakarak, muafiyet ve istisnaları kapsayan Teşvik 
Yasamızın çıkarılmasını bekliyoruz. 
 

Sayın Başbakanım, size güveniyoruz, başarılarınızın devamı dileğiyle, gönülden saygıları 
sunuyorum. 
 
Not : Rapor İlimiz Milletvekilleri Sabri VARAN, Temel YILMAZ ve Basın 
Kuruluşlarına verilmiştir. 
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19 Eylül 2003 
 

Kuşakkaya Gazetesi 
 

İSMAİL AKÇAY’IN ODAMIZA KAZANDIRDIĞI BÜYÜK BİR ESER TİCARET ODASI 
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09 Aralık 2003 
 

Basın Bildirisi 
 
 

KOSGEB'DEN KOBİLERE KREDİ DESTEĞİ 
 
 
KOSGEB, KOBİ'lerin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak HALKBANK aracılığı ile 
yeni bir Kredi Destek Modeli hazırlamış olup, firmalara İşletme Kredisi Kullanma İmkanı 
sağlayacaktır, 
 
İmzalanan protokol çerçevesinde İmalat yapan KOBİ' lere KOSGEB-HALKBANK aracılığı ile 
75.000.000.000.-TL'ye varan Kredi imkanı sağlanmıştır. 
 
Krediler 8 ay geri ödemeli olup, ilk üç ayı ödemesiz olacaktır. Faiz oranı DİE açıklanan 12 
aylık ortalama TEFE ( Toptan Eşya Fiyat Endeksi + 3 ) uygulanacak olup, 2003 yılı için 
tahmini yıllık ortalama % 19 faiz oranına eşit olmaktadır. Bu kredinin kullanımında KKDF ( 
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ) ve BSMV ( Banka Sigorta Muamele Vergisi) komisyon ve 
vergileri alınmayacaktır. 
 
KOSGEB kapsamında işletme analizi yapılan ve Kredi değerliliği bulunan firmaların teminat 
mektubu talepleri düşük komisyon oranı ile ( dönemsel % 50 ) karşılanacaktır. 
 
İşletme Kredisine ihtiyacı olan KOBİ Ölçekli işletmelerimizin, Bankanın plasman kaynakları 
bitmeden ilgili Halk Bankasına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
KOBİ ölçekli işletmelerimize önemle duyurulur. 
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19-22 Aralık 2003  
 
 
 

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI –V 
19 -22 ARALIK 2003 

ANKARA 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 
 
20 Nisan 1924 yılında çıkan bir Kanunla 1925 yılında İl olan Gümüşhane İlimiz, coğrafi 
yapısının ve tabiat şartlarının da zorluğu sonucu özlenen gelişmeyi sağlayamamıştır. 
 
İlimiz ekonomisi yalnız Kamudaki işçi ve memur maaşlarına dayanmaktadır. 
 
Merkezi hükümetlerin politikaları sonucunda sanayi, eğitim, sağlık, turizm gibi yatırımlar üst 
üste aynı bölgelerde yapılması, bölgeler arasında gelişmişlik farkını doğurmuş, Gümüşhane 
olarak bizde bunda olumsuz yönde etkilenmişiz. 
 
İlimiz 81 İl içerisinde Milli Gelir sıralaması bakımından, fert başına 1.075 $ Milli Gelirle 62. 
sırada, İl genelindeki nüfus bakımından 74. sırada, İl Merkez nüfusu bakımmd'an78. sırada, 
nüfus artış hızı bakımından da 66. sıradadır. Başka bir ifade ile, en fakir 19. İl, en az nüfuslu 
4. İl durumundayız. 
 
İlimiz ekonomisine sektörler bazında baktığımızda ; 
Tarım ve Hayvancılık    % 30 
Ulaştırma                     %30 
Devlet Hizmetleri          %20 
Ticaret                          %9 
İnşaat                           %5 
Sanayi                          %1 
Diğerleri                        %5 oranında olduğunu görmekteyiz. 
 
Bu rakamlar İlimizdeki Ticaret ve Sanayi' nin çok zorda olduğunu açıkça göstermektedir. 
 
Kalkınma hızı Gümüşhane İlinden yüksek ve daha zengin İllerle, ekonomik yasalar karşısında 
eşit tutulmamız, bize ve bizim gibi İllere yapılan en büyük haksızlıktır. 
 
ÜLKEMİZLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER : 
1- Devletimiz yani merkezi hükümetler mal ve hizmeti pahalıya üretiyor ucuza satıyor aradaki 
zarar miktarını yüksek vergi olarak kayıtlı mükelleften artı olarak alıyor. Böylece özel sektörün 
Devlet ile rekabet şansı hiç kalmıyor. Bu yanlışın düzeltilmesi için, Devletimiz mal ve hizmet 
satışından yani tüccarlıktan vazgeçmelidir. 
 
2 -Kamudaki israf hortumla talana dönüşmüştür. Kamu malları sorumsuzca ve çılgınca israf 
edilmektedir. Şişkin devlet kadroları sonucu işgücü ve zaman israfı araç israfı konut ve sosyal 
tesis israfı, hazine arazileri israfı ve talanı, Sağlık israfı ile İSRAF EKONOMİSİ sonucunda Milli 
gelir dağılımındaki bu uçurum meydana gelmiştir. 
 
Bütün hazine arazileri ,Devletin Sosyal tesisleri, konutları ve devlet üretme çiftlikleri satılarak 
israf önlenmeli, üretmeden tüketen bu çiftliklerde üreterek ekonomiye katkı sağlamalıdır. 
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3- Ülkemiz özlenen kalkınma hamlesini yıllardır gerçekleştirememiş, bölgeler arası gelişmişlik 
farkı ciddi sorun olmaya başlamıştır. 
Devletimizin bir kişi için istihdam maliyeti, Özel sektörün istihdam maliyetinden on kat fazladır 
bu da kalkınmanın önünde engel enflasyon ve işsizliğinde en büyük sebebidir. 
 
Ülkemizin kalkınabilmesi için Bölgesel Kalkınma planlarının yapılması zorunludur. 4325 sayılı 
yasa yeniden düzenlenmeli yada benzer bir proje 2004 yılında uygulamaya alınarak geri 
kalmış yörelerde üreten ve istihdam sağlayan işletmelere ENERJİ, VERGİ, S.S.K muafiyetleri 
sağlanmalıdır. 
 
Böylece Özel sektör verimli olarak üretim ve istihdamı artıracak devleti de sürekli zarar eden 
patron olmaktan kurtaracaktır 
 
4- Bir başka sorunumuz Vergi Adaletsizliğidir. 
Anayasanın 73.  maddesi  ; "Herkes kazancı oranında vergi verir" demektedir. 
 
Kaçak Ekonomi, Yasal Ekonomiyi yutmak üzeredir. İllegal ve enformal sektörlerden oluşan 
kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınarak toplanması gereken gerçek vergi toplanmalıdır. 
 
Geri kalmış yörelerde en düşük Devlet memurunun net maaşının yıllık tutarı kadar miktar, 
Gerçek Gelir Vergisi mükellefi için vergiden muaf olmalıdır. 
 
Küçük esnaf defter, kalem ve muhasebeciden kurtarılmalıdır. Verginin % 70 ini oluşturan 
dolaylı vergiler Anayasada ki verginin tarifine de aykırıdır. Harcamadan değil kazançtan vergi 
alınmalıdır. 
 
5- Taşımacılık sektörü, zor durumdadır. Sınır devletlerle olan transit 
taşımacılığı birçok insanımıza ekmek kapısı olduğu gibi, Ülkemize de 
ekonomik girdi sağlıyordu transit taşımacılık yemden canlandırılmalı. 
 
6-İşlevselliğini yitiren Bölge Müdürlükleri kapatılmalı. Hizmet akışındaki ucuz maliyetin hızı, 
kalitenin ve Adaletin sağlanması için Bölge Müdürlüklerinin kapatılması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 
 
7-Yargıya olan güvende aşınma vardır. Adalet Reformu ile mal ve can güvenliği endişesi 
ortadan kalkmalı, Hukuk, Hak ve özgürlüklerin güvencesi olmalıdır 
 
İLİMİZLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER : 
 
1-Gümüşhane İlimizde 6 ay kış yaşanmaktadır. İlimiz sınırları içerisinde dağıtım ünitesi 
bulunan Doğal Gaz'ın Şiran, Kelkit, Köse, Torul ve Kürtün İlçelerimizle, Merkez İlçemize de 
verilmesini istiyoruz. 
 
2-İlimizde doğal olarak yılda 500 ton Kuşburnu meyvesi yetişmektedir, Ancak bunun % 13'ü 
hasat edilmektedir. Toplanmasının zorluğu ve fiyatının az oluşundan dolayı, % 87'si dalda 
kalmaktadır. 
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2003 yılı ürünü Kütlü Pamuk, Yağlı Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Konola ve Zeytin Yağı'na 
destekleme primi ödenmesi Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
 
Bizim İlimizde de yaklaşık olarak dalda kalan 450 ton Kuşburnunun İlimiz ve Ülkemiz 
Ekonomisine kazandırılması ve köylümüze evinde gelir sağlanması için Kuşburnu destekleme 
primi talep ediyoruz. 
 
Ayrıca, Ada çayı ve ıhlamurda KDV oram %1, siyah çayda % 8 iken Kuşburnu Çayında KDV 
oranı % 18'dir Kuşburnu çayı ve mamullerinde de KDV oranının yeniden düzenlenmesini talep 
ediyoruz. 
 
3 - İlimizde önemli miktarlarda rezervlere sahip olan madenlerimizin çalıştırılmasının 
hızlandırılması için gerekli Yasa düzenlemelerle maden işletmelerimize destek verilmeli ve 
sahip çıkılmalıdır. 
4- 4325 sayılı yasanın uygulama süresi dolduktan sonra Gümüşhane'de 1633 kişi işini 
kaybetmiştir. Bir başka ifade ile, SSK'lı çalışanların % 30 ' u işini kaybetmiştir. Gerçekten 
şartları zor olan İlimizde Özel Sektörün yaşaması İstihdam ve üretimin artırılması için her gün 
gözünüzün içine bakarak, muafiyet ve istisnaları kapsayan Teşvik Yasamızın yeniden 
çıkarılmasını bekliyoruz. 
 
5- El sanatları konusunda kabiliyetli olan İlimiz insanı için Torul ve Kürtün 
İlçelerimiz başta olmak üzere, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğünce, 
süs ve hediyelik eşya olarak Gümüş İşlemeciliği, projeler ve araç 
gereçlerle desteklenip, kurslar ve atölyeler açılarak üretim istihdam 
sağlanmalıdır. Gümüşhane'de Gümüş' e dayalı süs ve hediyelik eşya, 
emek yoğun bir iş olarak çok önemli ve faydalı bir sektör haline 
gelebilir. 
 
6- Gümüşhane merkezinin ilçelerle olan Gümüşhane -   Şiran  - Kelkit, 
Gümüşhane - Köse, Kelkit - Köse,   Şiran - İkisu, yol ağının biran önce standart    yol   olarak    
ulaşıma     açılmasını,   ayrıca   Gümüşhane -Yağmurdere - Trabzon yolunun yapılıp Zigana 
yoluna   alternatif bir yol olmasını istiyoruz. 
 
7-SADAK Barajının yatırım programından çıkarılmasıyla Kelkit ilçemize büyük bir haksızlık 
yapılmıştır. Organik tarım ürünleri üretim bölgesi olan ilçemizde SADAK ve SÜTVEREN 
barajlarının yapılması, yöremiz için hayati önem taşımaktadır. Yeniden programa alınmasını 
talep ediyoruz. Yapımı devam eden KÖSE ve Şiran KORULUK barajlarının ödeneği artırılarak 
kısa sürede bitirilmelidir. 
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25 Aralık 2003 
 

Basın Bildirisi 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİNE 
KREDİ DESTEĞİ İÇİN PEŞPEŞE BANKALARLA PROTOKOLLER İMZALIYOR 

 
 
Gümüşhane Ziraat Bankası Şubesi ile Ticaret ve Sanayi Odamız arasında imzalanan bir 
protokolle Ziraat Bankası, Odamız üyelerine 12 ay vadeli, aylı taksit Ödemeli, Ticari Kredi, 
Küçük İşletme Kredisi, Senet Karşılığı Avans Kredisi, Spot Kredisi ve Rotatif Kredi verecektir. 
 
Kredi üst Limiti 50.000.000.000.-TL, olup, bu Krediler, taşıt kredilerine uygulanan cari faiz 
oranları uygulanacaktır. 
 
Bununla birlikte Banka Üyelerimize Gayri Nakdi teminat mektubu Kredisi de kullandıracak 
olup bunlar; 
a-Taahhüt 
b-Mal alımı 
c-Bayilik 
d-Diğer Konular olarak öngörülmüş Gayri Nakdi Teminat Mektubu Kredi limiti ise 
10.000.000.000.-TL. olarak belirlenmiştir. Yıllık % 3 (Devresi % 0,75) komisyon alınacaktır. 
 
Söz konusu Kredilendirme ilgili daha geniş bilgi Odamızdan ve Ziraat Bankası Gümüşhane 
Şubesinden alınabilir. 
 
Üyelerimize önemle duyurulur. 
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27 Aralık 2003 
 

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet AĞAR’ın Odamızı ziyareti 
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08 Mart 2004 
 

Basın Bildirisi 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI, ÜYELERİNE KREDİ DESTEĞİ İÇİN 
HALK BANKASI İLE İKİNCİ PROTOKOLÜ İMZALAMIŞTIR 

 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine Kredi Desteği için Halk Bankası Gümüşhane 
Şubesi ile ikinci protokolünü imzaladı, imzalanan bu protokolle Oda üyelerine 40 milyar TL'ye 
kadar kredi imkanı sağlanmıştır. Krediye yıllık %13,9 faiz uygulanacak olup, kredi kullandırım 
tutarı üzerinden % 3 komisyon kesilecektir. Kredi vadeleri asgari 3 ay, azami 12 aydır. Ticaret 
ve Sanayi Odası üyelerine kullandırılacak kredi ödemeleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 
 
Söz konusu Kredilendirilme ile ilgili geniş bilgi Odamızdan ve Halk Bankası Gümüşhane 
Şubesinden alınabilir. 
 
Üyelerimize önemle duyurulur. 
 
25 Mart 2004 
 

Basın Bildirisi 
 

KOSGEB, İŞLETMELERİMİZE YENİ DESTEKLER SAĞLIYOR 
 
KOSGEB' in 2003 yılında başlatmış olduğu Yeniden Yapılanma çalışmaları sonucunda mevcut 
destekleri iyileştirilmiştir, yeni destek maddeleri getirilmiş, bürokrasiyi azaltmış ve 38 ayrı 
desteği kapsayan yeni destek sistemi sözleşmeli Paket Destek Programı getirilmiştir. 
 
Sözleşmeli Paket Programından 1 ile 150 işçi çalıştıran ve imalat yapan firmalar 
faydalanabilecekledir. 
 
Bu programlar; 
Danışmanlık Desteği % 90 üst limit 10.000. EURO 
Bilgisayar Yazılım kullanım desteği % 75 üst limit 10.000. EURO 
Nitelikli Eleman Desteği % 90 üst limit 24.000. EURO/ 18 ay 
Yurtdışı Pazar araştırma desteği % 60 üst limit 7.500. EURO 
Milli katılım dışındaki yurtdışı fuarlarına katılım desteği % 75 
Marka oluşturma desteği % 50, üst limit 25.000. EURO, 
Tanıtım Desteği % 50, üst limit 5.000.EURO 
 
Bir işletmenin Sözleşmeli Destek Paket Programından yararlanabilmesi için, dilekçeyle 
KOSGEB Trabzon Müdürlüğüne müracaat etmesi yeterli olmaktadır. 
 
Müracaat soması KOSGEB Uzmanları bizzat ilgili firmayı ziyaret ederek yapılacak KOBI analizi 
sonrasında hazırlanan raporda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve firma hedefleri doğrultusunda 
Sözleşmeli Paket Destek Programına alınarak desteklenecektir. 
 
1-150 arasında işçi çalıştıran ve imalat yapan firmaların KOSGEB' e ve Odamıza müracaat 
edebilirler. 
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27-28 Nisan 2004 
 
 

 
 “Temel Yöneticilik Becerileri” Eğitim Semineri 

 
 
 
 
 
 
10 Haziran 2004 
 
 
 

Günebakış Gazetesi 
Karadeniz Gazatesi 

 
Ali ÖZTÜRK Beyin Dikkatine 

05.06.2004.tarihinde Günebakış Gazetesindeki 
(Gümüşhane' ye Yayla Tepkisi) başlıklı yazıya cevaptır. 

 
Gazetenizde yayınlanan Gümüşhane yaylaları ile ilgili, iki İl arasına düşmanlık sokma 
gayretleri ile dolu yazıları ibretle ve hayretle okudum. 
 
Çukur insanların, Trabzon gibi tarih ve kültür şehrinde, Ziraat Odası Başkanlığı gibi çok 
önemli bir mevkide bulunması, Trabzon adına fevkalade üzücüdür. 
 
Dinozorlaşan kafaları ile iki şehir arasında kavga çıkarmak için ağızlarında salya akan bu 
kişilerin hangi milletten olduklarını merak ediyorum. Çünkü, bir Müslüman Türk çocuğunun, 
böyle karalama ve iftiralarla bölücülük yapması mümkün değildir. Ziraat Odası Başkanı ve 
yoldaşlarım bölücülük yapmak suçlarından Trabzon Halkına şikayet ediyorum. Gümüşhane ile 
Trabzon' u kavga ettirmeye sizin, gücünüz yetmez. Ama sizi tedavi ettirmeye Ziraat Odasının 
gücü yeter. Provokasyonunuz tutmayacaktır. Valiler Kanun koymazlar. T.C. Devletini temsil 
eder ve Kanunları uygularlar. Mera Kanunlarının uygulanmasına, böyle düşmanca tavır 
almanız ayıptır, rezalettir. Ne kadar utanılacak bir iş yaptığınızı Trabzon Tarım Müdürlüğü' de 
size söyleyecektir. 
 
Ben sizleri ciddiye aldığım için değil, değerli Trabzon ve Gümüşhane halkına sizleri tanıtmak 
için yazıyorum. Sizleri tanısınlar ki ayıklanmanız kolay olsun. 
 
Kalkınmış, çağdaş Devletler aralarında sınırları da, kapıları da kaldırmışken, sınır davası gören, 
tedavülden kalkmış kafalarla uğraşacak zamanımız yoktur. Bütün Gümüşhaneliler, 
Trabzonluları da seviyoruz, bütün Türkiye'yi de seviyoruz. 
 
Asırlardır komşularımızla dostane ilişkilerimiz devam etmiştir. Bundan sonra da dostluklarımız 
ve komşuluk ilişkilerimiz daha da kuvvetlenerek devam edecektir. 
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04 Mayıs 2004 
 

Sayın : Dr.Y.Müh. Soner AKSOY 
TBMM Sanayi,Ticatet,Enerji,Tabi Kaynaklar 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
ANKARA 

 
Sayın Milletvekilim; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Kanun Tasarısının 05.05.2004 tarihinde 
Komisyonunuzda görüşülecek olması nedeniyle, Kanun Tasarısı hakkındaki görüşlerimizin 
sorulmasına teşekkürlerimizi sunuyorum. 
 
TOBB Kanunumuzun, günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, Oda ve 
Borsalarımızın önünü açarak, kavram ve yetki kargaşasına son verilmesi açısından fevkalade 
önemlidir. 
 
Mevcut Kanun Tasarısında görüşülmesini istediğimiz hususlar maddeler halinde ek sayfada 
sunulmuştur. 
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
1 - TOBB Kanununun 61. Madde aynen korunarak, Birlik Genel Başkanını Genel Kurul 
Delegeleri seçmelidir. 
2-TOBB Kanununun 11 .Maddesinde, Odayı, Resmi Protokollerde Yönetim Kurulu 
Başkanlarının temsil etmesini arzu ediyoruz. 
3-Yönetim Kurulu Başkanlarının, Ticaret Sicili işlemlerinden sorumlu tutulmasını doğru 
bulmuyoruz. 
4-Üye sayısı 1000 in altında olan İl Odalarının desteklenmesi için Ticaret Sicili Gazetesi 
Gelirlerinden, bu Odalara pay ödenmesini talep ediyoruz. 
5-Üye sayısı 1000 in altında olan İlçe Odalarının, İl Odalarına bağlanmasını arzu ediyoruz. 
1000 üyenin altındaki İlçe Odaları ekonomik yönden yetersiz olduğundan hiçbir faaliyet 
göstermiyorlar. İller güçlenirse İl Odalarının üyelerine karşı, hizmet ve faaliyetleri artar ve 
faydalı olur. 
 
24 Mayıs 2004 
 

“Avrupa Birliği Rekabet Politikaları” Eğitim Semineri 
 
 
31 Mayıs 2004 
 
 
 

Sayın : M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı / ANKARA 

 
20-21 Mayıs 2004 tarihlerinde yapılan 59. Genel Kurulumuzun tertip ve organizasyonundaki 
üstün gayret ve başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. 
 
Başta TOBB olmak üzere, Oda ve Borsalarımızın, bürokraside ve Ülke ekonomisinde geldiği 
bu itibarlı konumun sağlanmasındaki başarılarınızı gönülden kutluyor, Ülkemizin önündeki bu 
gayretli ve başarılı koşunuzun devamı dileği ile saygılar sunuyorum. 
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22 Haziran 2004 
 

Sayın : Ali COŞKUN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

ANKARA 
 
 

Sayın Bakanım; 
5084 sayılı Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası sadece 1.500 $ kriteri ile çıkarıldığı için 
amacına uygun olmamıştır. Bu yasa hazırlanırken; İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla' sı, İllerin 
kayıt dışı ekonomisi ve 1.500 $ kriteri birlikte değerlendirmeye alınarak yasanın kapsadığı İller 
tespit edilse idi daha gerçekçi olacaktı.  
 
Son yayınlanan Enerji Desteğinin Uygulamasına ilişkin 2004/1 sayılı tebliğin 3. maddesinin "c" 
Bendinde en az 10 istihdam şartı getirilerek KOBİ' lere büyük haksızlık yapılmıştır. Bu 
uygulama neticesinde İstihdam gücünü artırması mümkün olmayan firmaların yüksek enerji 
maliyetinden dolayı, İstihdam artırma yerine, istihdam azaltma yoluna gidecekleri aşikârdır. 
Ayrıca tebliğ ekinde yer alan sektörlere yönelik asgari kapasiteler çok yüksek olup (Örneğin; 
Un Sanayi 1.000.Ton/Gün, Yem Sanayi 80 Ton/saat, Et Tavukçuluğunda 120.000. 
Adet/Dönem + asgari 3.000 adet/saat kesim v.b.) , Gümüşhane ve civar İllerde bu 
kapasitelerde hiçbir tesis yoktur. 2004/1 sayılı Tebliğde Tarım ve Hayvancılığa Dayalı İmalat 
Sanayine Yönelik yüksek kapasiteler şartı Bölgemize hiçbir yatırımcıyı teşvik etmeyecektir. 
Mevcutları da ciddi oranda sıkıntıya sokacaktır. 
 
 Ayrıca bu sektörlerde Elektrik desteğinden yararlanan firmaların indirim oranları TEDAŞ veya 
İlgili Firma tarafından düşüldükten sonra tahsilat yapılmalıdır, Tebliğe göre Elektrik indirim 
oranının daha sonra işletmeye geri ödenmesi, kırtasiyeciliği artırarak ciddi manada zaman ve 
emek kaybına neden olacaktır. Bu Tebliğ, Hükümetimizin, üretim ve İstihdamı artırmaya, 
kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltmaya ve İşadamının önünü açmaya yönelik mantığına ters 
düşen bir uygulama getirmektedir. 
 
Diğer taraftan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu doğrultusunda 30.06.1983 tarih ve 18093 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliğine göre işletmelerden muharrik kuvvet 
kullananlardan asgari 5 kişilik, muharrik kuvvet kullanmayanlardan en az 10 kişilik istihdam 
şartı getirilerek, Sanayicinin tarifi yapılmıştır. Bu şartlara göre, Sanayi Sicil Belgesi alan 
Sanayicimiz enerjiyi % 25 indirimli kullanamaz hale getirilmiştir. Çünkü; 2004/1 sayılı Enerji 
tebliği ile hem bu indirim kalkmış oluyor, hem de bu Tebliğ 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ile 
tezat oluşturuyor. 
 
Sayın Bakanım, 
 
5084 sayılı yasanın amacına ulaşması için 2004/1 sayılı Tebliğin, KOBİ tarifine uyan 
İşletmeleri kapsamasına yönelik düzenlemelerin yapılması hususunu, şahsım ve bu 
Bölgelerdeki KOBİ’ler adına; 
 
Takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla 
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23 Haziran 2004 
 

VALİLİK MAKAMINA 
GÜMÜŞHANE 

 
Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğünün ve birçok Kamu Kurumunun ihale ilanlarında, İlimizin 
müteahhitlerine özellikle iki konuda haksızlık yapıldığı kanaatindeyiz. 
 
1-İhaleye çıkan işlerle alakalı, ihale dokümanlarını satın alma bedeli çok yüksek 
tespit ediliyor. Örneğin; Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü- Şiran F.S.M Çok Programlı Lise 
ek bina yapım işinin ihale dokümanının alınmasına 650.000.000.TL. bedel konulmuş, 
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün, yaklaşık aynı miktarda Rize - Kalkandere yolunda 
muhtelif sanat yapıları ve Taş tahkimatı işinin ihale dokümanına 75.000.000.-TL. bedel 
konulmuştur. 
 
2-Gümüşhane Merkez Kız Pansiyonlu Atatürk İlköğretim Okulu Pansiyon 
onarımı inşaatı işinin, ihalesine girebilmek için, 4,2. ve 4,2,1 sıra sayılı 
maddelerdeki hiçbir teminat ve yaptırım gücü olmayan, Bankalar tarafından 
çok yüksek fiyatla satılan manasız bir yazı isteniyor. Halbuki Niğde Milli 
Eğitim Müdürlüğünün sekiz ayrı ihale ilanında 4,2 ve 4,2, 1 sıra sayılı şartlar 
istenmiyor. 
 
Gümüşhane İlimizde, diğer İllerden farklı olan ve aleyhimize gelişen, bu ve buna benzer 
uygulamaların düzeltilmesi hususunu, ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, her türlü mal ve 
hizmet alımlarında İlimiz esnaf, tüccar ve işadamımızı, şartlar aynı olmak kaydı ile tercih 
etmeleri talebimizi; 
 
Şahsım ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri adına takdirlerinize arz ederim.  
 
Saygılarımla. 
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01 Temmuz 2004 
 

Sayın : Abdulkadir AKSU İçişleri Bakanı 
ANKARA 

 
Sayın : Celalettin CERRAH 

İstanbul Emniyet Müdürü İSTANBUL 
 
 
 
Gümüşhane Vali Yardımcısı Nihat KARABİBER, Belediye Başkam Mustafa CANLI, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı ben İsmail AKÇAY 23 Haziran 2004 Çarşamba günü akşam saat 
22:00'de Trabzon'dan kalkan Onur Air uçağı ile gecikmeli olarak 00:30'da Yeşilköy Hava 
Limanına indik. Bagaj alma salonundan Polis Memuru yolcu olup olmadığımızı sordu. Yolcu 
olduğumuzu söyledik. Biletlerimizi istedi. O an biletlerimiz Gümüşhane Vali Yardımcısı Nihat 
Bey'de idi. "Biletler arkadaşımızda, kalabalıkta hemen bulamam" dedim. Yüksek sesle biletler 
sorulurken diğer Polisler geldi. Bayram Ali SAĞLAM isimli polis diğer polislere işlem yapmaları 
talimatını verdi. Bende "Görevinizi yanlış ve eksik yapıyorsunuz, siz kapıda bekleyip yolcu 
olmayanların içeri girmesini önlemekle görevlisiniz. Bagaj alma salonunda olan yolcuya bilet 
soramazsınız" dedim. Bizi üst katta Komiserin yanına götürdüler. Vali Yardımcısı Nihat Bey 
geldi., biletleri gösterdi. Bizi yarım saat orada beklettiler. Saygısız davrandılar. Belediye 
Başkanı kendim ve bizleri tanıttı. Komiser, Nihat Bey'e, Vali Yardımcısı olduğuna dair kimlik 
sordu. 
 
Türk Polisine yakışmayan bu tutum ve davranışlarını şikayet edeceğimi söyleyince, bana 
dediler ki ; "Biz zaten buradan gitmek istiyoruz. İstediğin yere şikayet et." Bana zorla 
isimlerini yazdırmak istediler. Ben sadece Bayram Ali SAĞLAM isimli polisin ismini aldım. Bu 
polisten, komiserden ve diğer arkadaşlarından şikayetçiyim. Bu mantıkla çalışan polisin, bu 
millete faydası değil zararı vardır. Herkes haddini ve görevini bilmelidir. Kendi Ülkemde böyle 
bir haksızlığa ve saygısızlığa uğramayı içime sindiremiyorum. 
 
İlgili şahıslarla ilgili soruşturma yapılması, davranış bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı 
olur diye düşünüyorum. Artık bu millet herkesin yaptığı kanunsuzluğun, haksızlığın yanına kâr 
kalmadığım görmek istiyor. 
 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
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06 Ağustos 2004 
 
 

İKTİSADI ARAŞTIRMALAR VAKFI 
GÜMÜŞHANE İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMNİERİ’de 

 Sunulan Rapor 
 
1925 yılında il olan Gümüşhane, 2001 yılı itibariyle fert başına 1075 $ Milli Gelirle Türkiye İller 
sıralamasında 62. sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 71. sırada, 187.000 nüfusla 
74. sırada bulunmaktadır. 
 
Ülkemizdeki; birçok şehir turizmden, tarımdan, sanayiden, denizden, eğitimden ve sınır t i 
(liretinden her bakımdan istifade ederken, Gümüşhane ilimiz bunların hepsinden mahrum 
kalmaktadır. Asla kayıt dışı ekonomisi olmayan İlimizde, yasalarımız bütün boyutlarıyla 
uygulanmaktadır. 
 
Ancak, Yasa ve Kural tanımaz yada uygulanamaz illerin devleşen, kayıt dışı ekonomisi 
karşısında İlimiz ve bizim gibi İller ezilmektedir. 
 
Yargıya olan güvende aşınma vardır. Adalet reformu ile mal ve can güvenliği endişesi ortadan 
kalkmalı, Hukuk, hak ve özgürlüklerin güvencesi olmalıdır. 
 
Bugün, ekonomik büyüme, rekabet gücünün artırılması, istihdam ve üretim açısından özel 
sektörün desteklenmesi Türkiye’nin en önemli meselesidir. 
 
Devletimizin bir kişi için istihdam maliyeti özel sektörün istihdam maliyetinden 10 kat fazladır. 
Bu da enflasyon ve işsizliğin en büyük sebebidir. 
 
Nasıl ki; Ülkeyi koruyan ve bekleyen asker Mehmetçiktir, İstihdam sağlayan ve üreten de 
Müteşebbis Mehmetçiktir. 
 
Devletimiz, Müdürünü, Müdür vatandaşı dinlemeli ve güvenmelidir. Yani güven esas, şüphe 
istisna olmalıdır. 
 
İyi niyetlerle çıkarılmış olan, Gümüşhane ile beraber 36 İli kapsayan, üretim ve istihdamı 
artırmaya yönelik 5084 sayılı yasa, Gümüşhane İlimize beklenen yatırımcıyı getirmemiştir. 
 
İlimizin kalkınmasına yönelik düşüncelerimizi başlıklar halinde aktarmaya 
çalışacağım; 
 
1-Gümüşhane'de, gümüşe dayalı süs ve hediyelik eşya üretimi, emek yoğun bir iş olarak 
önemli bir sektör haline gelebilir. 
 
2-Gümüşhane İlimizde potansiyeli olan turizm sektörü desteklenmelidir. 3 medeniyetin 
yaşadığı tarihi kent bugünkü Süleymaniye Mahallesi, mağaralarımız, göllerimiz, Şiran Tomara 
Şelalemiz, Kürtün Örümcek Ormanlarımız, turizme kazandırılmalıdır. 
 
Yine Sayın Valimizin projesi dahilinde olan Süleymaniye Mahallesi kayak pisti biran önce 
başlanıp hizmete açılmalıdır. 
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3- Ekolojik yapısı bozulmamış İlimiz, Organik Tarım için uygun bir vadidir. Organik Tarım ve 
Hayvancılık desteklenmelidir. 
 
4-1954 yılında açılan Gümüşhane Öğretmen Okulu, 1975 yılma kadar devam etmiş, 1975 ve 
1976 Öğretim yılında Eğitim Enstitüsü olmuş, ancak 1980 yılında Eğitim Enstitümüz 
kapatılmıştır. Aynı dönemde diğer illerdeki Eğitim Enstitüleri, Eğitim Fakültesi olarak devam 
etmişlerdir. 
 
İlimize,     sosyal,     kültürel ve ekonomik katkı sağlayacağına inandığımız Eğitim Fakültemizi 
geri istiyoruz. 
 
5-KTÜ' ne bağlı Gümüşhane Mühendislik Fakültemiz ve Meslek Yüksek Okulumuz öğrencileri 
ve öğretim üyeleri tarafından Gümüşhane'nin gelişmesine yönelik projeler ve tezler 
hazırlamalı. 
 
6-Gümüşhane florasında doğal olarak yetişen endemik, ıtri ve tıbbi bitkilerin, ilimiz 
ekonomisine kazandırılması için ilgili birimler katkı sağlamalıdır. 
 
7- İlimizde doğal olarak, yılda 500 ton Kuşburnu yetişmektedir. Ancak bunun % 13'ü 
toplanabiliyor. Toplanmasının zorluğu ve fiyatının az oluşundan dolayı    % 87' si dalda 
kalmaktadır. 
Ülkemizde çeşitli ürünleri destekleme primi verildiğini biliyoruz. 
Biz de Kuşburnu' ya destekleme primi istiyoruz. Kuşburnu’ya verilecek 1 trilyon destekleme 
priminin çarpan etkisi 10 trilyon olacaktır. 
 
8- İlimizin Kamu ihtiyaçlarının mal ve hizmet alımlarında, İlimizde üretilen ürünlerin ve İlimiz 
Müteşebbislerinin eşit şartlarda tercih edilmeleri konusunda yetkililerimizden hassasiyet 
bekliyoruz. 
 
9-Pestil, Köme ve Dut Pekmezi üretimi İlimizde ciddi bir sektör olmaya başlamıştır. Bu 
ürünleri ana maddesi olan dut ve cevizin büyük bir kısmı II dışından temin edilmektedir. 
 
İlimizde dut ve ceviz yetiştiriciliği projeler ve kaynaklarla desteklenerek, dağımız, taşımız dut 
ve ceviz bahçeleri haline getirilmelidir. 
 
10- Gümüşhane OSB' nin altyapı çalışmalarının % 80'i tamamlanmıştır. Ancak yatırımcı için 
yeterli değildir. Yeterli ödeneğin temin edilerek 2005 yılının ilk yarısında eksiksiz olarak 
yatırımcıya sunulmalıdır. 
 
11- Şiran-Kelkit, Kelkit-Köse ve Köse-Gümüşhane karayolu bağlantılarının % 70' i 
tamamlanmış, ancak yetersiz ödeneklerden dolayı İlçelerimizle olan bu karayolu 
bağlantılarımız tamamlanamamıştır. 
 
2005 yılında yeterli ödenek ayrılarak Şiran-Kekit- Köse- Gümüşhane karayollarımızın 
bitirilmesini istiyoruz 
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Ağustos 2004 
 

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin Odamızı Ziyareti 
 

 
 
 
 
Kasım 2004 
 

Her Yıl Yapılmakta olan Gıda ve Kırtasiye Yardımlarından bir kesit 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 201 

22.11.2004 
 
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE  
ANKARA 

 
İlgi:05.11.2004 tarih ve 053 / 42296 sayılı yazınız. 
 
İlgi yazınızla 2 Aralık 2004 tarihinde yapılacak bölgesel toplantıda görüşülmek üzere 
Bölgemizin sorunlarından öncelikli 5 konunun tespit edilerek Birliğimizde gönderilmesi 
istenmektedir. 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY' in Bölgemizle ilgili tespit etmiş olduğu 
sorunlarımız ekte sunulmuştur. 
 
Bilgilerinize arz ederim.  
 
SORUN:1- Gümüşhane İlimizde işsizlik her gün büyüyen bir sorun olarak karşımızda 
durmaktadır. 
ÇÖZÜM: 
A-Milli gelir bakımından 62. sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 71. sırada olan 
Gümüşhane İlimiz bu şartlarda yatırımcı için avantaj sağlamıyor ve cazip görülmüyor. 
 
5084 Sayılı teşvik yasası yeniden düzenlenip, Kurumlar vergisi Gerçek Vergisi ilave edilerek 
enerji desteği oranı artırılıp, SSK desteği ile süresi 10 yıl olmalı ve yasa mevcut işletmeleri de 
kapsamalıdır. 
 
B-Tarıma dayalı üretim ve istihdam artırmak için Kelkit sadak sulama barajımız yatırım 
programına alınıp ihale edilmeli, devam eden Köse barajımızın yeterli ödeneğinin ayrılarak 
bitirilmelidir. 
 
C- Gümüşhane’de doğal olarak yetişen C vitamini deposu 500 ton kuşburnu dalda kalıp 
çürüyor. Kuşburnu' ya destekleme primi verilirse, C vitamini deposu bu ürün hem ekonomiye 
kazandırılıp hem de, köyünde oturan en az 500 aile iş ve aş sahibi olur. 
 
SORUN:2-  Gümüşhane İlimizde Eğitim kurumlarımız fiziki mekan yetersizliği çekiyor. 
ÇÖZÜM : 
A- ilimiz merkez ilçede 36 derslik bir İlköğretim okulu yapılmalıdır. 
 
B- 24 derslik bir lise yapılmalı, 
 
C- Fen lisesinin binası yoktur. Fen lisesi binası yapılmalı, 
 
D-1991 yılında kanunla kurulan KTÜ bağlı 5. bölümlü Gümüşhane Mühendislik fakültesinde 
bina yokluğundan makine mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bölümleri açılamıyor. Bu 
bölümlerin açılması için binaları yapılmalıdır. 
 
E-Kültür merkezi olarak temelleri atılan ama ihtiyaç yok diye ödeneği kesilen binanın 
değişiklik yapılarak ihtiyacımız olan bir okula dönüştürülmeli. 
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S0RUN:3- Gümüşhane İlimizin Köse - Kelkit ve Şiran İlçeleri ile irtibatı ve işbirliğimiz yol 
sorunundan dolayı yok denecek kadar azdır.  
 
ÇÖZÜM : İlimizin Şiran ilçemizle ve Köse ilçemizle devam eden karayolu çalışmaları 
hızlandırılarak bir an önce hizmete açılmalıdır. 
 
SORUN:4- İlimizde yaz ve kış turizm ihtiyacına cevap verecek bir tesis yoktur.  
 
ÇÖZÜM : Gümüşhane İlimizin eski yerleşim yeri, tarihi Süleymaniye mahallesinde kışın kayak 
sporu, yazın yayla turizmine uygun bir yerimiz vardır. 
 
Kayak sporu ve yayla turizminden istifade etmemiz için ligli Bakanlıklarca alt yapılarının 
yapılmasını istiyoruz. 
 
SORUN:5- Kış mevsimi uzun süren İlimizde ener/i maliyetleri ekonomik yük getiriyor, 
 
ÇÖZÜM : İlimiz sınırları içinde dağıtım ünitesi bulunan Doğal gaz' in İlimiz ve ilçelerimize 
verilmesini istiyoruz. 
 
 
 
02.12.2004 
 
 

TOBB 
DOĞU KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 
 

YER : TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 
 

İLİMİZİN ÖNCELİKLİ 5 SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

SORUN:1- Gümüşhane İlimizde işsizlik her gün büyüyen bir sorun olarak karşımızda 
durmaktadır.  
 
ÇÖZÜM: 
A-Milli gelir bakımından 62. sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 71. sırada olan 
Gümüşhane İlimiz bu şartlarda yatırımcı için avantaj sağlamıyor ve cazip görülmüyor.  
 
5084 Sayılı Teşvik Yasası yeniden düzenlenerek, 36 İli bir gurup yapmak yerine, daha alt 
gurup İlleri kendi aralarında gruplanmalı, 
 
Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli, 
 
OSB'lerde 10 istihdama % 50 Enerji desteği verilerek, SSK prim desteği ile bu destekler 
paketinin süresi de 10 yıl olmalı, 
 
Mevcut işletmelerde bu Yasadan istifade etmeli. 
 



 203 

B-Tarıma dayalı üretim ve istihdam artırmak için Kelkit sadak sulama barajımız yatırım 
programına alınıp ihale edilmeli, devam eden Köse barajımızın yeterli ödeneğinin ayrılarak 
bitirilmelidir. 
 
C- Gümüşhane' de doğal olarak yetişen C vitamini deposu 500 ton kuşburnu dalda kalıp 
çürüyor. Kuşburnu' ya destekleme primi verilirse, C vitamini deposu bu ürün hem ekonomiye 
kazandırılıp hem de, köyünde oturan en az 500 aile iş ve aş sahibi olur. 
 

SORUN:2-   Gümüşhane İlimizde Eğitim kurumlarımız fiziki mekan yetersizliği çekiyor.  
 
ÇÖZÜM 
A- İlimiz merkez ilçede 36 derslik bir İlköğretim okulu yapılmalıdır. 
 
B- 24 derslik bir lise yapılmalı, 
 
C- Fen lisesinin binası yoktur. Fen lisesi binası yapılmalı, 
 
D-1991 yılında kanunla kurulan KTÜ bağlı 5. bölümlü Gümüşhane Mühendislik fakültesinde 
bina yokluğundan makine mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bölümleri açılamıyor. Bu 
bölümlerin açılması için binaları yapılmalıdır. 
 
E-Kültür merkezi olarak temelleri atılan ama ihtiyaç yok diye ödeneği kesilen binanın 
değişiklik yapılarak ihtiyacımız olan bir okula çevrilip eğitime kazandırılmadır. 
 

SORUN:3- Gümüşhane İlimizin Köse - Kelkit ve Şiran İlçeleri ile irtibatı ve işbirliğimiz yol 
sorunundan dolayı yok denecek kadar azdır.  
 
ÇÖZÜM 
İlimizin Şiran ilçemizle ve Köse ilçemizle devam eden karayolu çalışmaları hızlandırılarak bir 
an önce hizmete açılmalıdır. 
 

SORUN:4- İlimizde yaz ve kış turizm ihtiyacına cevap verecek bir tesis yoktur. 
 
ÇÖZÜM 
Gümüşhane İlimizin eski yerleşim yeri, tarihi Süleymaniye mahallesinde kışın kayak sporu, 
yazın yayla turizmine uygun bir yerimiz vardır. 
 
Kayak sporu ve yayla turizminden istifade etmemiz için ligli Bakanlıklarca alt yapılarının 
yapılmasını istiyoruz. 
 

SORUN:5- Kış mevsimi uzun süren İlimizde enerji maliyetleri ekonomik yük getiriyor, 
 
ÇÖZÜM 
İlimiz sınırları içinde dağıtım ünitesi bulunan Doğal gaz' in İlimiz ve ilçelerimize verilmesini 
istiyoruz 
 
Bu taleplerimizin, İlimizde üretim ve istihdamı artırmaya önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyor, saygılar sunuyorum. 
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16.12.2004 
 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA 
TRABZON 

 
İlgi. 14.12.2004 tarih ve 4808 sayılı faks yazınız. 
 
İlgi yazınızla 02.Aralık 2004 tarihinde Trabzon' da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Bölge 
Toplantısında belirlenen konular doğrultusunda belirlenen bölgesel sorunlarımızın öncelik 
sırasında göre yeniden değerlendirilerek bildirilmesi istenmektedir. 
 

Söz konusu yazınızın ekinde sunulan sorunlarla ilgili Odamızın belirlediği öncelikli sorunlarımız 
Öncelik sırasına göre ek sayfada bildirilmiştir. 
 

Bilgilerinize arz ederim. 
 
 

1- 5084 sayılı teşvik yasası yeniden düzenlenerek, 36 ili bir grup yapmak yerine 
daha alt grup illeri kendi aralarında gruplanmalı. 
 

Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli, 
 

OSB' lerde 10 istihdama % 50 Enerji desteği verilerek, SSK prim desteği ile bu destekler 
paketinin süresi 10 yıl olmalı. 
 

2-Bölgedeki tarım arazilerinin sınırlılığı göz önüne alınarak tarım alanında bölgede Tarım 
Bakanlığının faaliyetlerini artırması, bölgedeki çiftçilerin eğitim yoluyla bilgilendirilmesi, 
organik tarımın tabana yaygınlaştırılması, 
 

3-Doğu Karadeniz Bölgesine gelmekte geciken doğalgaz konusunda çalışmaların ne zaman, 
ne şekilde tamamlanacağı, ve doğalgaz ile bölgedeki hizmet etkilerinin nasıl değişeceği 
konusunda bölgenin bilgilendirilmesi,' bölgeye ucuz enerjinin getirilmesi. 
 

4-Bölgemizdeki mevcut organize sanayi bölgelerine yönelik özel teşviklerin 
çıkarılması. 
 

5-Samsun- sarp arasında yapılan Karadeniz sahil yolunun tamamlanması ve bu güzergah 
üzerinde Gürcistan üzerinden Rusya ve Orta Asya ülkelerine demir yolu bağlantısının 
oluşturulması. 
 

6-Bölgesel ve yerel bazda karayolu ulaşım yetersizliklerinin giderilmesi, köy ulaşım yollarının 
iyileştirilmesi. 
 

7-Tarım Sigortası sisteminin özellikle fındıkta yaşanan don olayından sonra mutlaka fındık ve 
diğer ürünlerde devreye girmesinin sağlanması 
 

8-Sarp Sınır kapısının TOBB girişimleri ile yeniden revizyonunun sağlanması. 
 

9-Bölgenin madden rezervlerinin MTA tarafından daha detaylı yapılarak özel sektörlere 
işletilmesinin sağlanması. 
 

10-Et ve canlı hayvan ithalatının bölgedeki bu sektörden geçinenleri 
olumsuz etkilemelerinin önüne geçilmesi. 
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05.01.2005 
 

TRT 3 EKİBİYLE PROGRAM ÇEKİMİNDE YAPILAN KONUŞMA METNİ 
 
Ben, İsmail AKÇAY 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyım. Marmara Üniversitesinde İşletme tahsilini 
yaptım. Gümüşhane'de ticaret yapıyorum. 
 

Bu güzel program için TRT 3' e ve ekibinizle zatı alinize şahsım ve Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası adına teşekkür ediyorum. Ülkemi ve Şehrimi seviyorum. 
 

1924 yılında çıkarılan kanunla 1925 yılında İl olan Gümüşhane'nin 2000 yılı itibariyle nüfusu 
187.000dir. % 99'u okur-yazar olan Gümüşhane 2001 yılında fert başına 1075 $ milli Gelirle 
Türkiye sıralamasında 62. sırada, İllerin sosyo ekonomik gelişmişlik  sıralamasında da 71. 
sıradadır. 
 

İl ekonomisine sektörel bazda bakacak olursak; Hizmetler Sektörü % 65 Tarım ve Hayvancılık 
% 33,5 Sanayi % 1,5; Bu bilgilerden de görülüyor ki İlimiz özlenen gelişmeyi 
sağlayamamıştır. 
 

Kürtün Hidroelektrik Santrali (HES) 1986 yılında yapımına başlandı. 2003 yılında, Elektrik  
üretimine geçti. 92 MEGAVAT Ünite gücüne sahip olan Kürtün H.E Santralimiz yılda 
98.000.000. kilovat /saat elektrik üretmektedir. Türkiye'nin elektriğinin % 2'sini karşılayan 
Kürtün Hidroelektrik Santralimiz Ülkemiz yıllık 10.000.000.$ katkı sağlamaktadır. 
 

Ayrıca Kürtün Barajında bu sene su kayağı gösterileri yapılacaktır. 12-18 Temmuz 2004 
tarihlerinde İlimizde yapılacak şenlikler içerisinde Kürtün Baraj gölünde ki su kayağı 
yarışlarına jet ski Milli Takımı, Deniz Harp Okulu gösteri timi ve ABD, Almanya, Hollanda, 
İsviçre, Yunanistan su kayağı takımları katılacaktır. Bütün bunlar, Kürtün Barajının 
Gümüşhane'ye sosyal, kültürel ve ekonomik kazançlarıdır. 
 

İlimizde gıda sektöründe, kısmi bir üretim yapılmaktadır. Gümüşsü fabrikasında Kuşburnu 
marmelatı, suyu ve çayı üretilmektedir. 
 

Ayrıca İlimize özel ürün olan, Dut meyvesi kullanılarak organik üretilen pestil-köme önemli ve 
ayrıcalıklı bir sektör olma yolundadır. Gümüşboya, Şiran süt, İncinur tekstil, Gümüş 
Tavukçuluk, Özer bitki çayları üretimleri devam etmektedir. 
 

Organik tarım için Gümüşhane gerçekten uygun bir vadidir. Sanayimiz olmadığı için çevre 
kirliliği söz konusu olmayan, ekolojik yapısı bozulmamış bir şehirdir. Doğan Gurubu Kelkit 
İlçemizde Organik Tarım ve Hayvancılık Projesi başlatmıştır. 700 süt ineği ile başlayan 
projenin hedefi 10.000 adet süt ve et ineğidir. Bölgemize ciddi manada ekonomik katkısı 
olacağına inanıyoruz. 
 

İlimizde 1989 yılında Köyteks ismiyle K.İ.T olarak üretime başlayan tekstil fabrikamız 1996 
yılında özelleştirildi. Bugün İNCİNUR TEKSTİL adıyla çalışan fabrikamızda 200 kişi istihdam 
edilmektedir. 2 milyon adet/yıl kapasiteyle çalışan İncinur Tekstil Fabrikamız yılda 6 milyon 
EURO’ luk ihracat yapmaktadır. 
 

Yeni yatırımlar için alt yapımız şu anda hazırdır. Hava ve Deniz Limanına 1 saat 15 dakika 
mesafede- olan Gümüşhane'de tekstil için tecrübeli iş gücümüzde mevcuttur. Kız Meslek 
Lisesi ve Halk Eğitim Merkezinden tekstil eğitimli her yıl yaklaşık 150 öğrenci mezun 
olmaktadır. 
 



 206 

Ayrıca 5084 sayılı yasa yeni yatırımcılara bazı destekler sağlamaktadır. 
 

Turizm bakımından zengin olan İlimizi yeteri kadar tanıtamadık. Görülmeye değer yerlerimizi 
şöyle sıralayabiliriz. 
 

Torul İlçemizde bulunan Karaca Mağaramız damlataş şekillerinin en güzel örnekleri ile yılda 
60.000 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir tabiat harikasıdır. 
 

Şiran İlçemizdeki Tomara Şelalesi yaklaşık 25 mt yüksekten fışkıran görülmeye değer bir 
şelaledir. 
 

Kültün İlçemizdeki Örümcek Ormanlarında 61 mt yüksekliğinde Avrupa'nın en uzun Köknar 
Ağaçları mevcuttu. 
 

Artabel Gölleri, Çakırgöl, Limni Gölü, 17.Yüzyıldan kalan Sanata Harabeleri, Sadak Harabeleri 
ve üç ayrı Kültün yaşadığı eski Gümüşhane, şimdiki Süleymaniye Mahallesi gezilmeye değer 
yerlerdir. 
 

Gümüşhane,Kuşburnu ve Pestil-Köme ürünleri ile markalaşma yolunda harekete geçmiştir. 
Kuşburnu ve Pestil-Köme üretimi tamamen Organik olarak üretilmektedir. Aile işletmeciliği 
şeklinde yaygınlaşan pestil-köme ve kuşburnu ürünleri İlimizin prestij ürünleri durumundadır. 
 

5084 sayılı yasa bize göre biraz yetersiz çıkmıştır. Bu yasa bazı İllerde girişimciler için cazip 
olabilir. Ancak Gümüşhane'ye bugüne kadar önemli bir katkısı olmadı. Benimde Gümüşhane 
adına fazla bir ümidim yok. 
 

Yatırımlar için Gümüşhane İlimizde, tekstil, mermer, Turizm, Gaz Beton ve Seramik 
alanlarında yatırım yapılabilir.  
 

Yeni gelecek yatırımcılar için Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarını hızlandırdık. 
Organize Sanayi Bölgesini % 80 oranında tamamladık. Toplam 60 adet parselimiz var. 10 
parselimizin tahsisi yapıldı. Yeni yatırımlar için 50 adet boş parselimiz vardır. Yatırımcıları 
bekliyoruz. 
 

5084 sayılı yasada yeni düzenlemeler yapılmalı. 36 İli kapsayan bu yasa, gelişmişlik 
sıralamasında 71. sıradaki Gümüşhane'nin rekabet etmesi yarışması mümkün değildir. 
 

Ayrıca İlimizde doğal olarak yılda 500 ton kuşburnu yetişmektedir. Fakat fiyatının az oluşu ve 
toplama zorluğundan dolayı bunun ancak % 13' ü toplanmaktadır. % 87'si dalda kalıyor. 
 

Hükümetimiz çeşitli ürünleri destekleme primleri veriyor. Kuşburnu' ya da destekleme primi 
verilse köydeki insanımızı kendi evinde iş sahibi yaparak ekonomiye kazandırmış oluruz. 
 

İller arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için önce kayıt dışı ekonomi kayıt altına 
alınmalı, 
 

Daha sonra en fakir İllerden başlamak üzere 15'erli guruplar halinde İller gruplandırılıp bu 
guruplara hitap eden yatırım ve üretimi artırıcı yasalar çıkarılmalıdır. 
 

5084 sayılı yasada olduğu gibi toptancı yasalarla Milli Gelirdeki adaletsiz dağıtımın önüne 
geçemeyiz. 
 

Daha gerçekçi, lokal bölgelere hitap eden yasalarla geri kalmış yöreler cazibe merkezi haline 
getirilmedir. 
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07.01.2005 
 

Ulusal ve Yerel Basın  
 

AYRICALIK DEGIL ADALET İSTİYORUZ 
 

İller arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, refahın topluma dengeli dağılımını 
sağlamak amacıyla 29.01.2004 tarihinde 5084 sayılı bir Teşvik Yasası çıkarıldı. 
 
06 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5084 sayılı Teşvik Yasası 36 İli kapsamına aldı. İyi 
niyetle çıkarılan bu Yasanın aradan geçen bir yıl içerisinde amacına ulaşmadığını gördük. 36 İl 
içerisinde az sayıda İl de olumlu etkileri görülen Yasanın Gümüşhane ve Gümüşhane gibi 
İllerde bir katkısı olmamıştır. 
 
İlimizde 5084 sayılı yasadan iki küçük işletme açılmıştır. İsviçre'nin Zug Kantonunda benzer 
bir yasa 1946 yılından beri uygulanmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe 
merkezi haline gelen Zug Kantonu bugün İsviçre'nin en zengin kantonu durumundadır. 
 
Bizim Ülkemizde de geri kalmış yörelerin kalkınmasına yönelik çıkarılan yasalar, her İlin 
yapısına göre farklı ve fark edilecek cazibeler sunmalıdır. 
 
Teşvik Yasasını çıkardım, İl sayısını artırdım diyerek, şartlan olumsuz yöreye, yatırımcı 
çekemezsiniz. 
 
Yasa kapsamı genişletilerek 49 İl Yasa kapsamına alındı. Gerçekten yapılması gereken buydu. 
Çok doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. 
 
Ancak, 49 İl arasında bazı illere haksızlık yapıldığı da daha çok ortaya çıktı. 
 
İller İtibariyle; 
 
Gümüşhane, fert başına 1075 $ Milli Gelirle 62. sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, GSYİH' da ki payı itibariyle 74. sırada olan bir İl. Bu ve benzeri veriler 
çoğaltılabilir. 
 
Ülke genelinde bir sıralama yapacak olursak, Gümüşhane en sondan 10. İl, başka bir ifadeyle 
en az gelişmiş yada en az kalkınmış 10. İl konumundadır. 
 
Şimdi Gümüşhane, bu konumuyla, kendinden daha çok gelişmiş 39 İl arasında, aynı şartlarda 
nasıl rekabet edecek Kendinden daha büyük 39 İl arasında Gümüşhane'nin cazip bir İl olması 
ve yatırımcı çekmesi mümkün değildir. 
 
Ekonomik yapı ve gelişmişlik bakımından birbirine yakın İller Gruplandırılarak, kademeli bir 
Teşvik Yasası uygulanmalıdır. 
 
Bu illere yapılan haksızlık bir an önce düzeltilmelidir. Gümüşhane olarak biz ayrıcalık değil, 
Adalet istiyoruz. 
 
Teşvik yasasının amacına ulaşması ve adil olması için, Hükümetimizin bizim sesimizi de 
duyacağını ümit ederek bekliyoruz. 
 



 208 

21.03.2005 
 
 
 
 
 

Tarihi, Kültürel, Turistik ve Sanayi Potansiyeli ile 
GÜMÜŞHANE 

 

Gümüşhane Karadeniz Bölgesini, Doğu, Güneydoğu, Ortadoğu ve Orta Asya' ya bağlayan en 
kısa karayolu, aynı zamanda tarihi ipek yolu üzerinde kuruludur. 
 

Tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış, Vatanına, Bayrağına, manevi değerlerine bağlı 
insanların yaşadığı, bozulmamış tabiat dokusunun devam ettiği Ahmet Ziyaüddin 
Gümüşhanevi' lerin yetiştiği bir şehirdir. 
 

GÜMÜŞHANENİN KÜLTÜR VE TURİZM VARLIKLARI 
 

Gümüşhane’de yakın tarihimizden kala başlıca kültürel miraslarımız arasında yer alan 
yöremizde eski Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi üç kültürün yaşadığı tarihi 
ve kültürel zenginliğe sahiptir. 
 

Kendine özgü mimarileri eşsiz ahşap işçilikleri ile günümüzde hala varlıklarını sürdüren ve 
restorasyon çalışmaları devam eden, tarihi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara 
aktarmamıza vesile olan Gümüşhane evleri, önemli bir kültürel zenginliktir. 
 

Gümüşhane'nin tarihte yüklendiği misyonu, gelecek kuşaklara aktarmada kararlı olan ve 
dimdik ayakta olan: Canca, Kov, Keçikalesi gibi kaleleri, Harşit Çayını gerdanlık gibi süsleyen 
ve halen kullanılan Tohumoğlu Köprüsü, Gümüşhane Köprüsü, Gamberlİ Köprüsü, Torul 
Köprüsü gibi köprüler, ahşap işçiliğinin tarihten kalan nadide örneklerinden olan Sarıçiçek Köy 
Odaları, 
 

Tarihi cami ve cami kalıntıları, Çeşmeler, Santa, Sadak Harabeleri, İmera Manastın Çağırgan 
Baba, Pirahmet, Firdevs Hatun, Gelin Ebe Türbeleri Gümüşhane'nin tarihte üstlenmiş olduğu 
rolü göstermektedir. 
 

TURİZM 
 

Gümüşhane’ye 17 Km uzaklıkta yer alan Karaca Mağarası, Şiran İlçemizde bulunan Tomara 
Şelalesi, Torul İlçesinde bulunan Artabel Gölleri ve Limni Gölü, Merkez de bulunan Çakırgöl, 
Kürtün İlçemiz sınırları içinde bulunan ve Avrupa’nın en yüksek göknar ağaçlarının yer aldığı 
Örümcek ormanları, deniz gibi Kürtün Barajımız ve bitmek üzere olan Torul barajımız 
görülmeğe değer varlıklarımızdır. 
 

Ayrıca, kış aylarında kayak turizmine, yaz aylarında çim kayağı turizmine hizmet eden Zigana 
kayak merkezi, 
 

Her yıl uluslararası olarak düzenlenen Kuşburnu ve Pestil Şenlikleri ile yayla şenlikleri, ilimizde 
var olan önemli turizm potansiyelleridir.  
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GÜMÜŞHANENİN YÖRESEL GIDALARI  
 

(Kuşburnu, Pestil, Köme, Meyve ve Bitki Çayları) 
 

Gümüşhane iklim ve zengin flora yapısı ile doğal kaynaklar kullanılarak organik olarak 
hayvansal ve bitkisel üretim yapılan doğal bir seradır. 
 

Gümüşhane' nin tanıtımı ve ekonomisine katma değer sağlayan, Gümüşhane patentli olarak 
organik üretimi yapılan Gümüşhane dut pestili, kömesi ile meyve, bitki çayları ve kuşburnu 
Gümüşhane ile özdeşleşmiş Gümüşhane’nin   simgesi haline gelmiştir. 
GÜMÜŞHANE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
 

Altyapı çalışmaları 2005 yılında bitecek olan Organize Sanayi Bölgesinde 60 adet sanayi 
parseli yer almaktadır. 
 

Gümüşhane Organize sanayi Bölgesinde yatırımcılara 9 parsel tahsis edilmiş, bu parsellerin 2 
tanesinde üretime geçilmiş, 4 parselde inşaat çalışmaları devam etmekte, 3 parsel de proje 
aşamasındadır. 
 

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti tam bir özel sektör mantığı ile 
çalışarak yatırımcılara yardımcı olmakta ve her türlü desteği vermektedir. 
 
 
 
30.03.2005 
 
 
 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi 
Sayın : Cavit TORUN’a sunulmuştur. 

 
GÜMÜŞHANE NİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI 
 
1 - 5084 sayılı yasa sadece fert başına milli gelir kriterine göre çıkarılması, Gümüşhane ve 
Gümüşhane gibi iller için bir fayda sağlamamıştır. Yasa kapsamına giren iller arasında da bir 
haksızlık olmuştur.  
Çünkü; 
Gümüşhane ilimiz Milli gelir bakımından 62. sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 
71. sırada, (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan aldığımız pay bakımından bakımından 74. 
sıradadır. Burada görülüyor ki en az gelişmiş 11. İl konumundayız. Gümüşhane ilimiz bu 
şartlarda yatırımcı için avantaj sağlamıyor ve cazip görülmüyor. 5084 sayılı Yasanın bu 
kriterlerde dikkate alınarak yapılması daha doğru olur. 
 
5084 Sayılı Yasa kapsamına giren İller kendi aralarında gruplandırılmalıdır. 
 
-Alt grup illerde teşvik süresi 15 yıla çıkarılmalıdır. 
 
-Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmelidir. 
 
-Mevcut işletmelerde 5084 sayılı yasadan istifade etmelidir. 
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2-Organik tarım vadisi olan İlimizde, Kelkit sadak sulama barajımız yatırım programına alınıp 
ihale edilmeli, devam eden Köse barajımıza yeterli ödenek ayrılarak bitirilmelidir. 
 
3-İlimiz merkez ilçede 36 derslikli bir İlköğretim okulu, 24 derslikli bir lise yapılmalıdır. 
 
4-1991 yılında kanunla kurulan KTÜ bağlı 5. bölümlü Gümüşhane Mühendislik fakültesinde 
bina yokluğundan makine mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bölümleri açılamıyor. Bu 
bölümlerin açılması için binaları yapılmalıdır. 
5-Kültür merkezi olarak temelleri atılan ama ihtiyaç yok diye ödeneği kesilen binanın 
değişiklik yapılarak ihtiyacımız olan bir okula çevrilip eğitime kazandırılmadır. 
 
6-İlimizin ilçelerimizle olan karayolu bağlantılarından (İkisu - Şiran) (Şiran - Kelkit), (Kelkit - 
Köse - Gümüşhane) kara yollarımızın yeterli ödenek ayrılarak bitirilmesini istiyoruz. 
 
7-Gümüşhane İlimizin doğalgaz projesi tek başına yapılma şansının az olduğu söyleniyor. 
Doğal gaz dağıtımı komşu illerimizden biri ile kollektif düşünülüp başlatılmalıdır. 
 
8-1954 yılında Ülkenin birçok yerinde Lise yokken Gümüşhane 
Öğretmen Okulu açılmış, 1975 yılına kadar devam etmiş, 1975 yılında Eğitim 
Enstitüsü olmuş ancak 1980 yılında Eğitim Enstitümüz kapatılmıştır. 
 
Diğer İllerdeki Eğitim Enstitülerinin hepsi Eğitim Fakültesi olarak devam etmiştir. 
 
Hükümetin yeni çalışma programı içerisinde KTÜ  (Karadeniz Teknik Üniversitesi) den yeni 
üniversiteler ve yeni Fakültelerin çıkacağını duyuyoruz.  
 
Bu çalışma içerisinde;  
 
a- KTÜ ' ye bağlı Gümüşhane Eğitim Fakültesi  
b- KTÜ ' ye bağlı Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
c- Gümüşhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu ' nun açılmasını talep ediyor ve istiyoruz. 
 
Fakültelerimizle ilgili KTÜ ' nün uygun görüşleri vardır. Taleplerimizle ilgili destek ve 
katkılarınızı bekliyor, saygılarımla arz ederiz. 
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06.04.2005 
 
 
 
 
Sn : Recep Tayip ERDOĞAN (Başbakan) 
Sn : Deniz BAYKAL (CHP Genel Başkanı) 
Sn : Fazlı ERDOĞAN (Zonguldak Milletvekili) 
Sn: Nevzat DOĞAN (Kocaeli Milletvekili) 
Sn: Erdoğan TEZİÇ (YÖK Başkanı) 
Sn : Tayyar ALTIKULAÇ (Milli Eğitim Komisyon Başkanı) 
Sn : Hüseyin ÇALIK (MEB Yüksek Öğrenim Genel Müdürü) 
Sn : Hüseyin ÇELİK (Milli Eğitim Bakanı) 
Sn : M. Akif HAMZAÇEBİ (Trabzon Milletvekili) 
Sn : Sabri VARAN (Gümüşhane Milletvekili) 
Sn : Temel YILMAZ (Gümüşhane Milletvekili) 
Sn : Güldal OKUTUCU (İstanbul Milletvekili) 
Sn : Aydın DOĞAN 
Sn : Bedrettin DALAN 
 
 
İlimizin sosyo-ekonomik gelişmesi ve kalkınması için İlimize KTÜ'ye bağlı yeni Fakültelerin 
açılması ile ilgili Odamızda 06.04.2005 tarihinde yapılan toplantıda birlikte aldığımız kararın 
bir sureti ekte sunulmuş olup, karar, aşağıda isimleri yazılı kişilere faks ve posta yoluyla 
gönderilmiştir. Bu çalışmanın sonucunu alana kadar takipçisi olacağız. 
 
Bilgilerinize arz/rica ederim. 
 
 
 
 
Sayın ;  
 
Gümüşhane Sancağı, 1924 yılında çıkan bir kanunla 1925 yılında İl olmuştur. 
 
Ülkemizde; İller sıralamasında, Gümüşhane olarak fert başına düşen 1075 $ milli gelirle 62.ci 
sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 71 ci sırada, GSYİH ' daki payımız itibari ile 
74. cü sıradayız. 
 
Özlenen ve beklenen gelişmeye kavuşamadığımız görülmektedir. 
 
Bunun sebebi; merkezi hükümetlerin, sanayi, turizm, sağlık ve eğitim gibi yatırımları sürekli 
aynı bölgelere üst üste yapmalarından, yaptırmasından ve yapılmasına izin verilmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
Bu yanlışlıklar, Ülkenin eşit ve dengeli kalkınmasına engel olmuştur. 
 
Cumhuriyet öncesi ve sonrası tarihin her döneminde vatanına, bayrağına ve kanunlarına 
saygıda kusur etmeyen Gümüşhane, aynı zamanda eğitim ve öğretime de öncelik veren bir 
ildir. 
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1954 yılında, Ülkenin birçok yerinde Use yokken Gümüşhane 'ye Öğretmen Okulu açılmış, 
1975 yılına kadar devam etmiş, 1975 yılında Eğitim Enstitüsü olmuş ancak 1980 YILINDA 
EĞİTİM ENSTİTÜMÜZ SEBEPSİZ YERE KAPATILMIŞTIR. Diğer İllerdeki Eğitim Enstitülerinin 
hepsi, Eğitim Fakültesi olarak eğitim öğretimini sürdürmüştür. 
 
Hükümetin yeni çalışma programı içerisinde KTÜ 'den yeni üniversite ve yeni fakülteler 
çıkacağını duyuyoruz. 
 
Bu çalışma içerisinde olumlu karşılayacağınız ve bize destek vereceğiniz ümidiyle 
Gümüşhane adına taleplerimizi arz ediyoruz; 
 
1-KTÜ ' ye bağlı Gümüşhane Eğitim Fakültesi 
 
2-KTÜ ' ye bağlı Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
 
3-Gümüşhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu ' nun açılmasını talep ediyor ve istiyoruz. 
 
Fakültelerimizle ilgili KTÜ ' nün uygun görüşleri vardır. 
 
Taleplerimizle ilgili destek ve katkılarınızı bekliyor, bizleri anlayışla karşılayacağınız ümidi ile 
saygılar sunuyoruz, 
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12.04.2005 
 
 
 

VALİLİK MAKAMINA 
GÜMÜŞHANE 

 
 

Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğünün ve birçok Kamu Kurumunun ihale ilanlarında, ihale 
doküman bedellerinin diğer İllerimize göre yüksek olduğu görülmektedir. 
 
Örneğin; Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü - Torul Şehit Tamer Çok Programlı Lise ek bina 
yapım işinin ihale doküman bedeli 500,00-YTL olarak belirlenmiştir. 
 
Buna mukabil: 
18.000.000,00 YTL keşif bedelli İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik ve Acil Bina 
İnşaatı işi için dosya bedeli 350,00- YTL, 
 
8.321.186,44- YTL keşif bedelli Erzurum Adliye Binası İkmal inşaatı işi dosya bedeli 300,00- 
YTL olarak belirlenmiştir. 
 
Görüldüğü gibi, İlimizde keşif bedeli daha düşük olan işin ihale doküman bedeli diğer illere 
göre daha yüksek tespit edilmiştir. 
 
4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nu 28 Maddesi Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak 
ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edileceği belirtilmektedir. 
 
Gümüşhane' de yapılacak ihalelerde ihale doküman bedelleri rekabeti engellemeyecek şekilde 
fiyatların daha uygun tespit edilmesi husussunu; 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meslek mensupları adına takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 
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12.04.2005 
 
 
 

VALİLİK MAKAMINA 
GÜMÜŞHANE 

 
İlimizde yapılan Kamu ihaleleri çok yüksek tenzilatlarla teklif sahiplerine ihale edildiği 
görülmektedir. 
 
Kamu ihalelerinde % 50 ‘leri geçen tenzilatları kamuoyuna açıklamak zor oluyor. 
 
Bu kadar yüksek tenzilatlarla bu işlerin sağlıklı yapılmadığı konusunda kamuoyunda endişeler 
vardır. 
 
Hayır kurumları olmayan müteahhit firmalar, proje esaslarına göre eksiksiz yaptıkları bu 
işlerden hangi hesap sistemine göre kazanç elde ettikleri pek anlaşılmıyor. 
 
Bu konuda devletin kontrol mekanizmasının proje esaslarına ve kurallara göre işlerin 
yapılmasında daha hassas davranmaları bir kez daha önem arz ediyor. 
 
Kamu ihalelerinde yukarıda arz ettiğimiz konularda ilgili ve yetkili kurumların gerekli itina ve 
titizliği göstermesi kamuoyunda oluşan endişeleri asgariye indirecektir. 
 
Gereğini takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla. 
 
 
 
 
19.04.2005 
 

Basın Duyurusu 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN SANAYİ İŞLETMELERİNE DUYURU 
 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmeleri 
sanayi siciline kayıt edilmekte ve işletme adına "Sanayi Sicil Belgesi" verilmektedir. Aynı 
kanunun 5. maddesine göre sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmelerinin bir yıllık faaliyetlerini 
Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim yılı sonundan itibaren en geç 
dört ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeye mecbur oldukları belirtilmektedir. 
 
Odamıza kayıtlı Sanayi İşletmelerinin "Yıllık İşletme Cetvellerim" en geç Nisan 2005 sonuna 
kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir. 
 
Yıllık İşletme Cetvellerini zamanında teslim etmeyen işletmelere idari para cezası 
uygulanacaktır. 
 
Üyelerimize duyurulur 
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24.05.2005 
 
 

SAYIN : PINAR ÇELİK 
MİLLİYET KARİYERİM 

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM SORUMLUSU 
 
 

5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki amacı ile çıkarılan kanun kapsamında ilimiz 
organize sanayi bölgesinde 5 firmaya yedi adet parsel tahsisi yapılmış, daha önce yapılan iki 
parselin de teşvik kapsamına alınması ile teşvikten yararlanan firma sayısı yedi ye 
yükselmiştir. 
 
5084 sayılı yasaya bağlı olarak 500 kişi civarında bir istihdam artışı yaşanabileceği 
görülmektedir. 
 
Teşvik yasası kapsamında müracaat eden firmalara bakıldığında en çok istihdam yaratacak 
sektör olarak tekstil sektörü öne çıkmaktadır. 
 
Nüfus: 
Gümüşhane Geneli 2000 Yılı Nüfus : 186.953 Kişi 
İlçe merkezleri                                   : 77.570        % 41,5 
Köyler                                               : 109.386      % 58,5 
Şehirleşme Oranı                               : % 41,5 
GSYİH pay (2003 yılı)                       : 73. sırada  81 İl içinde  %0,14 
Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2003): 81 İl İçinde 71 . sırada 
 
Sektörel Paylar : 
a-Hizmetler    63,3 , b-Tarım 33,2, c-Sanayi 1,6 
 
Organize Sanayi Bölgesi:  Gümüşhane Merkezde altyapı çalışmaları   %90 oranında 
tamamlanmış 303.407 m2 büyüklüğünde bir adet OSB vardır. 
 
OSB ' deki mevcut 60 adet sanayi parselinden 9 parsel yatırımcılara tahsis edilmiştir. Tahsis 
edilen parsellerin toplam alanı 77.154 m2 tahmini istihdamı 157 kişidir. 
 
Teşvik kapsamında ; Kullandırılan teşvikler 2004 yılı ve 2005 yılı Ocak - Şubat ayları (Sanayi 
Ticaret İl Müdürlüğü verileri) 
Tahsis edilen hazine arazisi'.77.154m2 
Sigorta primi (2004) : 316.577 YTL 
Sigorta Primi (2005)          : 117.345 YTL 
Gelir Vergisi Stopaj Miktarı: 234.738 YTL 
Merkez: 151.968 
Kelkit  : 52.184 
Köse    : 5.005 
Torul    : 8.957 
Şiran    : 16.624 
Enerji Desteği (Ödenen)                        : 14.642 YTL 
Enerji Desteği (Tahakkuka Bağlanan)     : 10.973 YTL 
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Yaratılan İlave İstihdam :       563 Kişi 
Merkez 306 
Kelkit 133 
Köse 12 
Torul 53 
Kürtün 59 

İşsizlik Oranı  

İşçi bulma kurumu verileri 2004 yılı 
Kayıtlı İşsizler (2004)      : 1441 Kişi 
 : 1047 Erkek 
 : 394 Kadın 

Kayıtlı İşgücü : 1818 Kişi 
İstihdam Sayısı : SSK ve BAĞ-KUR verileri SSK 'lı olarak çalışan : 31.12.2004 itibari ile 5200 
Kişi 
BAĞ-KUR 
Bağ-Kurlu kendi işini yapan : 3798 Kişi 
Bağ-Kurlu (Tarım) : 4887 Kişi 
Toplam: 8685 Kişi 
Sosyal Güvenlikten yararlananlar SSK+BAĞ-KÜR =13.885 Kişi 
Ticarette en çok pay alan sektörler : Hizmet 
Sanayide en çok pay alan sektörler: Tekstil-Madencilik 
En büyük 10 şirket ciro ve istihdam bakımından: 
Ciro : 17.579.779,40-YTL 
İstihdam   : 478 Kişi 
 
 
 
 
 
 
 
16.05.2005 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 

Birliğimizin 60. Genel Kurulunda oy birliği ile TOBB Başkanlığına yeniden seçilmenizden dolayı 
kutluyorum. 
 
Ülkemizin geleceğine yön veren Oda ve Borsalarımızın Üst Kuruluşu Birliğimizin, her zaman 
olduğu gibi bundan sonra da Türk Hür teşebbüsümüzün gelişmesi ve güçlendirilmesi için 
üstün ve gayretli çalışma temponuzu giderek artıracağınızdan şüphem yoktur. 
 
Ülkemizin kalkınmasında her konudaki çalışmalarınızı büyük bir heyecanla takip ediyorum. 
 
Bu vesile ile sizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyor, saygılarımı 
sunuyorum. 
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07.06.2005 
 
Muammer TAŞ AKP İl Bşk V. 
Erkan PELİT CHP İl Başkanı 
İbrahim TAŞDEMİR Baro Başkanı 
Rıfat ÇİLENK Es ve San Kredi Kef Koop Bşk 
Yusuf KULLUKÇU Esnaf ve San Od Bşk. 
Şerafettin ALEMDAR Bakalar Odası Bşk 
Hüsamettin ÇİMEN Şof ve Ot Odası Bşk 
Hacıbey GÜN  Kahveciler Odası Bşk 
Sinan ARTUN SMMM Odası Bşk 
Süleyman KÖPRÜLÜ  Gümüşhaneliler Hizmet Vakfı Bşk 
Önder TURHAN Demokrat Gazetesi 
 
 
Sayın : ………………. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamız da 06.04.2005 tarihinde Sivil Toplum kuruluşları ve 
Siyasi Parti Başkanlarımızla yaptığımız İlimiz de Eğitim Fakültesi açılmasına ilişkin ortak 
kararımız, İlgili kurum ve kuruluşların yanında hemşerimiz Sayın Aydın DOĞAN' a İlimizi 
ziyaretlerinde bizzat elden verilerek gerekli destek ve yardımları talep edilmişti. 
 
İlimiz Milletvekilleri Sayın Sabrı VARAN ve Sayın Temel YILMAZ' in da bulunduğu toplantıda 
Hemşerimiz Sayın Aydın DOĞAN konu ile bizzat ilgileneceğini, ilimizde Eğitim Fakültesi 
açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını, ayrıca konunun takip edilmesi için Hürriyet ve 
Milliyet gazetelerinin yöneticilerinden ve Ülkemizce tanınan gazeteciler Ertuğrul ÖZKÖK, 
Abbas GÜÇLÜ ve Sedat ERGİN' e direktif ve talimat vermişlerdir. 
 
Konunun Başkanlığımızca takip edildiğini, bilgilerinize rica ederim. 
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25.06.2005 
 
 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin Odamızı Ziyareti 
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2005 KREDİ PROTOKOLLERİ 

 
TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE VAKIFBANK ARASINDA YAPILAN PROTOKOL 
GEREĞİNCE ODA ÜYELERİMİZE 15 YILA KADAR DEĞİŞEN VADELERDE 1.70 - 

2.25  ARASIDA DEĞİŞEN FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILACAKTIR 
 

A-) YENİ TÜRK LİRASI NAKİT İŞLETME KREDİLERİ 
1- İşyeri Edindirme Kredisi 
Kredinin Limiti : Alınacak İşyerinin ekspertiz değerinin azami % 75 ini geçmemesi kaydı ile azami 
500.000.-YTL 
Vade : 180 aya (15 yıla) kadar vadeli 
Faiz Oram : 1-120 AY 1.70 121-180 AY 1.75 
Ödeme Şekli: Aylık ve Üç aylık eşit taksitler halinde Ödemeli 
(Alınacak İşyeri Üzerine İpotek tesis edilir.) 
2- Ödemesiz Dönemli Taksitli İsletme Kredisi 
Kredinin Limiti: Azami 500.000.-YTL 
Vade : 1 yıla kadar Ödemesiz üç yıla kadar vadeli 
Faiz Oram: 1-12 AY 1.95, 13-18 AY 1.95, 19-24 Ay 1.95,        25-36 AY 2.05 
Ödeme Şekli: Anapara ödemesiz dönemde 3 ayda bir faiz ödemeli 
Anapara ödemeli son 2 yılda; Aylık veya 3 Aylık eşit taksitler halinde ödemeli 
3- Uzun Vadeli Taksitli İşletme Kredisi 
Kredinin Limiti: Azami 500.000.-YTL 
Vade : 60 Aya (5 yıla) kadar vadeli 
Faiz Oram:l-12 AY 1.95,   13-18 AY 1.95,     19-24 AY 1.95,     25-36 AY 2.15,     49-60 AY 2.25 
Ödeme Şekli: Aylık veya 3 aylık eşit taksitler halinde ödemeli 
4- Araç/Filo Kredisi 
Kredinin Limiti : İşletmeye alınacak 0 KM ve II el (8 yaşına kadar ) araçların değerinin % 75 ine 
kadar azami 500.000.-YTL limitli Vade : 60 Aya ( 5 yıla) kadar vadeli 
Faiz Oranı : 0 KM Araçlarda ;l-36 AY 1.73, 37-48 AY 1.78, 49-60 AY 1.93 
II El Araçlarda   ; 1-36 AY 1.80 37-48 AY 1.85 49-60 AY 2.00 
Ödeme Şekli: Aylık veya 3 Aylık eşit taksitler halinde ödemeli 
Sıfır Faizli KOBİ İhracat Destek Kredisi 
Kredinin Limiti: Azami 100.000.-USD 
Vade : Azami 6 ay 
Ödeme Şekli: Kredi geri Ödemesi vade sonunda defaten yapılacaktır. 
YATIRIMCIYA DESTEK KREDİSİ 
1- Vakıfbank Newvork Yatırım Kredisi 
Oda üyelerinin teşvik belgesine bağlanmış İmalat, Eğitim, Gıda ve sağlık konularındaki komple yeni 
yatırım, modernizasyon , tevsii yenileme, ürün çeşitlendirme yatırımları v.b. yatırımlar finanse edilir. 
Kredinin Limiti: Komple yeni yatırımlarda yatırımın en az % 30 luk bölümü firma özkaynakları ile 
yapılmış olmalı, yatırımın en fazla %50 si ne kadar kredi kullandırılır. 
Kredi USD cinsinden ve minumum 250.000.-USD olarak kullandırılır. 
Vade ; maksimumu 18 aya kadar anapara ödemesiz dönem olmak Üzere azami 6 yıl vadeli 
Faiz Oranı: Yıllık Faiz Oranı (Libor+4) 
Ödeme Şekli: 3 ay veya 6 ayda yapılacak anapara ödemeleri ve 3 ayda bir yapılacak faiz ödemeleri. 
Kredi Limiti, Faiz Oranlarında Değişiklik : Komisyon oranlan kredinin süresi boyunca sabittir. 
Nakit krediye uygulanacak faiz oranı konusunda ise Banka mevzuatı konusunda hareket edilecek 
olup, faiz oranındaki artışlar krediye yansıtabilecektir. 
Kredilerin Temerrüt Hali ve Uygulanacak Faiz Oranı : Muaccel hale gelen kredilere Banka 
mevzuatı doğrultusunda cari ticari temerrüt faizi ve diğer temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bu 
konuda Banka ' nın yürürlükteki mevzuatı geçerli olacaktır. 
Temerrüt faiz oranı cari genel kredi faiz oranının % 50 fazlasıdır. 
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ODAMIZ İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA YAPILAN PROTOKOL GEREĞİNCE ODA 
ÜYELERİMİZE TAKSİTLİ KREDİ KULLANDIRILACAKTIR 

Taksitli Küçük İşletme Kredisi 
BANKA tarafından Küçük İşletme kredisi kapsamındaki taşıt kredilerine kaskonun Banka aracılığıyla 
yapılması durumunda uygulanmakta olan aylık cari kredi faiz ve komisyon oranı uygulanacaktır. 
Taksitli Ticari Kredi 
Banka tarafından Ticari Kredi Kapsamındaki Taşıt Kredilerine kaskonun Banka aracılığıyla yapılması 
durumunda uygulanmakta olan aylık cari kredi faiz ve komisyon oranı uygulanacaktır. 
BCH (Borçlu Cari Hesap) Kredisi 
Banka tarafından BCH kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranının % 5 oranında indirim 
yapılarak hesaplanan faiz oranı uygulanacaktır. (Örnek : cari BCH faiz oranı=% 25 ise işbu protokol 
kapsamındaki BCH için uygulanacak faiz oranı %25(25-(25*0.05))=%23.75 olur) 
Geri Ödeme 
Taksitli Ticari Kredi: Aylık taksit ödemeli en fazla 24 ay vade, 
Taksitli Küçük İşletme Kredisi : Aylık taksit ödemeli en fazla 24 ay vade, 
BCH Kredisi: 3' er aylık dönemlerde faiz ödemeli en fazla 1 yıl vade. 

 
TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİNE TOBB-HALKBANK DESTEK KREDİSİ 

KULLANDIRILACAKTIR 
Kredinin Yıllık Faiz Oranı: % 10.80 
Kredinin Aylık Faiz Oranı: % 0.90 
Sigorta Ücreti Ayrıca Banka Tarafından Tahsil Edilecektir. 
40 YAŞINDA BİR KİŞİ İÇİN SİGORTA BEDELİ 145 YTL 'DİR. 
KREDİ MASRAF VE TAKSİT LİSTESİ 
LİMİT: 10.000 YTL HESAPLAMA TABLOSU 
TOBB KREDİSİ ( TİCARİ 12 AY) TOBB KREDİSİ (KOBİ 12 AY) 
KREDİ LİMİTİ      : 10.000 YTL KREDİ LİMİTİ     : 10.000 YTL 
TAKSİT MİKTARI: 885 YTL TAKSİT MİKTARI: 883 YTL 
GERİ ÖDENECEK MİKTAR: 885*12=10.620 YTL GERİ ÖDENECEK MİKTAR : 883*12=10.596 YTL 
PEŞİN ALINACAK KOMİSYON : 267,75 YTL PEŞİN ALINACAK KOMİSYON : 267,75 YTL 
LİMİT; 25.000 YTL HESAPLAMA TABLOSU 
TOBB KREDİSİ (TİCARİ 12 AY) TOBB KREDİSİ (KOBİ 12 AY) 
KREDİ LİMİTİ      : 25.000 YTL KREDİ LİMİTİ      : 25.000 YTL 
TAKSİT MİKTARI: 2.214 YTL TAKSİT MİKTARI: 2.214 YTL 
GERİ ÖDENECEK MİKTAR : 2.214*12=26.568 YTL GERİ ÖDENECEK MİKTAR : 2.207*12=26.484 
YTL 
PEŞİN ALINACAK KOMİSYON : 551,25 YTL PEŞİN ALINACAK KOMİSYON : 551,25 YTL 
LİMİT: 50.000 YTL HESAPLAMA TABLOSU 
TOBB KREDİSİ (TİCARİ 12 AY) TOBB KREDİSİ (KOBİ 12 AY) 
KREDİ LİMİTİ     : 50.000 YTL KREDİ LİMİTİ     : 50.000 YTL 
TAKSİT MİKTARI: 4.427 YTL TAKSİT MİKTARI: 4.414 YTL 
GERİ ÖDENECEK MİKTAR : 4.427*12=53.124 YTL GERİ ÖDENECEK MİKTAR : 4.414*12=52.968 
YTL 
PEŞİN ALINACAK KOMİSYON : 1.023,75 YTL PEŞİN ALINACAK KOMİSYON : 1.023,75 YTL 
Not: 25.000,YTL' ye kadar şahıs kefaleti yeterlidir. 
Limit 25.000 YTL ' yi aşarsa ipotek gerekmektedir. 
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25.06.2005 
 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Gönderilmiştir 
 
 

TOBB YÖNETİMİNDEN İSTEKLERİMİZ 
 
Üst Kuruluşumuz olan Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin çalışmalarım takdirle karşılıyoruz. 
Ülkemizin her meselesi ile ilgili proje hazırlayan, çözüm üreten ve bunların takipçisi olarak 
uygulanmasını sağlayan Türkiye Odalar Borsalar Birliğimizin göstermiş olduğu bu yüksek 
performansı büyük bir keyif ve beğeni ile İzliyoruz. 
 
Ülke kalkınmasında yeni ufuklar açacak, daha güzel çalışmalar ve katkılar sağlayacağınıza 
İnanıyoruz. 
 
Hoşgörünüze sığınarak Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye 
Odalar Borsalar Birliğimizden birkaç talepte bulunmak istiyoruz: 
 
a - Gerek Odamız Üyelerine, gerekse toplumun çeşitli kesimlerinden gelen taleplere çözüm 
üretmek ve sağlıklı hizmeti sunabilmek için dört yıldır devam etmekte olan Ticaret ve Sanayi 
Odası Hizmet Binası inşaatımızın bitirilebilmesi için TOBB ' den maddi destek sağlanmasını, 
 
b - TOBB tarafından yapılmakta olan kırtasiye yardımlarının öncelikli olarak kalkınmada 
öncelikli illere öğrenci sayısı arttırılarak yapılmasını, 
 
c - Gümüşhane' ye TOBB tarafından Eğitim ve Kültürel faaliyetlere yönelik olarak bir yatırım 
( Okul, Yurt Binası, Kültürel Mirasın Korunması için) yapılmasını, 
 
d – TOBB’nin Kalkınmada öncelikli yörelerden Üniversitelerde yükseköğrenim gören Ticaret 
ve Sanayi Odalarının belirleyeceği ihtiyaçlı öğrencilere burs verilmesini talep ediyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
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08 Temmuz 2005 
 
 
 
 

GÜMÜŞHANE İLİ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
 

İLİMİZ EKONOMİSİ KÜÇÜLÜYOR 
Dünyada ve Ülkemizdeki ekonomik daralma, İlimizdeki esnaf ve tüccarımıza sıkıntılı günler 
yaşatmaya başlamıştır. Bu zor dönemde çıkış yolu arayan esnaf ve tüccarımızla ortak 
görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
SORUN ; İlçelerimiz ve bir kısım Belde ve köylerimiz İlimizle kopuk yaşıyorlar. Gümüşhane 
olarak çevremizle, sosyal, kültürel ve ekonomik birlikteliğimiz yok. İlimiz, İlçe ve 
köylerimizle bir sinerji yaratamıyor. 
 
ÇÖZÜM ; İlimizin, İlçe, Belde ve Köyleri ile karayolu bağlantıları standartlara uygun olarak 
kısa zamanda yapılmalıdır, Şiran-Kelkit arası, Kelkit- Köse arası, Köse - Gümüşhane 
arasındaki devam eden yollarımız bitirilmelidir. 
 
26 köyün ve yaylalarının kullandığı, Tohumoğlu- Yağmurdere yolu standart yol olarak 
yapılmalıdır. 
 
Salyazı Beldesi ve 7 komşu köyünü İlimize ulaştıracak çok kısa bir yol olan Çalık Köyü 
güzergahı açılmalıdır. 
 
Önemli bir gurup yolu olan İkisu-Şiran yolumuzda bitirilmelidir. 
 
Ulaşım rahatlığı, İl, İlçe ve köylerin ilişkilerini artıracaktır. 
 
SORUN ; Kamu Kurumlarının Mal ve Hizmet alımları ile yatırımları azalmıştır. 
 
ÇÖZÜM ; Kamu Kurumlarının mal ve hizmet alımlarında, eşit şartlarda yada şartların 
eşitlenmesi önerilerek, İlimiz tercih edilmelidir. İlimiz esnafının, komşu illerle rekabet 
edebilmesi konusunda kamu yöneticilerimizin bilgi ve desteğine ihtiyacı vardır. 
 
-Mal ve Hizmet alımlarında, Kamu Yöneticilerimizin ve özel sektörün, karşılıklı hassasiyet 
göstermesi İlimiz adına çok faydalı olacaktır.  
-Kamu yatırımları İlimiz ekonomisinin önemli girdilerindendir. 
-Kelkit, Sadak Barajı ihale edilmeli, 
-Köse Barajı hızlandırılmalı, 
-Harşit Çayı üzerinde üçüncü Baraj ihale edilmeli, Yarım kalmış Kamu yatırımları 
tamamlanmalıdır. 
-İlimiz İhtiyaçlarının öncelik sırası belirlenerek, yeni projeler yapıp yatırım programlarına -
teklif edilmelidir. 
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SORUN; Seyyar Satıcılar 
 
Seyyar satıcıların kontrolsüz bir şekilde Pazar alanları dışında gelişi güzel tezgah açanlar, 
araçlarla çeşitli noktalarda satış yapanlar, (Vergi, Sigorta, Bağ-Kur, Kira v.b) belirli giderleri 
karşılama zorunluluğu içinde olan yerleşik esnafla haksız rekabet yapmaktadırlar. 
ÇÖZÜM ; Salı pazarının dışında her türlü seyyar satıcı yasaklanmalıdır. Pazar esnafı kayıt 
altına alınmalıdır. Şehrin çeşitli yerlerinde, mesai saatleri içinde ve dışında, araçlar üzerinde 
mal satışı yasaklanmalıdır. 
 
SORUN ; Kış mevsimi uzun süren ilimizde enerji maliyetleri ekonomiye ek yükler 
getirmektedir. 
 
ÇÖZÜM ; İlimizin şehir içi Doğal Gaz İhalesi yapılmalıdır. 
 
SORUN ; Yüksek Öğretim Kurumlarımız yeterli değil. Mevcutlardan da, sosyal, kültürel ve 
ekonomik olarak beklenen faydayı göremiyoruz. 
 
ÇÖZÜM ; Mühendislik fakültesi sosyal, kültürel,ekonomik alanlarda,kamuoyuyla daha çok 
işbirliği yapmalıdır. Örneğin ; Mühendislik Fakültemiz, Süleymaniye Mahallesine bir yol 
projesi yapabilir. Yada başka projelerle İlimize daha güzel katkılar sağlayabilir. 
 
Ayrıca 1991 yılında Kanunla kurulan, KTÜ' ye bağlı 5 bölümlü Gümüşhane Mühendislik 
Fakültesinde, bina yokluğundan Makine Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği Bölümleri 
açılmamıştır. Bu bölümlerin açılması için fiziki mekanlar yapılmalıdır. 
 
Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu açılmalıdır. 
 
SORUN ; Yer altı ve yerüstü kaynaklarımızdan istifade edemiyoruz. 
 
ÇÖZÜM ; Bu günkü MTA verilerinde Gümüşhane İlimizde mermer yataklarının olmadığı 
yazılıdır. 
 
Ancak, Bahçecik ve Şiran'da çıkan mermer yataklarımızın fabrikaları kurulmaya başlamıştır. 
Dolayısıyla MTA İlimizde yeni bir çalışma yaparak, yer altı ve yerüstü zenginliklerimizin 
yeniden tespitini yapmalıdır. 
 
SORUN ; Transit Yol trafiğinin ilimiz ekonomisine katkısı olmuyor, 
 
ÇÖZÜM ; Torul- Gümüşhane arasında yöresel ürünlerimizin de satılacağı transit yolcu ve 
misafirlerimize hitaben bir çarşı kurulmalıdır. 
 
Transit yol üzerinde kurulacak bir çarşı ile hem ticaret hacmimiz büyüyecek hem de yöresel 
ürünlerimizin satışını ve İlimizin tanıtımını yapmamız mümkün olacaktır. 
 
SORUN ; İlimiz tarım sektörünün destekleri yeterli değil. 
 
ÇÖZÜM ; Bozulmamış ekolojik yapımız, bu zenginliği İle her türlü biyolojik üretim yapılması 
için müsait ve hazır bir altyapı oluşturmaktadır, 
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Sulanabilir arazi temini için özellikle tarıma ve hayvancılığa müsait köylere göletler yapılmalı, 
kuşburnu, dut, ceviz gibi ürünler proje ve kaynaklarla desteklenmelidir. 
 
Hayvancılığı engelleyen ve yasal olmayan, sınırlardaki hayvancılık ticareti de 
engellenmelidir. 
 
SORUN ; Turizmden hak ettiğimiz payı alamıyoruz. 
 
ÇÖZÜM ; Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan İlimizde üç kültürün yaşadığı Süleymaniye 
mahallesi, karaca mağarası, tomara şelalesi, Limni ve artebel gölleri Kürtün örümcek 
ormanları, flora yapısı ve daha birçok tarihi yerleri, İlimizin büyük zenginliklerdir. 
 
Gümüşhane İlimizin eski yerleşim yeri, tarihi Süleymaniye Mahallesinde kışın kayak sporu, 
yazın yayla turizmine müsait güzel bir alanımız vardır. 
 
Bu zenginliklerimiz ilgili Bakanlığın proje ve kaynakları ile desteklenip İl turizmine ve 
ekonomisine kazandırılmalıdır. 
 
SORUN ;    Bütçe Destekli Teşvik Kredileri alamıyoruz. Faizlerde çok yüksektir. 
 
ÇÖZÜM ; Hazine destekli kredi faizleri hala % 20 gibi çok yüksek orandadır, Ticari faizler 
% 150 olduğu dönemde Hazine Destekli Krediler % 20 idi. Şimdi Ticari Kredi faizleri % 
20'ye geriledi. 
 
Ancak, bu hala % 20'de devam ediyor. Bu teşvikli kredi İçin çok yüksek bir faizdir. 
Kalkınmanın yolu üretim ve istihdamdan geçtiğine göre üreten ve istihdam sağlayanlara bu 
faizlerin   % 5'ler civarında verilmesi gerekmektedir. 
 
Faiz sisteminin bu yeni gelişmeler doğrultusunda Bütçe Destekli Teşvik Kredi faiz oranlarının 
yeniden düzenlenerek daha kullanılabilir hale getirilmeli, % 130 teminat da istenilmemelidir. 
% 130'lar seviyesinde istenen teminat mektuplarının banka komisyonu, parasının faizinden 
çok yüksek oluyor. Büyük ölçüde düşen faiz oranlarına bakıldığında Teşvik Kredi faizleri % 
5'lerin de altında olmalıdır. Krediler için Banka teminat mektubu istenmesi doğru değildir. 
 
Kredi mevzuatlarındaki lastikli yorumlar ve keyfi tutumlar yüzünden hak edilen kredileri bile 
alamıyoruz. 
 
Gümüşsüyü fabrikamıza kredi vermeyen Kalkınma Bankasının ne iş yaptığım anlamakta 
zorluk çekiyoruz. 
 
Kredi şartlarının tamamını yerine getiren Gümüşsüyü Fabrikası bekleyen kredisini almazsa 
kapanacaktır. O zaman 2000 ailenin vebali hak edilen krediyi vermeyenlerin olacaktır. 
 
SORUN ; Kapanan İşletmeler. 
 
ÇÖZÜM ; İlimiz Arzular Beldesindeki, şu an TMSF' nin tasarrufunda ve kapalı bulunan 
Çimento Fabrikası, üretim yapılması şartı ile özel sektöre bedelsiz verilmelidir. 
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SORUN; Teşvik Yasası 
 
ÇÖZÜM ; 5084 sayılı yasanın sadece fert başına Milli Gelir kriterine göre çıkarılması, 
Gümüşhane ve Gümüşhane gibi İller için bir fayda sağlamamıştır. Yasa kapsamına giren 
İller arasında da bir haksızlık olmuştur. 
 
Çünkü ; 
 
Gümüşhane İlimiz Milli Gelir bakımından 62. sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 
71. sırada, (GSYH) Gayri Safı Yurtiçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. sıradadır. 
Burada görülüyor ki en az gelişmiş 11. İl konumundayız. Gümüşhane ilimiz bu şartlarda 
yatırımcı için avantaj sağlamıyor ve cazip görülmüyor. 5084 sayılı Yasanın bu kriterlerde 
dikkate alınarak yapılması daha doğru olur. 
 
-5084 sayılı Yasa kapsamına giren İller kendi aralarında gruplandırılmalıdır. 
-Alt gurup İllerde teşvik süresi 15 yıla çıkarılmalıdır. 
-Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir vergisi muafiyeti verilmelidir. 
-Mevcut işletmelerde 5084 sayılı yasadan istifade etmelidir. 
 
Mevcut işletmeler yasa kapsamına dahil edilmediğinden İlimizin en büyük sanayi kuruluşu 
İncinur Tekstil kapanmıştır. 
 
SORUN ; Esnaf ve Tüccarımızda yetersiz ürün çeşidi ve profesyonelliğin olmayışı, 
 
ÇÖZÜM ; İlimiz ekonomisinin daralmasında esnaf ve tüccar olarak bizim de eksikliği var. 
 
Ürün çeşidi ve kaliteyi artırmalıyız. Bir işyerinde en önemli şeyin müşteri olduğunu çok iyi 
bilmeliyiz. Şu sözün altının çizerek sözlerimi bitiriyorum. 
 
"Herkes bulunduğu yerde en iyi olmalıdır" diyor, saygılar sunuyorum. 
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14.07.2005 
 
 

EKONOMİK FORUM DERGİSİ 
YEREL BASIN 

 
TEŞVİK KREDİLERİNDE FAİZ NEDEN DÜŞMÜYOR 

 
10 Temmuz 2002 tarih ve 24831 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Bütçe 
Destekli Teşvik Kredisi" aracı bankalar tarafından kullandırılmaktadır. 
 
2002 yılında Ülkemizdeki ticari kredi ve hazine bonosu faizleri % 70, % 80 1er düzeyinde 
olduğunda Bütçe Kaynaklı kredi faizleri % 20 idi. 
 
2005 Yılına gelindiğinde; ticari kredi faizleri % 23’lere, Hazine Bonosu Faizleri % 16, % 
17’lere düşmüştür. 
 
Faizlerdeki bu değişim Bütçe Destekli Teşvik Kredi dilimine yansımamıştır. Bütçe destekli 
teşvik kredi faizi hala % 20 dir. 
 
Bu teşvikli kredi için çok yüksek bir faizdir. 
 
Kalkınmanın yolu üretim ve istihdamdan geçtiğine göre üreten ve istihdam sağlayanlara 
Bütçe Destekli Teşvik Kredi faizlerinin % 5 ' ler civarında verilmesi daha gerçekçi olacaktır 
diye düşünüyoruz. 
 
Faiz sistemindeki bu yeni gelişmeler doğrultusunda Bütçe Destekli Teşvik Kredi faiz 
oranlarının yeniden düzenlenerek daha kullanılabilir hale getirilmeli, % 130 teminat da 
istenmemelidir. % 130 1ar seviyesinde istenen teminat mektuplarının Banka Komisyonu 
parasının faizinden çok oluyor. 
 
Büyük ölçüde düşen faiz oranlarına bakıldığında Teşvikli Kredi Faizleri % 5 'lerin altında 
olmalıdır. 
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02.09.2005 
 

Ekonomik Forum Dergisi 
Yerel ve Ulusal Basın 

 
TEŞVİK YASASI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR 

 
Milli gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 71. sırada, 
(GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. sırada yer alan 
Gümüşhane İlimiz, teşvik yasasına rağmen yatırımcılar için hiçbir avantaj getirmemiştir. 
 
5084 sayılı yasanın Gümüşhane gibi iller için yetersiz olduğu görülmüştür. 
 
Teşvik Yasasının Amacına Ulaşması İçin; 
 
Önerilerimiz: 
 
Yasa kapsamına girecek iller en az üç kritere göre tespit edilmeli idi: 
1- Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2- Gayri safı Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3- Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları. 
 
Ayrıca; 
 
a - Bu kriterlere göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı,  
b - Alt Grup İllerde Teşvik Süresi 15 yıla çıkarılmalı,  
c - Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi Muafiyeti verilmeli,  
d - Mevcut İşletmeler de 5084 sayılı kanundan yararlandırılmalıdır. 
 
Biz bunları beklerken: 
 
5084 sayılı kanununla verilmiş olan haklarımızda 12.05.2005 tarih ve 5350 sayılı 
"Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yasa ile eski İllere verilen teşviklerde de 
kısıtlamaya gidilmiş, verilmiş olan haklarımız da elimizden alınmıştır. 
 
5350 sayılı kanunla 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin, en az otuz işçi çalıştırmaları koşuluyla, sigorta primleri ve ücret gelir 
vergisi desteğinden yaralanması şartı getirilmiştir. 
 
Mevcut işletmeler kapsama alınmadığından İlimizde işletmeler kapanmaya başladı. Yeni 
kurulacak işletmelerin de otuz işçi çalıştırmaları şartı, Gümüşhane gibi İllerde küçük 
yatırımcıların önünü tamamen kapatmıştır. 
 
Üretim ve İstihdamın artması ve teşvik yasasının amacına ulaşması için 5084 ve 5350 sayılı 
kanunlar, yoksul yörelerin sesine göre, önerilerimiz de dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmelidir. 
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09.09.2005 
 
 

İnfomag Dergisine Gönderildi 
 

GÜMÜŞHANE ILININ MEVCUT EKONOMİK DURUMU 
VE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR 

 
Gümüşhane İlimiz fert başına 1075 $ milli gelirle 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safı Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. 
sırada yer almaktadır. 
 
İlimiz ekonomisinin sektörel bazda dağılımı şöyledir; 
1-Hizmetler: 65,2  
    a-Ulaştırma: %28 
    b-Devlet Hizmetleri; %20  
    c-Ticaret: %9  
    d-İnşaat: %5  
    e-Diğerleri: %3,2 
2-Tarım ve Hayvancılık : % 33,2 
3-Sanayi: % 1,6 
İlimizde mevcut kurulu fabrikalardan iki tanesinde üretime devam edilmekte, diğer 
fabrikalarımızda üretim durdurulmuştur. 
 
Bu fabrikalardan; 
 
Güdesan Un Fabrikası ve Gümüşsü Kuşburnu Fabrikası %20 kapasite ile çalışmakta, İncinur 
Tekstil Fabrikası, Kale Kireç Fabrikası, Çimento Fabrikası ve KÜSSAN Silah Fabrikaları 
kapalıdır. 
 
İl dışından yeterli yatırım aramıyoruz. 
 
İl dışından şimdiye kadar üç yatırımcı alabildik. Bunların isimleri ve üretim alanları; 
1-Eminler Mermer Ltd Şti. (Mermer Üretimi) 
2-Gümüş Madencilik ve Metal San A.Ş. (Maden İşleme) 
3-Yayla Turizm A.Ş (Çekyat, Yaylı Yatak) 
 
Yatırımcıları İlimize çekmek için Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları 
tamamlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara tesisin 
kuruluş aşamasına kadar her yönden destek veriyoruz. Bürokratik işlemleri en aza 
indiriyoruz. 
 
İlimizde üretimin yoğunlaştığı sektörler; tekstil, yöresel gıda ve madencilik sektörü oldu. 
Ancak Dünyadaki ekonomik sıkıntılardan dolayı yaklaşık 300 kişi istihdam eden tekstil 
sektöründeki işletmelerimiz kapandı. Gümüşhane olarak tekstil, Yöresel gıda (Pestil, Köme, 
Dut Pekmezi, Bitki Çayları) ve Madencilik, özellikle mermer işletmeciliğinde ön plana çıkmayı 
düşünüyoruz. Bu sektörlerde yeterli işgücümüz, yeterli rezervimiz ve yeterli hammaddemiz 
mevcuttur. 
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İlimiz son on yılda 4325, 5084 ve 5350 sayılı teşvik yasaları kapsamına alınmıştır. 
 
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik Edilmesi hakkındaki kanun Gümüşhane gibi az 
gelişmiş İller için yetersiz olarak düzenlenmiştir. 12.05.2005 tarihinde çıkan 5350 sayılı 
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5084 sayılı kanunla verilmiş olan teşviklerde 
kısıtlamaya gidilmiş, verilmiş olan haklarımız da elimizden alınmıştır. Bu yasaların 
hiçbirinden İlimiz istifade etmemiştir. 
 
Gümüşhane gibi İllerde Teşvik Yasalarının amacına ulaşabilmesi için :  
En az şu üç kritere göre İller tespit edilmeli idi; 
1-Fert Basma Milli Gelir Seviyeleri, 
2-Gayri safı Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları.  
 
Ayrıca; 
a-Bu kriterlere göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı, 
b-Alt grup İllerde Teşvik süresi 15 yıla çıkarılmalı, 
c-Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli, 
d-Mevcut işletmelerde teşvik kapsamına alınmalıdır. 
 
Gümüşhane de yatırım yapacak müteşebbislere, Altyapısı tamamlanmış olan Organize 
Sanayi Bölgesinden bedelsiz olarak yer tahsisi yapılmaktadır. 
 
Yatırımcılara İlimizle ilgili önerilerimiz; 
1-Mermer İşletmeciliği, 
2-Alçı ve alçı mamulleri üretim tesisi, 
3-Gaz beton üretim tesisi, 
4-Seramik üretim tesisi, 
5-Mobilya yapımı için MDF üretimi, 
6-Yaz ve Kış turizmine yönelik Süleymaniye Mahallesinde otel ve teleferik tesisi alanlarında 
yatırıma yönelmeleridir. 
 
Yatırımcılara bedava arsa ve İl imkanları dahilinde her türlü desteği vermeye hazırız. 
 
İlimizin 50.000.000 $ (ellimilyondolar) yatırıma ihtiyacı vardır. İlimizde 50.000.000 $ yatırım 
yapıldığında 2.000 kişiye istihdam sağlanacak ve önümüzdeki 20 yıl için Gümüşhane’de 
işsizlik olmayacaktır. 
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23.09.2005 
 
 
 

KOSGEB BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

 
Kosgeb Başkanlığımızın uygulamaya koyduğu "Kayıtlı Eleman İstihdamını Teşvik Projesi Kobi 
Destekleme Kredisi Projesi" 'ni olumlu buluyoruz. 
 
Ancak bu krediden daha önce yararlanan Kobi' lerin yararlandırılmamasını bir eksiklik olarak 
görüyoruz. 
 
Kobi işletmelerimizi gerçek anlamda teşvik edeceğini düşündüğümüz bu krediden tüm Kobi 
işletmelerinin yararlanması halinde işletmelerimizde ciddi anlamda istihdam ve kapasite 
artışı olacaktır. 
 
Bu Kararname hali hazırdaki şekliyle uygulanırsa İlimizde bu teşvikten yararlanabilecek Kobi 
işletmesi olmayacaktır. 
 
Ülke geneline şamil yasaların Gümüşhane' ye hiçbir faydası olmaz. Bu projenin geri kalmış 
yörelerimiz için farklı bir uygulaması olmalıdır. 
 
Genel bir projenin, Gümüşhane ve Gümüşhane gibi yörelere hiçbir katkısı olmayacağını 
sizlerde biliyorsunuz. 
 
Bu nedenle geri kalmış yörelerin de fayda göreceği bir proje bekliyor, başarılı 
çalışmalarınızın devamını diliyorum. 
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23.09.2005 
 
 

Yerel Basın 
 

FAİZSİZ KOSGEB DESTEKLERİ 
 
KOSGEB Kanununda belirtilen ve İmalat Sanayinde yer alan KOBİ ' lere nitelikli ve kayıtlı 
işgücü istihdamının teşviki ve artırılmasına yönelik sıfır faizli "KAYITLI ELEMAN 
İSTİHDAMINI TEŞVİK PROJESİ KOBİ DESTEKLEME KREDİ PROGRAMI" 
Kobilerimizin hizmetine sunulmuştur. 
 
Bu kredi KOSGEB veri tabanında bulunan KOBİ’lere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 
yeni alacağı elemanı istihdam etmesi ve Banka mevzuatına göre kredi değerliliği olması 
halinde sıfır faizli ve üst limiti 100.000,00-YTL’ye kadar kredi Vakıflar Bankası aracılığı ile 
kullandırılacaktır. 
 
Bu Krediden daha önce KOSGEB ' in Nitelikli Eleman Desteğinden yararlanmış olanlarla 
halen yararlanan firmalar bu teşvikten yararlanamayacaklar. 
 
Kredinin geri dönüşümü 1 yıl vadeli (12 ay) 3 ' er aylık eşit taksitlerde geri ödenecek olup, 
daha ayrıntılı bilgi Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızdan öğrenilebilir. 
 
KOBİ ölçekli işletmelerimize önemle duyurulur 
 
  
04.10.2005 
 

Her Yıl 600 İhtiyaçlı İlköğretim Öğrencisine Milli Eğitim Müdürlüğü  
Kontrolünde Yapılmakta Olan Kırtasiye ve Gıda Yardımları 
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06.10.2005 
 

Kuşakkaya Gazetesi -Demokrat Gazetesi -Gündem Gazetesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Koordinatörlüğünde, 40’ dan fazla kurum ve kuruluşun 
katkıları ile KOBI' lerin tüm yaşam döngülerinde ihtiyaç duydukları bilgilerin tek elde 
toplanarak, gerçekleştirilmiş olan "KOBİ Bilgi Sitesi" http://kobi.tobb.org.tr ve 
http://www.kobi.org.tr adreslerinde KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) hizmetine 
sunulmuştur. 
 
Sitede "Şirket Kuruluşu", "İmar, İnşaat ve Açılma İzinleri", Vergi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Mevzuatı", "Üretim ve Kalite İle İlgili Bilgiler", "Dış Ticaret", "İşletmeler Arası 
İşbirlikleri", "Veri Tabanları", "KOBl’ere Yönelik Destek ve Hizmetler", "Finansmana İlişkin 
Bilgiler", ve "KOBİ'lere yönelik AB Bilgileri başlıkları altında kapsamlı bilgilere yer 
verilmektedir. 
 
Tüm KOBİ ölçekli İşletmelerimize duyurulur. 
 
 
07.10.2005 
 

DÜNYA GAZETESİ 
(Mustafa ÇAKIR) 

 
İLİMİZ EKONOMİSİ KÜÇÜLÜYOR 

 
Dünyada ve Ülkemizdeki ekonomik daralma, İlimizdeki esnaf ve tüccarımıza sıkıntılı günler 
yaşatmaya başlamıştır. Bu zor dönemde çıkış yolu arayan esnaf ve tüccarımızla ortak 
görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
SORUN; İlçelerimiz ve bir kısım Belde ve köylerimiz ilimizle kopuk yaşıyorlar. 
Gümüşhane olarak çevremizle, sosyal, kültürel ve ekonomik birlikteliğimiz yok. 
İlimiz, İlçe ve köylerimizle bir sinerji yaratamıyor. 
 
ÇÖZÜM ; İlimizin, İlçe, Belde ve Köyleri ile karayolu bağlantıları standartlara uygun olarak 
kısa zamanda yapılmalıdır. Şiran-Kelkit arası, Kelkit- Köse arası, Köse - Gümüşhane 
arasındaki devam eden yollarımız bitirilmelidir. 
 
26 köyün ve yaylalarının kullandığı, Tohumoğlu- Yağmurdere yolu standart yol olarak 
yapılmalıdır. 
 
Salyazı Beldesi ve 7 komşu köyünü İlimize ulaştıracak çok kısa bir yol olan Çalık Köyü 
güzergahı açılmalıdır. 
 
Önemli bir gurup yolu olan İkisu-Şiran yolumuzda bitirilmelidir. 
 
Devam eden, İkisu -Yağlıdere gurup köy ve yayla yollarımızın da yeterli ödenekle 
bitirilmesini istiyoruz. 
 
Ulaşım rahatlığı, İl, İlçe ve köylerin ilişkilerini artıracaktır. 

http://kobi.tobb.org.tr/
http://www.kobi.org.tr/
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SORUN ; Kamu Kurumlarının Mal ve Hizmet alımları ile yatırımları azalmıştır. 
 
ÇÖZÜM ; Kamu Kurumlarının mal ve hizmet alımlarında, eşit şartlarda yada şartların 
eşitlenmesi önerilerek, İlimiz tercih edilmelidir. İlimiz esnafının, komşu illerle rekabet 
edebilmesi konusunda kamu yöneticilerimizin bilgi ve desteğine ihtiyacı vardır. 
 
Mal ve Hizmet alımlarında, Kamu Yöneticilerimizin ve özel sektörün, karşılıklı hassasiyet 
göstermesi İlimiz adına çok faydalı olacaktır. 
 
-Kamu yatırımları İlimiz ekonomisinin önemli girdilerindendir. 
-Kelkit, Sadak Barajı ihale edilmeli, 
-Köse Barajı hızlandırılmalı, 
-Harşit Çayı üzerinde üçüncü Baraj ihale edilmeli, Yarım kalmış Kamu yatırımları 
tamamlanmalıdır. 
-İlimiz ihtiyaçlarının öncelik sırası belirlenerek, yeni projeler yapıp yatırım programlarına 
teklif edilmelidir. 
 
SORUN ; Seyyar Satıcılar 
 
Seyyar satıcıların kontrolsüz bir şekilde Pazar alanları dışında gelişi güzel tezgah açanlar, 
araçlarla çeşitli noktalarda satış yapanlar, (Vergi, Sigorta, Bağ-Kur, Kira v.b) belirli giderleri 
karşılama zorunluluğu içinde olan yerleşik esnafla haksız rekabet yapmaktadırlar. 
 
ÇÖZÜM ; Salı pazarının dışında her türlü seyyar satıcı yasaklanmalıdır. Pazar esnafı kayıt 
altına alınmalıdır. 
 
Şehrin çeşitli yerlerinde, mesai saatleri içinde ve dışında, araçlar üzerinde mal satışı 
yasaklanmalıdır. 
 
SORUN ; Kış mevsimi uzun süren ilimizde enerji maliyetleri ekonomiye ek yükler 
getirmektedir. 
 
ÇÖZÜM ; İlimizin şehir içi Doğal Gaz ihalesi yapılmalıdır. 
 
 
SORUN ; Yüksek Öğretim Kurumlarımız yeterli değil. Mevcutlardan da, sosyal, 
kültürel ve ekonomik olarak beklenen faydayı göremiyoruz. 
 
ÇÖZÜM ; Mühendislik fakültesi sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda,kamuoyuyla daha çok 
işbirliği yapmalıdır. Örneğin ; Mühendislik Fakültemiz, Süleymaniye Mahallesine bir yol 
projesi yapabilir. Yada başka projelerle ilimize daha güzel katkılar sağlayabilir. 
 
Ayrıca 1991 yılında Kanunla kurulan, KTÜ' ye bağlı 5 bölümlü Gümüşhane Mühendislik 
Fakültesinde, bina yokluğundan Makine Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği Bölümleri 
açılmamıştır. Bu bölümlerin açılması için fiziki mekanlar yapılmalıdır. 
 
Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu açılmalıdır. 
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SORUN ; Yer altı ve yerüstü kaynaklarımızdan istifade edemiyoruz. 
 
ÇÖZÜM ; Bu günkü MTA verilerinde Gümüşhane İlimizde mermer yataklarının olmadığı 
yazılıdır. 
 
Ancak, Bahçecik ve Şiran'da çıkan mermer yataklarımızın fabrikaları kurulmaya başlamıştır. 
Dolayısıyla MTA İlimizde yeni bir çalışma yaparak, yer altı ve yerüstü zenginliklerimizin 
yeniden tespitini yapmalıdır. 
 
SORUN ; Transit Yol trafiğinin ilimiz ekonomisine katkısı olmuyor. 
 
ÇÖZÜM ; Torul- Gümüşhane arasında yöresel ürünlerimizin de satılacağı transit yolcu ve 
misafirlerimize hitaben bir çarşı kurulmalıdır. 
 
Transit yol üzerinde kurulacak bir çarşı ile hem ticaret hacmimiz büyüyecek hem de yöresel 
ürünlerimizin satışım ve İlimizin tanıtımını yapmamız mümkün olacaktır. 
 
SORUN ; İlimiz tarım sektörünün destekleri yeterli değil. 
 
ÇÖZÜM ; Bozulmamış ekolojik yapımız, bu zenginliği ile her türlü biyolojik üretim yapılması 
için müsait ve hazır bir altyapı oluşturmaktadır. 
Sulanabilir arazi temini için özellikle tarıma ve hayvancılığa müsait köylere göletler yapılmalı, 
kuşburnu, dut, ceviz gibi ürünler proje ve kaynaklarla desteklenmelidir. 
 
Hayvancılığı engelleyen ve yasal olmayan, sınırlardaki hayvancılık ticareti de 
engellenmelidir. 
 
SORUN ; Turizmden hak ettiğimiz payı alamıyoruz, 
 
ÇÖZÜM ; Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan İlimizde üç kültürün yaşadığı Süleymaniye 
mahallesi, karaca mağarası, tomara şelalesi, limni ve artebel gölleri Kürtün örümcek 
ormanları, flora yapısı ve daha birçok tarihi yerleri, İlimizin büyük zenginliklerdir. 
 
Gümüşhane İlimizin eski yerleşim yeri, tarihi Süleymaniye Mahallesinde kışın kayak sporu, 
yazın yayla turizmine müsait güzel bir alanımız vardır. 
 
Bu zenginliklerimiz ilgili Bakanlığın proje ve kaynakları ile desteklenip İl turizmine ve 
ekonomisine kazandırılmalıdır. 
 
SORUN ;   Bütçe Destekli Teşvik Kredileri alamıyoruz. Faizlerde çok yüksektir. 
 
ÇÖZÜM ; Hazine destekli kredi faizleri hala % 20 gibi çok yüksek orandadır. Ticari faizler 
% 150 olduğu dönemde Hazine Destekli Krediler % 20 idi. Şimdi Ticari Kredi faizleri % 
20'ye geriledi. 
 
Ancak, bu hala % 20'de devam ediyor. Bu teşvikli kredi için çok yüksek bir faizdir. 
Kalkınmanın yolu üretim ve istihdamdan geçtiğine göre üreten ve istihdam sağlayanlara bu 
faizlerin   % 5'ler civarında verilmesi gerekmektedir. 
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Faiz sisteminin bu yeni gelişmeler doğrultusunda Bütçe Destekli Teşvik Kredi faiz oranlarının 
yeniden düzenlenerek daha kullanılabilir hale getirilmeli, % 130 teminat da istenilmemelidir. 
% 130'lar seviyesinde istenen teminat mektuplarının banka komisyonu, parasının faizinden 
çok yüksek oluyor. Büyük ölçüde düşen faiz oranlarına bakıldığında Teşvik Kredi faizleri % 
5'lerin de altında olmalıdır. Krediler için Banka teminat mektubu istenmesi doğru değildir. 
 
Kredi mevzuatlarındaki lastikli yorumlar ve keyfi tutumlar yüzünden hak edilen kredileri bile 
alamıyoruz. 
 
Gümüşsüyü fabrikamıza kredi vermeyen Kalkınma Bankasının ne iş yaptığını anlamakta 
zorluk çekiyoruz. 
 
Kredi şartlarının tamamını yerine getiren Gümüşsüyü Fabrikası bekleyen kredisini almazsa 
kapanacaktır. O zaman 2000 ailenin vebali hak edilen krediyi vermeyenlerin olacaktır. 
 
SORUN; Kapanan İşletmeler. 
 
ÇÖZÜM ; İlimiz Arzular Beldesindeki, şu an TMSF' nin tasarrufunda ve kapalı bulunan 
Çimento Fabrikası, üretim yapılması şartı ile özel sektöre bedelsiz verilmelidir. 
 
SORUN ; Teşvik Yasası 
 
ÇÖZÜM ; 5084 sayılı yasanın sadece fert başına Milli Gelir kriterine göre çıkarılması, 
Gümüşhane ve Gümüşhane gibi İller için bir fayda sağlamamıştır. Yasa kapsamına giren 
İller arasında da bir haksızlık olmuştur.  
 
Çünkü ; 
Gümüşhane İlimiz Milli Gelir bakımından 62. sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 
71. sırada, (GSYH) Gayri Safı Yurtiçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. sıradadır. 
Burada görülüyor ki en az gelişmiş 11. İl konumundayız. Gümüşhane ilimiz bu şartlarda 
yatırımcı için avantaj sağlamıyor ve cazip görülmüyor. 5084 sayılı Yasanın bu kriterlerde 
dikkate alınarak yapılması daha doğru olur. 
 

- 5084 sayılı Yasa kapsamına giren İller kendi aralarında gruplandırılmalıdır. 
          -Alt gurup İllerde teşvik süresi 15 yıla çıkarılmalıdır. 

-Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir vergisi muafiyeti verilmelidir. 
-Mevcut işletmelerde 5084 sayılı yasadan istifade etmelidir. 

 
Mevcut işletmeler yasa kapsamına dahil edilmediğinden İlimizin en büyük sanayi kuruluşu 
İncinur Tekstil kapanmıştır. 
 
SORUN ; Esnaf ve Tüccarımızda yetersiz ürün çeşidi ve profesyonelliğin olmayışı, 
 
ÇÖZÜM ; İlimiz ekonomisinin daralmasında esnaf ve tüccar olarak bizim de eksikliğimiz var. 
 
Ürün çeşidi ve kaliteyi artırmalıyız. Bir işyerinde en önemli şeyin müşteri olduğunu çok iyi 
bilmeliyiz. Şu sözün altının çizerek sözlerimi bitiriyorum. 
 
"Herkes bulunduğu yerde en iyi olmalıdır" diyor, saygılar sunuyorum, 
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19.10.2005 
 

TOBB 
Yerel Basın 

 
 

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE HEYETİ DAHA GÜÇLÜ OLURDU 
 

Zor, uzun ve çetin mücadelelerle 3 Ekimde Brüksel ' de, Avrupa Birliğine tam üye olma 
yolunda müzakerelerin başlatılmasına karar verilmiştir. 
 
Baş Müzakereci; Devlet Bakanı Ali BABACAN 'in Başkanlığında oluşturulan müzakere heyeti 
çok değerli isimlerden oluşmuş, Ülkemizin kalkınması için hep birlikte çalışıyor. Özel sektörle 
beraber büyüyen ve gelişen bir Türkiye görüyoruz. Üreten ve istihdam sağlayan özel sektör, 
büyüyen ve kalkman ülkemizin lokomotifi olmuştur. 
 
Çalışan ve üreten özel sektörümüzün çatı kuruluşu olan TOBB, Ülkemizin her meselesinde 
kendini ortaya koymuş, her zaman sorumluluk almıştır. TOBB AB sürecinde, Ülkemizde ve 
Dünyada kamuoyu desteğini sağlamasında ve hükümetimize destek vererek görevini en üst 
seviyede yapmıştır. 
 
Avrupa Birliğine girme sürecinde TOBB çatısı altında, Türk Hür Teşebbüsümüzün ve Sivil 
Toplum örgütlerimizin kararlı ve gayretli çalışmaları göz ardı edilemez. 
 
Müzakere sürecinde, Hükümetin Kamuoyu ile ilişkilerini düzenlemek, menfaat çatışmalarım 
önleyerek, alınacak kararlara toplumsal destek sağlamak üzere Özel Sektör ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsil edilmesi Müzakere Heyetinin rahat çalışması açısından da gerekli idi. 
 
TOBB ' nin müzakere heyetinde olması AB kamuoyunda da, Ülkemizde de heyetimizi 
güçlendirecekti. 
 
Böylece katılımcı demokrasi ve katılımcı yönetim mantığımızı en güzel şekilde ortaya 
koymuş olurduk. 
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10.11.2005 
 
 
 

KOSTOB 
 

GÜMÜŞHANE İLİNİN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL YÖNLERİ 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
Gümüşhane ilimiz Milli Gelir bakımından62. sırada Sosyo Ekonomik gelişmişlik bakımından 
71 sırada, GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. sıradadır. 
 
İlimiz ekonomisine sektörler bazında bakıldığında; 
1-Hizmetler : % 65,2 
a- Ulaştırma : % 28 
b- Devlet Hizmetleri: % 20 
c- Ticaret: % 9 
d- İnşaat :%5 
e- Diğerleri : % 3,2 
2-Tarım ve Hayvancılık : % 33,2 
3-Sanayi: % 1,6 oranında pay almaktır. 
 
İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesisleri küçük ölçekli tesisler olarak faaliyet 
göstermektedirler. 
 
Gümüşhane’de yatırım potansiyeli bulunan sektörler; yeterli rezerv ve yetişmiş işgücüne 
sahip olan: Tekstil, Yöresel gıda (Pestil- Köme- Dut Pekmezi, Bitki ve Meyve Çayları) ve 
madencilik sektörü öne çıkmaktadır. 
 
Gümüşhane’de  üretimin yoğunlaştığı sektörler; Yöresel gıda üretimi, Tekstil ve Madencilik 
sektörü olmuştur. İstihdam olarak tekstil sektörü ve yöresel gıda üretim işletmelerinde bir 
yoğunluk görülmekte, Kuşburnu fabrikamız %20 kapasite ile çalışmaktadır. 
 
Bozulmamış ekolojik yapımız, bu zenginliği ile her türlü biyolojik üretim yapılması için 
müsait ve hazır bir altyapı oluşturmaktadır. 
 
Gümüşhane İlinin en önemli istihdam alanını oluşturan tarımsal faaliyetlerden aldığı pay çok 
düşüktür. 
 
Sulanabilir arazi temini için özellikle tarıma ve hayvancılığa müsait köylere göletler 
yapılmasını, kuşburnu, dut, ceviz, kanola, aspir gibi ürünlerin proje ve kaynaklarla 
desteklenmelidir. 
 
Son yıllarda arıcılığımız gelişmektedir. Gümüşhane'nin zengin flora yapısında üretilen 
ballarımız tam bir şifa kaynağıdır. 
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Hayvancılığı engelleyen ve yasal olmayan, sınırlardaki hayvancılık ticareti ilimize ve ülkemize 
zarar vermektedir. Bu önlenmelidir. 
 
Tarımsal yönelim arayışları içinde Kelkit ilçemizde Doğan Organik Ürünler A.Ş. tarafından 
başlatılmış olan organik hayvancılık projesinin diğer tarımsal ekonominin canlanmasını ve 
ürün çeşitliliğini arttırması beklenmektedir. 
 
Maden cinsi ve rezervi bakımından oldukça zengin olan Gümüşhane yer altı ve yerüstü 
kaynaklarından yeterli miktarda istifade edememektedir. 
 
İlimizde MTA ve Özel Sektör firmalar tarafından yapılan araştırmalarda 22 adet metalik 
maden tespit edilmiş, bunların 11 tanesi ekonomik açıdan önem arz etmektedir. Bu 
madenler; Altın, Gümüş, Barit Kireçtaşı, Demir, Bakır, Kurşun, Çinko, Çimento 
hammaddeleridir. 
 
MTA verilerinde Gümüşhane' de ekonomik önem arz eden mermer yatakları olmadığı 
yazılıdır. Ancak İlimizde Bahçecik ve Şiran' da çıkarılan mermer yataklarının fabrikaları 
kurulmaya başlamıştır. MTA Gümüşhane'de yeni bir çalışma yaparak, yer altı ve yerüstü 
zenginliklerimizin yemden tespitini yapmalıdır. 
 
Gümüşhane İlinin var olan potansiyelinin değerlendirilmesi için 5084 sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşvik Edilmesi hakkındaki kanun ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, verilmiş olan haklarımız da 
geri alınmış, teşviklerden yararlanmak için gereken 10 işçi şartı 30 kişiye çıkartılmıştır. 
 
Yetersiz olarak düzenlenmiş olan Teşvik Yasasının Amacına Ulaşabilmesi İçin 
Önerilerimiz; 
 
Yasa kapsamına girecek İller en az şu üç kritere göre tespit edilmeli idi: 
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2-Gayri safı Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları. 
Ayrıca; 
a- Bu kriterler göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı, 
b- Alt Grup İllerde Teşvik Süresi 15 yıla çıkarılmalı, 
c- Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi Muafiyeti verilmeli, 
d- Mevcut  İşletmeler  de   5084   sayılı   ve   5350   sayılı  kanunlardan yararlandırılmalıdır. 
 
Gümüşhaneli siyasetçiler, Gümüşhane’nin sorunlarına yeterince duyarlı, ancak bürokrasinin 
hantal ve ağır çalışmasından yeterli desteği sağlayamamaktadır. 
 
Gümüşhane gibi yoksul yörelerde yaşayanların sesine kulak verilmeli. Teşvik yasaları 
yeniden düzenlenerek bir an önce uygulamaya geçilmelidir. Bu yatırımların az gelişmiş 
yörelerimize yönelmesine katkı sağlayacaktır. Bu bölgelerimizdeki işsizlik ve bölgesel gelir 
dağılımı dengesizliklerini azaltmada etkili olacaktır. 
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19.12.2005 
 

2003-2004 YILLARI 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ ÖDÜL TÖRENİ 
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Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY’ın konuşması 
 

 
Sayın... 
Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
 

Ticaret ve sanayi odamıza kayıtlı vergi rekortmenleri ödül törenine hoş geldiniz. Tören 
sırasında eksik ve hatalarımız olursa özür diliyoruz. Hoşgörüyle karşılayacağınıza inanıyoruz. 
Değerli konuklar, ticaret ve sanayi odasının değerli üyeleri; Vergi rekortmenleri töreni her yıl 
yapmamız gereken görevlerimizden biridir. Ancak sizlerinde bildiği gibi uzun zamandır bu 
görevimizi yapamıyorduk. Çünkü sizlere hizmet verecek bir binamız yoktu. Bu törenlerden 
fedakarlık ederek binamızı bitirmeyi hedeflemiştir. 
 

Bu itibarla geçmiş dönemlerdeki vergi Rekortmenlerimizden özür diliyor, onlarında 
hoşgörülerine sığınıyoruz. 
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Ticaret ve sanayi odaları, kamu hizmetlerinin bir bölümünün dağıtımı, üyelerinin haklarının 
ve ödevlerinin takibi amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiliğe sahip mesleki 
kuruluşlardır. 
 
Değerli arkadaşlarım; 
Bir yörede iş dünyasının en yüksek makamı ticaret ve sanayi odası başkanlığıdır. 3.  
Dönemdir bu görevi bize veriyorsunuz.   Sizlerin başkanlığını yapmaktan büyük onur 
duyuyorum. 
 
Meclis başkanımız ve yönetim kurullarımızla sizleri her platformda en iyi şekilde temsil 
etmenin gayretini gösteriyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden yapmış olduğumuz çalışmaların 
hedefi sizlere daha iyi hizmet vermektir. 
 
Gümüşhane ticaret ve sanayi odası görevlerini yerine getirirken üyelerinin de ofisi gibi 
çalışmalıdır. 
 
Sizlerin aidatları ile bütçesini yapan odamıza her zaman olduğu gibi bundan sonrada sahip 
çıkmanızı ve kendi ofisiniz gibi kullanmanızı arzu ediyoruz. 
 
Ticaret ve sanayi odamızın değerli üyeleri ; 
 
Ticaretin zor olduğu bir şehirde yaşadığımız bir gerçektir. Buna rağmen ilimizde yaşayan 
insanlarımızın bizlerden olan şikayetlerini özetle paylaşmak istiyorum. 
 
İş yerlerimiz de bizler ve çalışanlarımızla daha güler yüzlü olmalıyız. Mutlaka her 
müşterimize hoş geldin demeliyiz. Ürün çeşidimiz yeterli olmalı. Fiyatlarımız uygun olmalı. 
Sanatkarımız kaliteli işi ve ürünü, zamanında yapmalı. 
 
Çünkü müşteri, memnuniyetini az kişiye söyler, Memnuniyetsizliğini çok kişiye söyler. 
Ticaret ve sanayi odası olarak 2003 ve 2004 yılında müşteri memnuniyeti, satış ve 
pazarlama teknikleri, arz, talep ve kalite gibi konularda 12 seminer düzenledik. Ama katılım 
yeterli olmamıştı. 
 
Bizler bu eksiklerimizi en kısa zamanda gidermek zorundayız. Bir işyerinde en önemli şeyin 
müşteri olduğunu asla unutmamalıyız. 
 
Değerli konuklar, ticaret ve sanayi odamızın değerli üyeleri; 
 
Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Atatürk diyor ki ; " tam bağımsızlık ancak ve ancak 
ekonomik bağımsızlıkla mümkün olacaktır." sıcak savaşların, ekonomik savaşlar desteği ile 
kazanıldığını görüyoruz. Öyleyse sıcak savaşların kahramanı asker Mehmetçik, ekonomik 
savaşların kahramanı da üreten ve vergi veren müteşebbis Mehmetçiktir. Sizlersiniz. 
 
Türkiye cumhuriyetinin asli ve  tek unsuru   olan  Türk Ulusunun her ferdi aynı güzellikte ve 
aynı değerdedir. 
 
Hiçbir sektörün yada mesleğin diğerine üstünlüğü olmamalıdır. Ve yine Türkiye 
cumhuriyetinin asli ve tek unsuru olan Türk ulusunun her ferdi birbirini daha çok sevmek 
daha çok yardımcı olmak zorundadır. 
Bizler bulunduğumuz yerde, işlerini en iyi yapanlar olmalıyız. 
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Sayın Valim değerli konuklar ; 
Özel sektör olarak bizler üzerimize düşen görevleri daha iyi, işlerimizi daha güzel yapmaya 
gayret edeceğiz. Daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok vergi olacak. 
 
Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman bey, beyliğinin başına geçince şeyh Edebali 
Osman bey’ e diyor ki ; «Ey oğul artık beysin, bundan sonra kırgınlık dargınlık bize 
bağışlamak sana, bölmek parçalamak bize toparlamak sana" ve sonunda da diyor ki ; 
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" 
 
Sayın Valim, değerli yöneticilerimiz, Gümüşhane ilinin esnaf ve tüccarının yaşamasında, 
gelişmesinde verdiğiniz desteğe ve çalışmalara teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın ve 
gayretlerinizin artarak devamını bekliyoruz. 
 
Ayrıca, kamu kurumlarımızdan daha çok ilgi bekliyor, daha çok önemsenmek istiyoruz. 
 
Mal ve hizmet alımlarında eşit şartlarda ilimiz esnafı tercih edilmeli, şartlar eşit değilse 
eşitlenmesi için öneri ve destek istiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin % 70' i kayıt dışı iken kayıt 
dışı ekonomisi olmayan ilimiz, kayıt dışı ekonomiyle devleşen illerin pazarı oluyor. 
 
Kaçak ve kayıt dışı ekonomi ilimizin ve ülkemizin dengesini bozmuş, eşitliği ortadan 
kaldırmıştır. 
 
Doğu ve Güneydoğuda 1 lt. Mazot 500.000.TL. İken Gümüşhane' de 2.100.000.-TL' dir. 
Doğu ve Güneydoğuda elektrik kayıp ve kaçağı % 80 iken Gümüşhane'de kayıp ve kaçak % 
17'dir. 
 
Milli takım antrenörü 110 milyar maaş alıyor, Gümüşhane salı pazarında hamsi satana fiş 
soruyoruz, köşk yada yalı alıp satana hayırlı olsun beyefendi diyoruz. Vergi levhası 
soramıyoruz. 
 
Gümüşhane merkez ilçede 93 köyün aldığı doğrudan gelir desteğini, komşu ilimizde 1 köy 
alıyor. 
 
Bu şartlar altında, Gümüşhane' de vergi vermek değil, vergi mükellefi olmak bile 
kahramanlıktır. İlimizdeki bütün vergi mükelleflerini kutluyorum. 
 
Her şeye rağmen, kurumlar vergisi dilimlerinin düşürülmesi, mühendislik fakültesi binasının 
ihaleye çıkması, Gümüşhane - Bayburt doğalgaz şebekesinin 18 Ocakta ihaleye çıkması son 
zamanlarda aldığımız güzel haberlerdir. Bu çalışmalarında dolayı milletvekillerimize teşekkür 
ediyorum. 
 
Her konuda olduğu gibi OSB ve eğitim konusunda kararlı ve cesur tutumlarıyla kısa 
zamanda sonuçlar alan, sayın valimize de teşekkür ediyorum. 
 
Son olarak teşvik yasasından bahsedip bitiriyorum. 
 
Sizlerinde bildiği gibi 36 ili kapsayan, 5084 sayılı teşvik yasası amacına ulaşmadı. Biz daha 
iyi bir yasa beklerken 12.05.2005 tarihli 5350 sayılı teşvik yasası ile işimiz daha zorlaştı. 
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02.02.2006 
TOBB DOĞU KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI 
YER : TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 

TARİH : 02 ŞUBAT 2006 
 

KONU : İLİMİZİN ÖNCELİKLİ 5 SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
GÜMÜŞHANE İLİMİZİN ÖNCELİKLİ 5 SORUNU VE ÖNERLERİMİZ 

 

SORUN: 1 -TARIM VE HAYVANCILIK 
ÖNERİ :  
-Kelkit Sadak sulama barajı, ihale edilmeli. 
-Gümüşhane Aşağı Alıçlı Barajı ihale edilmeli 
-Kuşburnu,Dut, Ceviz, Kanola, Aspir gibi ürünler proje ve kaynaklarla desteklenmelidir. 
 

SORUN: 2-ULAŞIM 
ÖNERİ :  
-Gümüşhane- Köse İlçe yolu , Köse-Kelkit İlçe yolu Kelkit-Şiran , İlçe yolumuz uzun 
zamandır devam ediyor, hızla bitirilmeli. 
-26 köyün ve yaylaların kullandığı Tohumoğtu- Yağmurdere yolu standart yol   olarak 
yapılmalı. 
-Salyazı beldemizi ve 7 komşu köyünü Gümüşhane'ye bağlayacak çok kısa yol olarak 
Salyazı-Çalık bağlantısı yapılmalı. 
-Önemli bir grup yolu olan ve yapımı devam eden Gümüşhane İkisu-   Şiran yolu yeterli 
ödenekle bitirilmeli. 
-Yapımı devam eden Gümüşhane-İkisu-Yağlıdere grup köy ve yayla yolu hızla bitirilmeli. 
 

SORUN: 3-EĞİTİM 
ÖNERİ : 1980 yılında hiçbir sebep olmadan kapatılan Eğitim Enstitümüzü geri istiyoruz. 
 

1980 yılında yurdumuzdaki bütün eğitim Enstitüleri Eğitim Fakültesi yapıldı, sadece 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsü kapatıldı. Kapatılan Eğitim Fakültemizi bir kanun teklifi ile geri 
istiyoruz. 
 

SORUN: 4-TURİZM 
ÖNERİ; Gümüşhane İlimizin eski yerleşim yeri olan ve üç medeniyetin yaşadığı tarih kokan 
Süleymaniye Mahallesi kayak ve yayla turizmi için yeterli coğrafi yapı ve zenginliğe sahiptir. 
Bu yerimiz ilgili Bakanlıkça proje ve kaynaklarla desteklenip ilimize ve Ülkemize 
kazandırılmalıdır. 
 

SORUN: 5-İŞSİZLİK 
ÖNERİ:Üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çıkarılan 5084 ve 5350 sayılı yasalardan 
İlimiz fayda görmemiştir. 
 

Gümüşhane İlimiz Fert başına Milli gelir bakımından 62 sırada, sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, Gayri Safi Yurtiçi hasıldan aldığı pay bakımından 74.sıradadır. Bu 
gerçeklerden hareketle Gümüşhane İlimiz kendi konumuna uygun illerle birlikte farklı bir 
teşvik yasasına alınmalıdır. 
 

Alt yapısı bitmiş 60 parseli ile OSB' nin hedefine ulaşması da bu yasaya bağlıdır. 
 

Gümüşhane Çimento fabrikamız (TMSF)’nin elinde ve halen kapalı durumdadır. Çimento 
Fabrikamızın çalışmasını sağlayacak bir özelleştirme ile faaliyete geçmesini bekliyoruz. 
Böylece İlimizde ve İlçelerimizde özellikle Torul ve Kürtün ilçelerimizde işsizlik büyük ölçüde 
çözüme kavuşacaktır. 
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23.02.2006 
 

KOBİ EFOR DERGİSİ- Yerel ve Ulusal Basın 
 
 

TEŞVİK OLMADI 
 

Milli gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 71. sırada, 
(GSYİH) Gayri Safı Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. sırada yer alan 
Gümüşhane İlimiz, teşvik yasasına rağmen yatırımcılar için hiçbir avantaj getirmemiştir. 
 
5084 sayılı yasanın Gümüşhane gibi iller için yetersiz olduğu görülmüştür. 
 
Teşvik Yasasının Amacına Ulaşması İçin; 
 
Önerilerimiz: 
 
Yasa kapsamına girecek İller en az üç kritere göre tespit edilmeli idi: 
1- Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2- Gayri safı Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3- Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları. 
 
Ayrıca; 
 
a - Bu kriterlere göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı,  
b - Alt Grup İllerde Teşvik Süresi 15 yıla çıkarılmalı,  
c - Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi Muafiyeti verilmeli,  
d - Mevcut İşletmeler de 5084 sayılı kanundan yararlandırılmalıdır. 
 
Biz bunları beklerken: 
 
5084 sayılı kanununla verilmiş olan haklarımızda 12.05.2005 tarih ve 5350 sayılı 
"Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yasa ile eski İllere verilen teşviklerde de 
kısıtlamaya gidilmiş, verilmiş olan haklarımız da elimizden alınmıştır. 
 
5350 sayılı kanunla 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin, en az otuz işçi çalıştırmaları koşuluyla, teşvikten yaralanması şartı 
getirilmiştir. 
Ayrıca ; 
Mevcut işletmeler kapsama alınmadığından İlimizde işletmeler kapanmaya başladı. Yeni 
kurulacak işletmelerin de otuz işçi çalıştırmaları şartı, Gümüşhane gibi İllerde küçük 
yatırımcıların önünü tamamen kapatmıştır. 
 
Üretim ve İstihdamın artması ve teşvik yasasının amacına ulaşması için 5084 ve 5350 sayılı 
kanunlar, yoksul yörelerin sesine göre, önerilerimiz de dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmelidir. 
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09.03.2006 
 

GÜMÜŞHANE İLİNİN EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL YÖNLERİ 
 

Gümüşhane Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu, Güneydoğu, Ortadoğu ve Orta Asya'ya 
bağlayan en kısa karayolu ve tarihi ipekyolu üzerinde yer almaktadır. 
 

İl ekonomisi genelde kamudaki memur ve işçi maaşlarına dayalı olduğundan ekonomik 
olarak özlenen ve beklenen gelişmeyi yakalayamamıştır. 
 

İlimiz ekonomisine sektörler bazında bakıldığında; 
1-Hizmetler : % 65,2 
a- Ulaştırma : % 28 
b- Devlet Hizmetleri: % 20 
c- Ticaret: % 9 
d- İnşaat :%5 
e- Diğerleri : % 3,2 
2-Tarım ve Hayvancılık : % 33,2 
3-Sanayi: % 1,6 oranında pay almaktır. 
 

İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesisleri küçük ölçekli tesisler olarak faaliyet 
göstermektedirler. 
 

Gümüşhane’ de Yöresel gıda üretimi (Pestil- Köme- Dut Pekmezi, Bitki ve Meyve Çayları) ile 
tekstil ve madencilik (mermer ve doğal taş) sektörlerinde üretim ve istihdam görülmektedir. 
 

Pestil - Köme gibi yöresel ürünlerimizin TSE ve Gümüşhane adına patenti alınmıştır. Asla 
katkı maddesi katılmayan, doğal olarak üretilen Pestil, Kömemiz sağlıklı, besin değeri 
yüksek ürünlerimizdir. 
 

Pestil - Köme istihdam sağlayan bir sektör olmakla beraber, İlimizin tanıtımında da önemli 
bir rol oynamaktadır. 
 

Gümüşhane İlinin en önemli istihdam alanını oluşturan tarımsal faaliyetlerden aldığı pay çok 
düşüktür. 
 

Sulanabilir arazi temini için özellikle tarıma ve hayvancılığa müsait köylere göletler 
yapılmasını, kuşburnu, dut, ceviz, kanola, aspir gibi ürünlerin proje ve kaynaklarla 
desteklenmesini bekliyoruz. 
 

Son yıllarda arıcılığımız gelişmektedir. Gümüşhane'nin zengin flora yapısında üretilen 
ballarımız tam bir şifa kaynağıdır. 
Hayvancılığı engelleyen ve yasal olmayan, sınırlardaki hayvancılık ticareti ilimize ve ülkemize 
zarar vermektedir. Bu önlenmelidir. 
 

Tarımsal yönelim arayışları içinde Kelkit ilçemizde Doğan Organik Ürünler A.Ş. tarafından 
başlatılmış olan organik hayvancılık projesinin diğer tarımsal ekonominin canlanmasını ve 
ürün çeşitliliğini arttırması beklenmektedir. 
 

Tarihi ipekyolu üzerinde yer alan, tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış olan Gümüşhane'de 
çok çeşitli turizm alanları mevcuttur. 
 

İpek Yolunu değişik yönlerden gözetleyen yüksek kayalar üzerine inşa edilmiş, kartal 
yuvasının andıran elliye yakın kale, manastır ve antik kentler bulunmaktadır. 
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Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Sadak Harabeleri, Çakırgöl, Beşgöller, Limni ve Artabel 
Gölleri, Avrupanın en yüksek Göknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, Kürtün 
Barajımız, Harşit Çayım gerdanlık gibi süsleyen tarihi köprülerimiz görülmeye değer 
varlıklarımızdır. 
 

Kış aylarında kayak turizmine, yaz aylarında çim kayağı turizmine hizmet eden Zigana kayak 
merkezi ve yaylalarımız ile çok çeşitli turizm potansiyeline sahip alanlarımız vardır. 
 

Kadırga, Kazıkbeli, Erikbeli, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat, gibi ulusal ve 
uluslar arası yayla turizmi için hazır zenginliklerle potansiyel alanlardır. 
 

Maden cinsi ve rezervi bakımından oldukça zengin olan Gümüşhane yer altı ve yerüstü 
kaynaklarından yeterli miktarda istifade edememektedir. 
 

İlimizde MTA ve Özel Sektör firmalar tarafından yapılan araştırmalarda 22 adet metalik 
maden tespit edilmiş, bunların 11 tanesi ekonomik açıdan önem arz etmektedir. Bu 
madenler; Altın, Gümüş, Barit Kireçtaşı, Demir, Bakır, Kurşun, Çinko, Çimento 
hammaddeleridir. 
 

MTA verilerinde Gümüşhane' de ekonomik önem arz eden mermer yatakları olmadığı 
yazılıdır. Ancak İlimizde Bahçecik ve Şiran' da çıkarılan mermer yataklarının fabrikaları 
kurulmaya başlamıştır. MTA Gümüşhane'de yeni bir çalışma yaparak, yer altı ve yerüstü 
zenginliklerimizin yemden tespitini yapmalıdır. 
 

Altyapısı tamamen bitirilmiş 60 parselli Organize Sanayi Bölgemiz boş olan 51 parseli ile 
yeni yatırımcıları beklemektedir. 
 

Gümüşhane İlinin var olan potansiyelinin değerlendirilmesi için 5084 sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşvik Edilmesi hakkındaki kanun ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, verilmiş olan haklarımız da 
geri alınmış, teşviklerden yararlanmak için gereken 10 işçi şartı 30 kişiye çıkartılmıştır. 
 

Eksik olarak düzenlenmiş olan Teşvik Yasasının Amacına Ulaşabilmesi İçin 
Önerilerimiz; 
Yasa kapsamına girecek İller en az şu üç kritere göre tespit edilmeli idi: 
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2-Gayri safı Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları. 
Ayrıca; 
a- Bu kriterler göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı, 
b- Alt Grup İllerde Teşvik Süresi 15 yıla çıkarılmalı, 
c- Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi Muafiyeti verilmeli, 
d- Mevcut  İşletmeler  de   5084   sayılı   ve   5350   sayılı  kanunlardan yararlandırılmalıdır. 
 

Gümüşhane gibi yoksul yörelerde yaşayanların sesine kulak verilmeli. Teşvik yasaları 
yeniden düzenlenerek bir an önce uygulamaya geçilmelidir. 
 

İlimize yatırımcı gelmesi için yatırımcıya cazip gelecek şartlar sunulmalıdır. Buda teşvik için, 
teşvik yasalarıyla olur. 
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14.03.2006 
 
 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

 
Komşu Devletlerden getirilmesi planlanan Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim hattı, Mavi 
Akım Projesi ve geliştirilecek diğer projelerle Doğal Gazın İlimize ulaştırılması, İlimize 
sağlayacağı ekonomik avantajları yanında, hava kirliliğinin önlenmesi ve yakacak 
ihtiyaçlarının temini bakımından önem taşımaktadır. 
 
Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Gaz İletim Hattı projesiyle, Doğu Anadolu Gaz Ana İletim 
hattından Erzincan civarından alman bir branşmanla Gümüşhane üzerinden Trabzon ve Rize 
İllerine, doğalgaz iletim hattı çalışmalarına başlanmıştır. 
 
Gümüşhane İlimize Doğal Gaz getirilmesi için Trabzon - Rize hattından yapılacak olan 
Gümüşhane Doğal Gaz bağlantı hattında herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 
 
Doğalgazın Gümüşhane İlimize dağıtımı için inşaata ne zaman başlanacağı, inşaat süresinin 
ne kadar olacağı ve Gümüşhane İlimize Doğal Gaz'ın ne zaman verileceği hususlarında 
tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim. 
 
Saygılarımla. 
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24.03.2006 
 
 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
GÜMÜŞHANE 

 
İlimizde Kasaplık yapan esnafımız, Belediyemiz mezbahane kesim fiyatlarının yüksek oluşu, 
yetersiz dağıtım ve mahalle aralarında yapılan denetimsiz kesimlerden dolayı mağdur 
olmaktadır.  
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanlığı, İlgili meslek komitesi ve Kasaplık işi ile iştigal eden 
üyelerimizle yapılan toplantıda tespit edilen sorunlar ve bu sorunların giderilebilmesi için 
yapılması gereken görüşlerimiz yazımız ekinde sunulmuştur. 
 
Bu sorunların giderilmesi hususunda yardımlarınızı arz ederim 
 
Sorun : Cumartesi günleri canlı hayvan kesimi yapılamıyor. 
 
Öneri : Canlı hayvan kesimlerinde büyükbaş hayvanlardan; kesim 29,50-YTL+2,00-YTL 
indirime hizmet bedeli olmak üzere 31,50-YTL alınıyor. 
 
Öneri: Bu ücretlerin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Esnafımızda kesim fiyatlarından 
şikayetçi. Mezbahane kesim ücretlerinin makul bir seviyeye çekilmesini, 
 
Sorun : Salı günü Pazar yerinde işyeri olanların kesimi yapılmıyor, Salı günü Pazar alanında 
işyeri olan esnaflara dağıtım yapılmıyor. 
 
Öneri: Salı günleri Pazar yerinde işyeri olan esnaflarımıza kesim ve dağıtım yapılması esnaf 
için daha uygun olacaktır. 
 
Sorun: Öğlenden sonra mezbahane işçileri çalışmadığından kesim yapılmıyor, dağıtım 
aksıyor. 
 
Öneri: Kesilen malların öğlenden önce bir sefer, öğlenden sonra bir sefer olarak dağıtılması 
gerekmektedir. Mezbahanenin kesim saatleri sabah 08:00, akşam 17.00 olarak 
düzenlenmesini, 
 
Sorun: Sokak ortasında ve mahalle aralarında hayvan kesimi yapılarak vatandaşa ve 
esnafa satılıyor. Bu şekilde kesilip satılan etler daha sonra kasaplarımızda kıyma olarak 
çektiriliyor. Kasap esnafımızda bundan rahatsız oluyor. 
 
Öneri : Mahalle aralarında, sokak ortasında sağlıksız koşullarda yapılan kesimlerin 
önlenmesi için denetimler ve kontrollerin daha sık yapılmasını talep ediyoruz. 
 
 
 
 
 



 250 

26.03.2006 
 
 
 

Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a Sunulan Rapordur 
 
 

(GÜDEF) 
GÜMÜŞHANE DERNEKLER FEDERASYONU GÜMÜŞHANE GECESİ 

YER      : ATATÜRK SPOR SALONU ANKARA 
TARİH : 26 MART 2006 

 
 

Teşrifleriyle   bizleri   onurlandıran   Sayın   Başbakanımız, gecemize hoş geldiniz diyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Sayın Başbakanımız; 
 
Ahmet ZİYAÜDDİN'ler, Kamil AKDİK’ler, Cemal Hüsnü TARAY'lar diyarı Gümüşhane'mizin 
geri kalmışlığını tarihe terk ederek istikbale daha emin adımlarla ve kalkınan bir İl olarak 
yürümemiz için sizlerin varlığını önemli bir şans olarak görüyoruz. 
 
Sayın Başbakanımız; 
 
Türk siyasi tarihinde daima doğrudan yana, kararlı ve duyarlı olarak tanıdığımız zatıalinize 
güveniyoruz. 
 
Tarihin her döneminde, milli ve manevi değerlerinden taviz vermeyen, vatanını ve milletini 
seven ve onu hep yüceltmeğe çalışan insanlar diyarı Gümüşhane, Devletimizin müşfik 
yardımlarından yararlanmayı hak ediyor diye düşünüyoruz. 
 
Sayın Başbakanımız, İlimiz için hayati önem taşıyan konuları bilgilerinize arz 
ederek, yardımlarınızı talep edeceğiz: 
 
Sorun : 1 - Tarım ve Hayvancılık 
Öneri : Organik tarım için çok uygun olan ilimizde organik tarım çalışmaları da ciddi 
projelerle başlamıştır. 
 
Sonuç alınabilmesi için; 
a- Kelkit - Sadak barajımız ihale edilmeli, 
b- Gümüşhane -Tezene Deresi göleti yapılmalı. 
 
Sorun : 2 – Ulaşım 
 
Öneri : 
a- Gümüşhane - Köse İlçe yolu, Köse - Kelkit ilçe yolu, Kelkit - Şiran İlçe yolumuz uzun 
zamandır devam ediyor, yeterli ödenekle 2006 yılında bitirilmeli. 
 
b- 26 Köyün ve yaylalarının kullandığı karayolları ağındaki Tohumoğlu - Yağmurdere grup 
yolu standart yol olarak yapılmalı. 
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c- Önemli bir gurup yolu olan ve yapımı devam eden İkisu - Şiran İlçesi yolu yeterli 
ödenekle bitirilmeli. 
 
d- Yapımı devam eden İkisu - Yağlıdere grup yolu da hızla bitirilmeli. 
 
Sorun : 3 – Eğitim 
 
Öneri : 
a- 1980 yılında hiçbir sebep yokken kapatılan Eğitim Enstitümüzü geri istiyoruz. 
1980 yılında Yurdumuzdaki bütün Eğitim Enstitüleri, Eğitim Fakültesi yapıldı. Sadece 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsü kapatıldı. Yeni bir şey istemiyoruz. Kapatılan Eğitim 
Fakültemizi geri istiyoruz. 
 
b- Binası hazır olan Sağlık Yüksek Okulumuzun açılmasını bekliyoruz. 
 
Sorun : 4 – Turizm 
 
Öneri : Gümüşhane İlimizin eski yerleşim yeri olan ve üç medeniyetin yaşadığı tarih kokan 
Süleymaniye Mahallesi kayak - yayla ve kültür turizmi için yeterli coğrafi yapı ve zenginliğe 
sahiptir. Bu yerimiz ilgili Bakanlıkça proje ve kaynaklarla desteklenip İlimize ve Ülkemize 
kazandırılmalıdır. 
 
Sorun : 5 – İşsizlik 
 
Öneri : Üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik çıkarılan 5084 ve 5350 sayılı yasalardan 
İlimiz fayda görmemiştir. 
 
Gümüşhane İlimiz Fert Başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik 
bakımından 71 sırada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. sırada, 2005 
yılındaki şirket kurulum sıralamasında 75. sıradayız. Bu sıralamalar Gümüşhane İlimizin en 
geri kalmış 10. İl konumunda olduğunu gösteriyor. 
 
Teşvik kapsamında ki 49 İl'le aynı kulvarda mağdur oluyoruz. Bu gerçeklerden hareketle 
Gümüşhane İlimiz kendi konumuna uygun İllerle birlikte farklı bir teşvik yasasına 
alınmalıdır. 
 
Alt yapısı bitmiş 60 parseli ile OSB’nin hedefine ulaşması da bu yasaya bağlıdır. 
 
Gümüşhane Çimento Fabrikamız (TMSF) nin elinde ve halen kapalı durumdadır. Çimento 
fabrikamızın çalışmasını sağlayacak bir özelleştirme ile faaliyete geçmesini bekliyoruz. 
 
Bu taleplerimizin sonucu; İlimizde ve İlçelerimizde, özellikle Torul ve Kürtün İlçelerimizde 
işsizlik büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır. 
 
Sayın Başbakanım, işinizin zor olduğunu biliyor, buna rağmen yüksek emir ve 
müsaadelerinizle sorunlarımızı sizlerle aşacağımıza inanıyor, saygı ve hürmetlerimle 
selamlıyorum. 
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30.03.2006 
 

Basın Bülteni 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 
31.01.2004 tarihinde yayınlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye 
Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca mal ve hizmet bedellerinin etiket ve 
fiyat listelerinde 01.01.2005 tarihinden itibaren Türk Lirası ve Yeni Türk Lirası olarak 
gösterilme zorunluluğu 31.12.2005 tarihinde sona ermiştir. 
 
Mal ve Hizmet bedellerinin etiket ve fiyat listeleri 01.01.2006 tarihinden itibaren sadece 
Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
Etiket ve Fiyat Listelerinde sadece Yeni Türk Lirası ibaresini kullanmayan satıcılar hakkında 
4077 sayılı kanunun 25’ inci maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 
idari yaptırım uygulanacaktır. 
 
Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur. 
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08 Nisan 2006 
 
 

Sn: Prof .Dr. İsa EŞME 
YÖK Başkan Yardımcısı 

 
Sayın Başkanım, 
 

1954 yılında, Ülkenin birçok yerinde Lise yokken Gümüşhane 'ye Öğretmen Okulu açılmış, 
1975 yılına kadar devam etmiş, 1975 yılında Eğitim Enstitüsü olmuş ancak 1980 YILINDA 
EĞİTİM ENSTİTÜMÜZ SEBEPSİZ YERE KAPATILMIŞTIR. Diğer [ilerdeki Eğitim 
Enstitülerinin hepsi, Eğitim Fakültesi olarak eğitim öğretimini sürdürmüştür. 
 

Hükümetin yeni çalışma programı içerisinde KTÜ 'den yeni üniversiteler çıkmıştır. 
 
Yıllar önce Eğitim Fakültemiz elimizden alınarak Gümüşhane'ye haksizlik yapıldığını 
düşünüyoruz. 
 

Bizleri anlayışla karşılayacağınız ve destek vereceğiniz ümidiyle Gümüşhane 
kamuoyu adına taleplerimizi arz ediyoruz. 
 

1-KTÜ ' ye bağlı Gümüşhane Eğitim Fakültesi 
 

2-KTÜ ' ye bağlı Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
 

3-Gümüşhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu ' nun açılmasını talep ediyor ve istiyoruz. 
Fakültelerimizle ilgili KTÜ ' nün uygun görüşleri vardır. 
 

18 Ağustos 2003 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu Gümüşhane Eğitim 
Fakültesi kurulması kararını almıştır. 
 

2003 yılının Eylül ayından beri Yüksek Öğretim Kurumunda bekleyen Gümüşhane Eğitim 
Fakültesi kararının onaylanmasını bekliyoruz. 
 

Taleplerimizle ilgili destek ve katkılarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz. 
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24.04.2006 
 
 

Yerel Basın 
 

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI 2, ETAP UYAMALARI BAŞLIYOR 
 
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi, yerel bazda kapasite yaratma, kırsal alanda gelir ve 
sosyal standartların geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, 
kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma 
çalışmalarının etkilerinin arttırılmasına yönelik 2005 yılında pilot bölge olarak ilimizde 
uygulanan Köy Bazlı Yatırım Programının 2. etabı 2006 yılında da uygulamaya başlanacaktır. 
 
Program çerçevesinde; Proje verebilecek kişilerin Tarım Bakanlığının sisteminde kayıtlı 
olmaları şartı aranmaktadır. Çiftçi kayıt sisteminde veya tarım kooperatiflerinde kayıtlı 
olmaları başvuru yapabilmeleri için önemli şarttır. Şahıs ve şahısların oluşturdukları gruplara 
ait, kabul edilen ekonomik yatırımların toplam tutarının % 50'si, altyapı yatırımlarının % 75'i 
hibe yoluyla karşılanacaktır. 
 
Programdan desteklenecek bireysel yatırımlar için toplam hibe miktarı 17.500 ADB Dolarını, 
bireylerin oluşturdukları gruplar (Kooperatifler, Birlikler) için 125,000 ABD Dolarını, altyapı 
yatırımları için ise 225.000 ABD Dolarını geçemeyecektir. 
 
Birey ve Bireylerin Oluşturdu klan Grupların  Yapacakları proje konuları;  
 
1-  Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ambalajlanmasına 
yönelik yatırım tesisleri, 
2-  Jeotermal, Güneş, Rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanan seraların 
yapımına yönelik ekonomik yatırım teklifleri kabul edilecektir. 
 
Altyapı Tesisleri ile ilgili Olarak; 
1-Köy bazlı sulama tesisi, 
2-Köy yolu, 
3-Köy kanalizasyonu, 
4-Köy içme suyu konularında proje hazırlanabilir. 
 
Altyapı tesisleri ile ilgili Kaymakamlıklar, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Muhtarlıklar ve 
Sulama Birlikleri tarafından yapılan proje başvurulan kabul edilecektir. 
 
Programın 2. etabına ilişkin yönetmelik Nisan ayı içinde Resmi Gazetede yayınlanacaktır. 
Program dahilinde yapılacak projeler ile, Yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren 45 gün 
içinde Tarım II Müdürlüğüme başvurulması gerekmektedir. Başvuru formu ve uygulama 
rehberi www.tarim.gov.tr. www.tedqem.Rov.tr ve www.arip.org.tr adreslerinden elektronik 
olarak temin edilebilir. 
 
İlgilenen üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur. 
 
 
 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tedqem.rov.tr/
http://www.arip.org.tr/


 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
27.04.2006 
 
 

Yerel Basın 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BÜNYESİNDE KOSGEB SİNERJİ ODAĞI AÇILIYOR 

 
İlimiz ekonomisinin canlanması, istediğimiz refah seviyesine adım adım ilerlememizde 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak doğru bildiğimiz her kararı almakta ve 
uygulamakta olduğumuzu üyelerimiz ve kamuoyunun yakından takip ettiğini biliyoruz. 
 
Bu uygulamalarımızdan birini daha gerçekleştirme aşamasına geldiğimizde yine Gümüşhane 
kamuoyumuzla paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz. 
 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
işletmelerinin etkinliğini arttırmak, rekabet güçleri ve düzeylerini yükseltmek, Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) görevlerindendir. 
 
KOSGEB’in, Sanayicilerimize nitelikli eleman, danışmanlık, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılma 
gibi birçok desteği bulunmaktadır. KOSGEB ile İlimizdeki işletmeler arasında köprü vazifesi 
oluşturmak; teknolojik yeniliklere uyum sağlayarak rekabet güçlerini yükseltmek, üretim ve 
istihdamı arttırmaya yönelik yapacakları çalışmalarda bu işletmelerimize lojistik destek 
sağlayarak KOSGEB ' le olan ilişkilerine birebir çözüm önerileri sunabilecek TİP 1 SİNERJİ 
ODAĞI açma çalışmaları GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI-KOSGEB işbirliğinde 
başlatılmıştır. 
 
Sinerji Odağı açılması ile ilgili talebimiz TOBB-KOSGEB Koordinasyon Kurulu tarafından 
olumlu değerlendirilmiş, Odamızda TİP 1 SİNERJİ ODAĞI kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. 
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27.04.2006 
 

TOBB Vergi Komisyonu Toplantısına Sunulan Rapor 
 

VERGİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER 
 

Beyanname Verme ve Ödeme Dönemlerinin Değiştirilmesi Mükellef ve 
Muhasebeciler Açısından Hiçbir Fayda Getirmemiştir. 
 

Beyanname verme sürelerinin devamlı uzatılması mükellefleri beklenti içine sokmakta, 
muhasebecilerin işini zorlaştırmaktadır. Beyan ve ödeme dönemleri eskiden olduğu gibi 
birleştirilmelidir. 
 

Katma Değer Vergisi Oranları 
 

Toptancı Hallerinde faaliyet gösteren esnafların, gerçek usule tabi katma değer vergisi 
mükelleflerine yaptıkları satışlarda KDV %1, toptancı hali olmayan illerde KDV %8 olarak 
uygulanmaktadır. Bu uygulama haksız rekabete yol açmaktadır. Türkiye genelinde tek 
matrah uygulamasına geçilmelidir. 
 

Katma Değer Vergisinde 4 ayrı oran (%0, %1, %8; %18 ) uygulanması karışıklıklara ve 
yanlışlıklara sebep olmakta, vergi ziyaı oluşturmaktadır. Uygulanmakta olan dört KDV oranı 
"Temel Tüketim" ve "Muhtelif Tüketim" olarak iki orana indirilmelidir. 
 

Asgari Ücret Üzerindeki Vergi Yükü 
 

Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde asgari ücrete vergi muafiyeti uygulanarak, Sosyal 
Güvenlik Primleri makul seviyelere indirilmelidir. 
 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Vergi Mahremiyeti Abartılarak Uygulanmaktadır 
 

Bir mükellefin "vergi borcu yazısı" almak için bizzat kendisinin veya kanuni temsilcisinin 
müracaat etmesi istenmektedir. Mükellefin yazılı talebi ile vergi borcu yazısını personeli 
alabilmelidir. Vergi borcu yazısının hiçbir mahremiyeti yoktur. 
 

Vergi İadesi Kanunu Yeniden Düzenlenmelidir 
 

Vergi iadesi uygulaması günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli, tüm harcamalar vergi 
iadesi uygulamasına dahil edilmelidir veya emeklilerde olduğu gibi kaldırılmalıdır. 
 

Kayıt Dışı Ticaret Kayıt Altına Alınmalıdır 
 

Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkileri, ekonomi, rekabet gücü ve sosyal güvenlik sisteminde 
açıkça görülmektedir. 
 

Kayıt dışı ekonomiyi ortaya çıkaran en önemli nedenlerin başında ki vergilendirme ile ilgili 
sorunlar giderilmelidir. 
 

a-Dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı azaltılmalıdır. 
b-Vergi mükellefi sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
c-Artan oranlı uygulanan vergi, mükelleflerin bazı kazançlarını vergi idaresinden 
gizlemelerine sebep olmaktadır. 
d-Muhasebe ve Müşavirlik Hizmeti yapan muhasebe meslek mensuplarının daha hassas 
davranmasını sağlanmaya yönelik düzenlemeler yapılmalı, hassasiyet göstermeyenlere ağır 
müeyyideler getirilmelidir. 
 

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 
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08.05.2006 
 

Yerel Basın 
 

DÜNYA ODALAR KONGRESİ ÜLKEMİZDE YAPILACAK 
 

Dünya genelinde özel sektörün küresel ekonomik yapı içinde sorunlarım, çözüm yollarını ve 
aralarındaki işbirliğini düzeltmek amacıyla, her iki yılda bir tüm Ülkelerden Oda temsilcilerini 
bir araya getiren Dünya Odalar Kongresi organizasyonu, 2007 yılında Ülkemizde, 
İstanbul'da gerçekleştirilecektir. 
 
Kongre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslar arası Ticaret Odası şemsiyesi altında 
faaliyet göstermekte olan Dünya Odalar Federasyonu işbirliği ile 4-6 Temmuz 2007 tarihleri 
arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenecektir. 
 
5. Dünya Odalar Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ile birlikte 
devam etmektedir. 
 
Gerek, Türk Özel sektörünün küresel işbirliğinin sağlanması ve gerek Uluslar arası alanda 
tanıtılması için büyük önem taşımakta olan 5. Dünya Odalar Kongresi organizasyonuna 
Ülkemiz genelinde Özel Sektör temsilcilerinin katılımı ve katkısı Kongre' nin başarısını 
belirleyici unsur olacaktır. 
 
Dünyanın dört bir yarımdan Ticaret ve Sanayi Odaları ile özel sektör üst kuruluşlarının 
Başkan ve Yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kongre, Ülkemiz imkanlarının 
tanıtımını ve dünya ülkeleri ile ekonomik ve ticari alanda işbirliği fırsatlarının 
değerlendirilmesi açısından eşsiz bir platform oluşturacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 258 

 
 
 
 
 
 
08.05.2006 
 

 
Erdoğan BAYRAKTAR 

TOKİ Başkanı / ANKARA 
 

Yerel ve Bölgesel Basın 
 
 
 
 

Başkanlığınızın yoksul ve alt gelir grubuna yönelik 55-65 metrekare ve 65-75 metrekare 
büyüklüğünde 50 bin konut üretme hedefinizi takdirle ve sevinçle karşılıyoruz. 
 
Gümüşhane ilimizde yaptırılan 1. ve 2. etap konutlar 127,30 m2 ve 132,17 m2 
büyülüğündedir. Yapılan dairelere % 10 peşin ödeme yapıldığında, aylık Ödemeleri 562,00-
YTL ile 661,00-YTL arasında değişmektedir. 
 
Gümüşhane ilimizde yaşayanların ekonomik durumu ve gelir düzeyleri göz önüne 
alındığında TOKİ konutlarından ilimizde üst gelir grubu kişilerin yararlandığı görülmektedir. 
 
Yoksul ve alt gelir grubuna yönelik konut yapılacak 16 il arasında Gümüşhane ilimiz yer 
almamaktadır. Bu çalışmanın içine ilimizin de dahil edilmesi yoksul ve alt gelir gurubundaki 
kişilerin ev sahibi olmasını sağlayarak, plansız şehirleşme ve gecekondu sorununa da çözüm 
üretecektir. 
 
Gümüşhane İlimiz Fert Basma Milli Gelir Bakımından 62. sırada, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, Gayri Safı Yurtiçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74, sırada, 2005 
yılındaki şirket kurulum sıralamasında 75. sıradayız. Bu sıralamalar Gümüşhane İlimizin en 
geri kalmış 10. İl konumunda olduğunu göstermektedir. 
 
Bu nedenle, Yoksul ve alt gelir grubu için konut yapılması planlanan 16 il arasına 
Gümüşhane ilimizin de dahil edilmesi için emir ve müsaadelerinizi bekliyor, saygılar 
sunuyoruz 
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08.05.2006 
 
 

 
Ahmet ERTÜRK 

TMSF Başkanı / ANKARA 
 

Yerel ve Bölgesel Basın 
 

 
Gümüşhane Çimento Fabrikası 1990 yılında, 130.000-Ton/Yıl kapasite ile kurulmuştur. 
 
Kurulduğu yıl kara geçen ve hiç zarar etmeyen Çimento Fabrikamız 1996 yılında yapılan 
özelleştirme sonucu 76 çalışanı ile Uzan Grubuna devredilmiştir. 
 
Daha sonra, Çimento Fabrikamız 1997 yılında kapatılmıştır. 
 
Gümüşhane Çimento Fabrikası 2003 yılında Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devredilmiş 
ve halen kapalı durumdadır. 
 
Sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 81 il İçinde 71, sırada olan Gümüşhane ilimiz her 
geçen gün göç vermeye devam ediyor. 
 
Çimento Fabrikamızın açılması ilimiz ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak olup, 
İlimizdeki işsizlik sorununu önemli ölçüde azaltacaktır. 
 
Bu itibarla, Çimento Fabrikamız bizim için çok önemli bir yatırımdır, İlimiz ve Ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız bu fabrikamızın kapalı durması Milli 
Servetimizin de kaybolması demektir. 
 
Yeni yatırım alma şansımızın olmadığı bu günlerde çimento fabrikamızın yeniden çalışmasını 
heyecanla bekliyoruz. 
 
Gümüşhane Çimento Fabrikamızın çalışmasını sağlayacak bir özelleştirmenin başlatılması 
için emir ve müsaadelerinizi bekliyor, saygılar sunuyoruz. 
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08.05.2006 
 
 
 
 
GÜMÜŞHANE İLİNİN KAYNAKLARI YATIRIM İMKANLARI VE BEKLENTİLERİMİZ 

 
Gümüşhane; Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu, Güneydoğu, Ortadoğu ve Orta Asya'ya 
bağlayan en kısa karayolu ve tarihi ipekyolu üzerinde yer almaktadır. 
 
İlimizin ekonomik verilere göre, ülkemizin en geri kalmış 10. İli konumunda olduğu 
görülmektedir. 
 
İlimiz ekonomisine sektörler bazında bakıldığında; 
1-Hizmetler : % 65,2 
a- Ulaştırma:% 28 
b-  Devlet Hizmetleri: % 20 
c- Ticaret: % 9 
d- İnşaat: %5 
e- Diğerleri:% 3,2 
2-Tarım ve Hayvancılık: % 33,2 
3-Sanayi: % 1,6 oranında pay almaktır. 
 
Gümüşhane'de yatırım potansiyeli bulunan sektörler; 
Yeterli altyapı, rezerv ve yetişmiş işgücüne sahip olan, 
a- Tekstil, 
b- Yöresel Gıda (Pestil, Köme, Dut Pekmezi, Ballı, Bitki Çayları) 
c- Mermer ve Madencilik Sektörü, 
d- Turizm, 
e- Organik Tarım sektörleri olarak öne çıkmaktadır 
 
Kaynaklarımız 
Gümüşhane İlimizde tekstil sektöründe, profesyonel anlamda üretimle yaklaşık 200 kişi 
istihdam eden 3 firma bulunmaktadır. İlimizde tekstil sektörü için yeterli sayıda yetişmiş 
işgücü ve alt yapı vardır. 
 
Maden cinsi ve rezervi bakımından oldukça zengin olan Gümüşhane yer altı ve yer üstü 
kaynaklarından yeterli miktarda istifade edememektedir. 
 
İlimizde MTA ve Özel Sektör firmalar tarafından yapılan araştırmalarda 22 adet metalik 
maden tespit edilmiştir. Bu madenlerin 11 tanesi ekonomik açıdan önem arz etmektedir. Bu 
madenler; Altın, Gümüş, Barit, Kireçtaşı, Demir Bakır, Kurşun, Çinko, Çimento, Feldspat ve 
Kil hammaddeleridir. 
 
Tarihi ipek yolu üzerinde yer alan, tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış olan Gümüşhane'de 
kış sporları, yayla ve dağ turizmi, tarihi ve kültürel turizme yönelik çok çeşitli turizm alanları 
mevcuttur. 
 
Kış aylarında kayak turizmine, yaz aylarında çim kayağı turizmine yönelik hizmet veren 
"Zigana Kayak Merkezimiz " hizmete devam ederken yeni yatırımcıları da bekliyor. 
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Fizibilite çalışmaları tamamlanmış, potansiyel altyapıya sahip Süleymaniye Mahallesinde ki 
kış ve yaz turizm alanımızda Gümüşhane Valiliğimiz altyapı proje çalışmalarını başlatmıştır. 
Bu alanımızda da yatırımcı bekliyoruz. 
 
İpek Yolunu değişik yönlerden gözetleyen yüksek kayalar üzerine inşa edilmiş, kartal 
yuvasını andıran elliye yakın kale, manastır ve antik kentler; 
 
Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Sadak Harabeleri, Çakırgöl, Beşgöller, Limni ve Artabel 
Gölleri, Avrupanın en yüksek Göknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, Kürtün 
Barajımız, Harşit Çayını gerdanlık gibi süsleyen tarihi köprülerimiz; Kadırga, Kazıkbeli, 
Erikbeli, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat, gibi ulusal ve uluslar arası yayla 
turizmi için hazır zenginliklerle potansiyel alanlardır. 
 
Bozulmamış ekolojik yapımız, bu zenginliği ile her türlü organik üretim yapılması için müsait 
ve hazır bir alt yapı oluşturmaktadır. 
 
Önerilerimiz ve Beklentilerimiz 
İlimizde yöresel gıda üretimi, Yurtiçi ve Yurtdışı Pazar olanakları, İlimize ve Ülkemize 
sağladığı katma değer, yaptıkları üretimle varlıklarım sürdüren mevcut potansiyel ve kurulu 
sınai kapasite ile cazip bir yatırım alanıdır. 
 
Turizm için var olan potansiyelimiz ilgili Bakanlıkça proje ve kaynaklarla desteklenmeli, 
İlimiz ve Ülkemiz ekonomisine kazandırılmalıdır. 
 
İlimizde var olan mevcut doğal taş ve mermer rezervi potansiyeli kullanılarak mevcut 
yataklarının değerlendirilmesine yönelik yatırımlar cazip görülmektedir. 
 
Gümüşhane'de Gazbetonun ana maddesi olan silis, kalker, çimento ve kireçtaşı bol miktarda 
bulunmaktadır. Bölgemizde bu alanda yatırımı olan işletme bulunmamaktadır. Gazbeton 
tesisi kurulması karlı bir yatırım alanıdır. 
 
Gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde organik ürünlere talep hızla artmaktadır. 
Kuşburnu, Dut, Ceviz ile özellikle Biyodizel yakıt üretimi için Türk Standartları verilerindeki 
değerlere en uygun bitki olarak kabul edilen Kanola ve Aspir gibi ürünler proje ve 
kaynaklarla desteklenmelidir. 
 
Biyodizel yakıt için tarımsal bitkilerin üretimine yönelik verilecek destekler Ülkemizin sahip 
olduğu ekonomik ve tarımsal potansiyelin gelişmesinde önemli bir etken olacak, kırsal 
alanlardan göçü azaltacaktır. 
 
Tarım Bakanlığımız tarafından başlatılacak bir çalışma ile Biyodizel üretiminde kullanılacak 
tarımsal ürünlerin yetişeceği alanların tespiti yapılmalıdır. 
 
MTA verilerinde, Gümüşhane İlimizde ekonomik önem arz eden mermer yataklarının 
olmadığı yazılıdır. Ancak İlimiz Merkez Bahçecik Köyü ve Şiran ilçemizde çıkarılan mermer 
yataklarının fabrikaları kurulmaya başlamıştır. MTA Gümüşhane' de yeni bir çalışma 
yaparak, yer altı ve yerüstü zenginliklerimizin yeniden tespitini yapmalıdır. 
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Gümüşhane Çimento Fabrikamız (TMSF) nin elinde ve halen kapalı durumdadır. Çimento 
Fabrikamızın çalışmasını sağlayacak bir özelleştirme ile faaliyete geçmesini bekliyoruz. 
 
Ciddi projelerle başlatılmış olan organik tarım çalışmalarının amacına 
ulaşabilmesi için; 
-Kelkit - Sadak Barajımız ihale edilmeli, 
-Gümüşhane - Tezene Deresi göleti yapılmalıdır. 
 
Ayrıca ; 
1954 yılında Gümüşhane'ye Öğretmen Okulu açılmış, 1975 yılma kadar devam etmiş, 1975 
yılında Eğitim Enstitüsü olmuş, ancak 1980 yılında Eğitim Enstitümüz sebepsiz yere 
kapatılmıştır. Diğer illerdeki Eğitim Enstitülerinin hepsi Eğitim Fakültesi olarak eğitim 
öğretimini sürdürmüştür. 
 
Bakanlar Kurulunca 10.10.1996 tarihinde 96/8655 karar sayısıyla onaylanıp,  02.11.1996 
tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, KTÜ’ye bağlı kurulması kararlaştırılan 
Sağlık Yüksek Okulumuz halen açılmamıştır. 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu 18 Ağustos 2003 tarihinde Gümüşhane Eğitim 
Fakültesi kurulması kararını almış, diğer bölümlerimizle ilgili de uygun görüşleri vardır. 
 
1-KTÜ' ye bağlı Gümüşhane Eğitim Fakültesi, 
2-KTÜ’ ye bağlı Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
3-KTÜ' ye bağlı Gümüşhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu' nun açılmasını bekliyoruz. 
 
Üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik çıkarılan 5084 ve 5350 sayılı teşvik yasalarından 
İlimiz fayda görmemiştir. 
 
Teşvik kapsamındaki 49 İl' le aynı kulvarda mağdur oluyoruz. Gümüşhane ilimiz kendi 
konumuna uygun İllerle birlikte farklı bir teşvik yasasına alınmalıdır. 
 
Altyapısı tamamen bitirilmiş 60 parselli Organize Sanayi Bölgemizin amacına ulaşabilmesi de 
teşvik yasasının yeniden düzenlenmesine bağlıdır. 
 
Potansiyel altyapımız ve kaynaklarımızın beklentilerimiz doğrultusunda yapılacak yatırımlarla 
değerlendirilmesi durumunda; İlimizde ve İlçelerimizde özellikle Torul ve Kürtün 
İlçelerimizde işsizliğin büyük ölçüde çözüme kavuşmağını bekliyoruz. 
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31.05.2006 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOGLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 
61. Genel Kumlumuzu başarıyla tamamlarken, her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesinde göstermiş olduğunuz üstün gayret 
ve başarılarınızı takdir ve tebrik ediyorum. 
 
Siyasi Liderlerimizle el ele vermiş olduğunuz kamuoyu görüntüsüyle Birliğimizin bir defa 
daha etkinliği tespit ve tescil edilmiştir. 
 
Bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. 
 
 
 
 
 
 
15.06.2006 
 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 

ANKARA 
 
İlgi: 30.05.2006 tarih ve 17363 sayılı yazınız. 
 
İlgi yazınızla, İlimiz sınırlan içinde, uygun arsa ve arazi bilgilerinin gönderilmesi halinde, alt 
gelir gurupları için konut yapılmasının değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir. 
 
Gümüşhane Belediyesi ile yapılan Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Gümüşhane / 
Merkez Yeni Mahallede yapılacak konut çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. 
 
İlimizde var olan göçü önlemek, ülkemizin sosyal sorunu olan konut açığını kapatmak için 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının samimi gayret ve çalışmalarım da yakından takip 
ediyoruz. 
 
Bu anlamda ekte krokisini sunduğumuz İlimiz Özcan Mahallesinde 393 ada, 18 parselde 
Maliye Hazinesine kayıtlı 12.336,61 m2 arsa ile 393 ada, 19 parselde,Tarım İl Müdürlüğü 
adına, Mera olarak tescilli bulunan 309.755,08 m2 arazilerde, yoksul ve alt gelir gruplarına 
yönelik 55 ve 75 m2'lik toplu konut yapılması hususunda, 
 
Gereğini emirlerinize arz ederim. 
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23 Haziran 2006 
 

Güngör ÜÇÜNCÜOĞLU 
Gümüşkent Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 

Gümüşkoza Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü 
 
Gazetenizin 19 Haziran 2006 tarih ve 147 sayılı sayısının Manşeti "Organize Sanayide 
Yangın Var"ile aynı tarihte ve aynı başlıklı makalenize karşı Organize Sanayi Bölgesi 
Mütevelli' Heyeti adına yapmış olduğumuz tekzip açıklamasını gazetenizde yayınlamanızı 
rica ediyorum. 
 
19 Haziran 2006 tarihli Gümüşkent Gazetesinde gerek habere konu olan ve gerekse aynı 
gazetenin yazı işleri müdürü Güngör Üçüncüoğlu'nun Organize Sanayi Bölgesi ile İlgili olarak 
gerçekleri yansıtmayan ifadelerini üzülerek karşılıyoruz. Kamuoyunu aydınlatma görevi 
üstlenen ve bağımsız, tarafsız olmasını umduğumuz gazetelerimizin kurum ve kişiler 
hakkında yaptıkları haber ve yorumlar konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğine 
inanıyoruz, 
 
 
Bu itibarla; 19 Haziran 2006 günü gazetenizde asılsız iddialara ve bazı sorularınıza karşılık 
kamuoyunu doğru bilgilerle bilgilendirmekte yarar vardır. 
 
Organize Sanayi Bölgesi kuruluşu itibarıyla Türkiye'de en hızlı biten ve en düşük maliyetli 
sanayi bölgesi özelliğini taşımaktadır. Gerekli ati yapı çalışmaları yürütülmekle birlikte 
müteşebbislerimizin de sanayi bölgemizde işyerleri açmaları eş zamanlı olarak 
yürütülmüştür. Ve bütün yatırımcılarımıza eşit mesafede ancak aynı yardımlar destek 
olunmuş, ilimize yatırım yapmaları için her türlü gayret sarf edilmiştir. 
 
Organize Sanayi Bölgemize bu anlamda yatırım yapan ve haber metninize konu olan 
Hüseyin Yayla'nın da açtığı fabrikası gerek Organize Sanayi Müdürlüğü yetkililerince ve 
gerekse bazı kamu kurumlarınca desteklenerek yardımcı olunmuştur. Bu yatırımcımız da 
diğer yatırımcılarımız gibi ziyaret edilerek ihtiyacı olup olmadığı sorulmuştur. Hüseyin ) 
Yayla'nın fabrikası da diğer yatırımcıların ki gibi Tedaş'tan alınan geçici enerji müsaadesi ile 
elektrik ihtiyacım karşılamaktadır. Elektrik ve su gibi OSB(Organize Sanayi Bölgesi) nin alt 
yapı çalışmaları ilgili bakanlığın program dahilindeki ödenekleri oranında sıra ile 
yapılmaktadır. Su ile ilgili olarak son aşamaya gelinmiş olup mevcut durumda 
yatırımcılarımız bölgedeki doğal kaynaklardan su ihtiyaçlarını kolaylıkla temin 
edebilmektedirler. 
 
Yatırımcı Hüseyin Yayla'dan alt yapı için herhangi bir para talebinde bulunulmamakla 
birlikte, 5084 sayılı yasaya göre OSB'de yatırım yapacak firmalardan hiçbir ücret 
alınmaksızın bedelsiz olarak arsa verilmektedir. 
 
Haberde konu edildiği üzere teşvik ve diğer kredilerle ilgili yatırımcının herhangi bir 
mağduriyeti olmuşsa bile bu OSB müteşebbis heyet ve OSB Müdürünün görev ve yetkileri 
arasında değildir. Bu konun araştırılması da aynı şekilde bizlerin yetki sınırları İçinde 
değildir. 
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OSB'nin şimdiye kadar yürüttüğü çalışmalarla İlgili harcamalar denetlemeye açık olmakla 
birlikte alt yapı ve elektrik çalışmaları bakanlıktan gelen kontrol mühendisleri ve şube 
müdürleri tarafından denetlenmektedir. 
 
Yatırımcı Hüseyin Yayla'nın kimi TV kanallarında ne gibi açıklama yaptığına ilişkin herhangi 
bir bilgimiz yoktur. Bunun yanında yatırımcımızın kasıtı aşan ifadelerini bilebildiğimiz ölçüde 
cevaplamaktayız. 
 
İlgili haber ve makalede halk Bankası ile OSB arasında ne gibi bir bağlantı olduğu 
sorgulanmaktadır. Gümüşhane OSB'de kullanılan krediler Bakanlık ile Halk Bankası 
arasındaki protokol gereği Halk Bankasından karşılanmaktadır. OSB’si Halk bankasına 
kullanılan krediler karşılığında ipotek verilmiştir. 
 
İddiaya göre yatırımcı Hüseyin Yayla'nın fabrikasının ziyaret edilmediği savunulmaktadır. 
Ancak bu yatırımcımızın fabrikası defalarca ilgililer tarafından ziyaret edilmiştir. 
 
Yatırımcının SSK ve Vergi ile ilgili olarak ileri sunulan konular OSB'nin yetkileri dışındadır. 
 
Çok Kıymetli Gümüşhane Kamuoyu; 
 
Asılsız iddialara karşın yukarıda sıralamaya çalıştığımız açıklamalardan da anlaşılıyor kİ 
mevcut yatırımcı kasıtı aşan ve aslı astarı olmayan iddialarla kamuoyunu yanıltmaktadır. 
Kamuoyunu yanılttığı gibi kimi gazetecilerimizi de yanıltmaktadır. 
 
Bizler ilimize gelen, yatırım yapmak isteyen her türlü yatırımcıya destek vermekteyiz. Bu 
konuda başta sayın Valimiz olmak üzere, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Özel İdare Genel 
Sekreterimiz, Köy Hizmetleri Müdürümüz, DSİ gibi kurumlarımız gereken özveri ve 
yardımları esirgememiştir. 
 
Çünkü Gümüşhane ili yatırıma muhtaç bir ildir. İşsizliğin sona ermesi için bu tür 
müteşebbislerimizi desteklemek bizlerin asli görevleridir. Ancak bizlerin destekleri 
müteşebbislerin yatırımlarının alt yapısını oluşturana kadardır. Bundan sonraki süreç kendi 
bilgi ve kabiliyetleri ile ilgilidir. Ürünlerini pazarlamaları, onun reklamı ve satışı tamamen 
kendi stratejileri ile ilgili konulardır. Kaldı ki bizler bu konuda bile kendilerine yardımcı olmak 
için her türlü desteği vermeye hazırız. 
 
Bu bilgiler ışığında OSB ile ilgili gerçeği yansıtmayan ifadelerin bundan sonra 
tekrarlanmamasını ümit ediyor, OSB ile ilgili en doğru ve gerçekçi bilgileri OSB 
Müdürümüzden ve Mütevelli Heyetten alınabileceğini savunuyoruz. 
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06.07.2006 
 
 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 

ANKARA 
 

Ülkemizin ve dar gelirli ailelerimizin konut ihtiyaçlarının karşılanmasında yapmış olduğunuz 
gayretli çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. 
 
TOKİ olarak daha Önce ilimizde ihaleye çıkarmış olduğunuz konutlarda mutfak dolaplarının 
ihale dışı bırakıldığını biliyoruz. 
 
Mutfak dolaplarının ihale dışı bırakılması, hem İlimizde bu sektörde faaliyet gösteren ticaret 
erbabının işlerinin artmasına ve bu piyasanın canlanmasına sebep olacak hem de konutları 
satın alanların kendi zevklerine göre mutfaklarını dizayn etmiş olacaktır. 
 
İlimizde 2. etap TOKİ konutlarının inşaatlarında mutfak dolaplarının ihale dışı bırakılmasını; 
İlimizdeki Kereste ve Mobilya sektörü üreticileri adına 
 
Tensiplerinize arz ederim. 
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06.07.2006 
 

Yerel basın 
 

İNŞAAT SEKTÖRÜ İFLASA GİDİYOR 
 
Dünya piyasalarında yaşanan ekonomik dalgalanmaların ülkemize yansıması, gelişen pazar 
ekonomisi içinde yer alan ülkemizde de etkisini göstermiştir. Piyasalardaki bu gelişmeler 
fiyatları %30 oranında arttırmıştır. 
 

Piyasalarda yaşanan bu olumsuz dalgalanmaların inşaat sektörüne de yansıması maliyetleri 
arttırmış, sektörü zora sokmuştur. Bankalarında piyasa şartlarına göre konut kredilerini 
arttırması, bunda en önemli etken olmuştur. 
 

Demir, çimento ve diğer inşaat malzemelerinin fiyatlarının yükselmesi inşaat sektöründe 
fiyatları yaklaşık %30 artırmıştır. 
 

Müteahhitlik sektörü ile anahtar teslimi sözleşmeler yapılmaktadır. İnşaat girdilerinde 
yaşanan ani yükselişlerle bu işlerin bitirilmesi imkansızdır. 
 

Devletin yapımlara ödediği fiyatlar, bugün piyasa fiyatlarının çok gerisinde kalmıştır. Yapımcı 
firma devletten, (birim fiyatlardan) aldığı fiyatın üzerine para ilave ederek mal almak 
durumuna düşmüştür. 
 

Yapımcı firma veya müteahhit, 1 Ton Demir için devletten 638,50 YTL alıyor, ama 1 Ton 
Demir için piyasaya 975,00-YTL ödüyor. 
 

Aynı şekilde; Firma 1 Ton Çimento için devletten 103,00-YTL alıyor, ama çimentoyu 
piyasadan 127.0Ö-YTL ödüyor. 
 

Yüklenici veya müteahhit firma devletin verdiğinden; demirde %53, çimentoda %23 fazla 
ödeyerek malzeme temin etmektedir. 
 

Bu durumun böyle devam etmesi inşaat sektöründe iflasların yaşanmasına sebep olacaktır. 
 

Sözleşmesi ve yapımı devam eden inşaatlara artan maliyetler oranında fiyat farkları 
verilmelidir. 
 

Devletin yüklenici ve yapımcı firmalara, %25 müteahhit kan verdiği iddia edilerek yapımcı 
ve yüklenici yanıltılmaktadır. İhaleli işlerde verilen KDV ‘nin %6 'sı ve %5 stopaj peşin 
kesilmektedir. 
 

Konut kredileri bir ay önce 1,07' 1er düzeyinde iken, döviz kurlarında ve maliyetlerdeki 
artışların kredi faizlerine yansıması sonucu konut kredileri 1 puan artmıştır. 
 

Son iki yıldır ülkemizin en hızlı büyüyen sektörü olan inşaat sektörü durma noktasına 
gelmiştir. 
 

TOKİ müteahhitleri ve diğer tüm müteahhitlerimiz için fiyat farkı düzenlenmelidir. Sadece 
bir grup müteahhitlik için düzenleme yanlış olur. 
 

Birim fiyat tespit yöntemi yeniden yapılandırılarak, birim fiyatlarla gerçek fiyatlar arasındaki 
uçurum düzeltilmelidir. İnşaat 'sektörünü yanıltmaya hakkımız yoktur. 
 

Bu şartlar altında inşaat sektörü yürümez. Ülke ekonomisinin dengesini bozar. Göz göre 
göre inşaat sektörünü ve buna bağlı milyonlarca insanı iflas ve açlığa itemeyiz. 
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08.07.2006 
 

Türk Dış Ticaret Vakfına 
 

GÜMÜŞHANE İLİNDE YATIRIMLAR VE TİCARİ FAALİYETLER 
 

Gümüşhane İlimiz fert basma 1075 $ milli gelirle 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. 
sırada yer almaktadır. 
 
İlimiz ekonomisinin sektörel bazda dağılımı şöyledir; 
1-Hizmetler; 65,2 
a-Ulaştırma: %28 
b-Devlet Hizmetleri : %20 
c-Ticaret: %9 
d-İnşaat: %5  
e-Diğerleri : %3,2 
2-Tarım ve Hayvancılık : % 33,2 
3-Sanayi:% 1,6 
 
İlimizde yatırım ve üretimin yoğunlaştığı sektörler; tekstil, yöresel gıda ve madencilik 
sektörüdür. Yeterli işgücü, yeterli rezerv ve hammadde mevcut olan Tekstil, Yöresel Gıda 
(Pestil, Köme, Dut Pekmezi, Bitki Çayları) Madencilik ve Mermer işletmeciliğinde ön 
plandadır. 
 
Maden cinsi ve rezervi bakımından oldukça zengin olan Gümüşhane yer altı ve yer üstü 
kaynaklarından yeterli miktarda istifade edilememektedir. Ekonomik önem arz eden 
madenlerimizden Altın, Gümüş, Barit, Kireçtaşı, Demir Kurşun, Çinko, Çimento, Feldspat ve 
Kil hammaddelerinin işlenmesine yönelik yatırımlar il ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
büyüklüktedir. 
 
Bozulmamış ekolojik yapımız, var olan bu zenginliği ile her türlü organik üretimin yapılması 
için müsait ve hazır bir altyapı oluşturmaktadır. 
 
Tarihi ipek yolu üzerinde yer alan, tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış olan 
Gümüşhane'de, kış sporları, yayla ve dağ turizmi, tarihi ve kültürel turizme yönelik çok 
çeşitli turizm alanları mevcuttur. Hizmet sektöründe yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Gümüşhane ilimiz Üretimi ve istihdamı arttırmaya yönelik çıkarılan teşvik yasası 
kapsamındadır. Altyapısı tamamen bitirilmiş 60 parselli Organize Sanayi Bölgemiz yeni 
yatırımcıları beklemektedir. 
 
Potansiyel altyapımız ve kaynaklarımızın yatırımlarla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine 
kazandırılması; İlimizde ve ilçelerimizde işsizlik sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır. 
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13.07.2006 
 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
                                                                    
 
AB fonlarından  yoğun ve verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlamak  amacıyla  TOBB 
tarafından  bölgesel bazda uygulanmak üzere bir dizi çalışma başlatılmış olup, Bölgemizde  
Trabzon Ticaret ve  Sanayi Odamız  görevlendirilerek TR 90 Bölgelerinde Proje hazırlama 
kapasitesinin  gerçekleştirilmesine yönelik bilgilendirme  toplantısı yapılacaktır. 
 
Bu toplantıda Özellikle Bölgesel kalkınma Projelerine yönelik değerlendirme yapılması ve 
önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili strateji belirleme imkanı sağlayacaktır. 
 
İlimiz açısından son derece önemli olduğuna inandığımız bu toplantıya iştirak etmenizi arz 
ederim. 
 
Toplantı konusu : AB projeleri bilgilendirme toplantısı 
Toplantı yeri      : Çimenler Otel Toplantı salonu  
Toplantı tarihi    : 17.07.2006  
Toplantı saati      :14.00 
 
 
 
 
13.07.2006 
 

Kuşakkaya – Gümüşkoza – Gümüşkent 
 
Önümüzdeki süreçte AB fonlarından daha yoğun ve verimli bir şekilde yararlanmak amacıyla 
İlimizin de içinde olduğu TR90 bölgelerinde Proje hazırlama kapasitesinin 
gerçekleştirilmesine yönelik bir dizi bilgilendirme toplantıları düzenlemekteyiz. 
 
Bu toplantılarla ilgili Bölgemizde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte ilki 17 Temmuz 
2006 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’de ilimizde gerçekleştirilecektir. 
 
Toplantının genel amacı AB projeleri bilgilendirme toplantısı olacaktır. Bu toplantı üretici 
firmalara yönelik olacak ve üretici firmalar davet edilecektir.  
 
İlk bilgilendirme toplantısının akabinde proje yapmak isteyen firmaları gruplar halinde bire 
bir bilgilendirmelere devam edilecek, konunun uzmanları tarafından yol gösterilecek proje 
çalışmalarında yardımcı olacaklardır. 
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17.08.2006 
 
 

Sayın : Prof. Dr. Ali DOĞRAMACI 
Bilkent Üniversitesi Rektörü 

ANKARA 
 
Ülkemizin kabul görmüş güzide eğitim kurumu olan Bilkent Üniversitemizin Doğu 
Bölgelerine açılmasını takdirle karşılıyorum. 
 
Gümüşhane ilimizin de yapılacak bu eğitim yatırımlarınızın içinde yer almasının Ülkemiz ve 
İlimizin ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. 
 
1954 yılında, Ülkemizin birçok yerinde Lise yokken Gümüşhane ‘ye Öğretmen Okulu açılmış, 
1975 yılına kadar devam etmiş, 1975 yılında Eğitim Enstitüsü olmuş ancak 1980 YILINDA 
EĞİTİM ENSTİTÜMÜZ SEBEPSİZ YERE KAPATILMIŞTIR. Diğer İllerdeki Eğitim 
Enstitülerinin hepsi, Eğitim Fakültesi olarak eğitim öğretimini sürdürmektedir. 
  
İlimizde Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek 
Okulu eğitime devam etmektedir. 
 
İlimizde KTÜ ’ye bağlı; Gümüşhane Eğitim Fakültesi ve Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi kurulması ile ilgili KTÜ Senatosu kararı vardır. 
 
Ancak; 
 
Yeni Fakültelerimizin kurulabilmesi için yeri ve imar planı hazır 500 kişilik bir kapalı spor 
salonu gerekmektedir. 
 
Eğitim yatırımlarınızın içinde, ilimizde yeni kurulacak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin 
ihtiyacı olan 500 kişilik kapalı spor salonu yapılmasının da yer alması konusunda 
yardımlarınızı arz ediyor, saygılar sunuyorum.  
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18.08.2006 
 
 
 

GÜMÜŞHANE İLİNİN 
 EKONOMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL YÖNLERİ VE BEKLENTİLER 

 
Gümüşhane Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu, Güneydoğu, Ortadoğu ve Orta Asya'ya 
bağlayan en kısa karayolu ve tarihi ipekyolu üzerinde yer almaktadır. 
 
Gümüşhane- İlimiz fert başına 1075 $ milli gelirle 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Sail Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. 
sırada yer almaktadır. 
 
İlimiz ekonomisine sektörler bazında bakıldığında; 
1- Hizmetler:% 65,2 
a- Ulaştırma:% 28 
b- Devlet Hizmetleri: % 20 
c- Ticaret: % 9 
d- İnşaat: % 5 
e- Diğerleri: % 3,2 
2-      Tarım ve Hayvancılık :% 33,2 
3-      Sanayi: % 1,6 oranında pay almaktır. 
 
İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesisleri küçük ölçekli tesisler olarak faaliyet 
göstermektedirler. 
 
Gümüşhane ' de Yöresel gıda üretimi (Pestil- Köme- Dut Pekmezi, Bitki ve Meyve Çayları) ile 
tekstil ve madencilik (mermer ve doğal taş) sektörlerinde üretim ve istihdam görülmektedir. 
 
Pestil - Köme gibi yöresel ürünlerimizin TSE ve Gümüşhane adına patenti alınmıştır. 
Asla katkı maddesi katılmayan, doğal olarak üretilen Pestil, Kömemiz sağlıklı, besin değeri 
yüksek ürünlerimizdir. 
 
Pestil - Köme istihdam sağlayan bir sektör olmakla beraber, İlimizin tanıtımında da önemli 
bir rol oynamaktadır. 
 
Gümüşhane ilinin en önemli istihdam alanım oluşturan tarımsal faaliyetlerden aldığı pay çok 
düşüktür. 
 
Sulanabilir arazi temim için özellikle tarıma ve hayvancılığa müsait köylere göletler 
yapılmasını, kuşburnu, dut, ceviz, kanola, aspir gibi ürünlerin proje ve kaynaklarla 
desteklenmesini bekliyoruz. ' 
 
Son yıllarda arıcılığımız gelişmektedir. Gümüşhane'nin zengin flora yapısında üretilen 
ballarımız tam bir şifa kaynağıdır. 
 
Hayvancılığı engelleyen ve yasal olmayan, sınırlardaki hayvancılık ticareti ilimize ve ülkemize 
zarar vermektedir. Bu önlenmelidir. 
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Tarımsal yönelim arayışları içinde Kelkit ilçemizde Doğan Organik Ürünler A.Ş. tarafından 
başlatılmış olan organik hayvancılık projesinin diğer tarımsal ekonominin canlanmasını ve 
ürün çeşitliliğini arttırması beklenmektedir. 
 
Tarihi ipekyolu üzerinde yer alan, tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış olan Gümüşhane'de 
çok çeşitli turizm alanları mevcuttur. 
 
İpek Yolunu değişik yönlerden gözetleyen yüksek kayalar üzerine inşa edilmiş, kartal 
yuvasını andıran elliye yakın kale, manastır ve antik kentler bulunmaktadır. 
 
Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Sadak Harabeleri, Çakırgöl, Beşgöller, Limni ve Artabel 
Gölleri, Avrupanın en yüksek Göknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, Kürtün 
Barajımız, Harşit Çayım gerdanlık gibi süsleyen tarihi köprülerimiz görülmeye değer 
varlıklarımızdır. 
 
Kış aylarında kayak turizmine, yaz aylarında çim kayağı turizmine hizmet eden Zigana kayak 
merkezi ve yaylalarımız ile çok çeşitli turizm potansiyeline sahip alanlarımız vardır. 
 
Kadırga, Kazıkbeli, Erikbeli, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat, gibi 
yaylalarımız ulusal ve uluslar arası yayla turizmi için görülmeye değer potansiyel alanlardır. 
 
Maden cinsi ve rezervi bakımından oldukça zengin olan Gümüşhane yer altı ve yerüstü 
kaynaklarından yeterli miktarda istifade edememektedir. 
İlimizde MTA ve Özel Sektör firmalar tarafından yapılan araştırmalarda 22 adet 
Metalik maden tespit edilmiş, bunların 11 tanesi ekonomik açıdan önem arz etmektedir. 
 
Bu madenler;   Altın,   Gümüş,   Barit,  Kireçtaşı,   Demir,   Bakır,   Kurşun,   Çinko,   
Çimento hammaddeleridir. 
 
MTA verilerinde Gümüşhane' de ekonomik önem arz eden mermer yatakları olmadığı 
yazılıdır. Ancak İlimizde Bahçecik ve Şiran' da çıkarılan mermer yataklarının fabrikaları 
kurulmaya başlamıştır. MTA Gümüşhane'de yeni bir çalışma yaparak, yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerimizin yeniden tespitini yapmalıdır. 
 
Altyapısı tamamen bitirilmiş 60 parselli Organize Sanayi Bölgemiz boş olan 50 parseli ile 
yeni yatırımcıları beklemektedir. 
 
Gümüşhane İlinin var olan potansiyelinin değerlendirilmesi için 5084 sayılı Yatırımların ve 
İstihdamın Teşvik Edilmesi hakkındaki kanun ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın 
Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, verilmiş olan haklarımız da 
geri alınmış, teşviklerden yararlanmak için gereken Î0 işçi şartı 30 kişiye çıkartılmıştır. 
 
Teşvik yasasının Gümüşhane ilimize hiçbir katkısı ve faydası yoktur. 
 

Eksik olarak  düzenlenmiş   olan  Teşvik  Yasasının  Amacına  Ulaşabilmesi   İçin 
önerilerimiz; 
 

Yasa kapsamına girecek İller en az şu üç kritere göre tespit edilmeli idi: 
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2-Gayri safı Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları. 
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Ayrıca; 
a- Bu kriterler göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı, 
b- Alt Grup İllerde Teşvik Süresi 15 yıla çıkarılmalı, 
c- Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi Muafiyeti verilmeli, 
d- Mevcut İşletmeler de 5084 sayılı ve 5350 sayılı kanunlardan yararlandırılmalıdır. 
 
Gümüşhane gibi yoksul yörelerde yaşayanların sesine kulak verilmeli. Teşvik yasaları 
yeniden düzenlenerek bir an önce uygulamaya geçilmelidir. 
 
İlimize yatırımcı gelmesi için yatırımcıya cazip gelecek şartlar sunulmalıdır. Buda teşvik 
yasalarıyla olur. 
 
 
 
22.08.2006 
 
 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut idaresi Başkanlığına 

ANKARA 
 
 
İlgi : a) 28.06.2006 tarih ve 391 sayılı yazımız. 
         b) 20.07.2006 tarih 24878 sayılı yazınız. 
 
İlgi yazımızla yoksul ve alt gelir grubu için konut yapılması planlanan iller arasına ilimizin de 
dahil edilmesini talep etmiştik. 
 
İlgi yazınızla, ilimiz sınırları içinde uygun arasa ve arazi bilgilerinin gönderilmesi halinde, 
yoksul ve alt gelir grupları için konut yapılmasının değerlendirmeye alınacağı belirtilmişti. 
 
Önermiş olduğumuz, ilimiz Özcan Mahallesi 393 ada, 18 parsel ve 393 ada 19 parselde yer 
alan arsaların CD’ye yüklenmiş 1/1000 ölçekli halihazır imar paftası, 1/1000 ölçekli 
parselasyon planları ve mülkiyet durumunu gösteren tapu belgeleri yazımız ekinde 
gönderilmektedir. 
 
Gereğini emirlerinize arz ederim. 
 
 
 
        İsmail AKÇAY 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 Ekler                                        : 
Tapu Belgeleri  
Halihazır İmar Paftası (CD) 
Parselasyon Planları (CD) 
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24.08.2006 

 
 

TOBB Vergi Komisyonuna Sunulan Rapordur 
 

VERGİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER 
 
Damga Vergisi 
 
Bildirimlerde, (KDV, Muhtasar, Geçici Vergi Beyannameleri) her ay tahakkuk eden "Damga 
Vergisi" mükelleflerin zaman kaybı ve çoğu kez ödenmemesine sebep olmaktadır. Vergi 
Dairelerince çağrı mektuplarına yersiz masraflar ödenmektedir. 
 
Damga Vergisi tahsilatlarının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile veya Geçici Vergi 
Beyannameleri ile 3 'er aylık dönemler halinde tahsil edilmesi Mükelleflerin ve Vergi 
Dairelerinin işini kolaylaştıracaktır. 
 
Vergi Rekortmenleri 
 
Gelir ve Kurumlar Vergisinde ilk üç sırayı alan mükelleflere yeşil pasaport verilmeli, VİP 
salonlarından geçiş hakkı tanınmalıdır. 
 
Takdir Komisyonları 
 
Takdir Komisyonu üyeleri Vergi Daireleri ve Özel Sektör tarafından eşit sayıda 
oluşturulmalıdır. 
 
Kayıt dışı Ekonominin Önlenebilmesi İçin Yeterli Denetim Yapılmalıdır 
 
Türkiye de verginin % 83 'ü 5 ilden toplanmaktadır. Bu iller İstanbul, Kocaeli, Bursa, 
Ankara, İzmir'dir. 
 
Bu mantıktan hareketle illerdeki vergi dairelerinde çalışan personel sayıları yeniden 
düzenlenmelidir. 
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14.09.2006 
 
 

Sayın : Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Sağlık Bakanı 

ANKARA 
 
Gümüşhane İlimizde 2001 yılında Gümüşhane Eğitim Sağlık Ocağı binası ihale edildi. Dünya 
Bankası kaynaklı 2. Sağlık Projesi kapsamında ihale edilen bu Eğitim-Sağlık Ocağı bina 
inşaatı bu güne kadar kontrolden ve denetimden uzak gayri ciddi bir şekilde devam etti. 
 
Bu inşaat her türlü kalite ve standarttan uzak olmanın yanında, 2001 yılından beri 
bitirilmedi. Şu an terk edilmiş durumda bekliyor. 
 
Her hizmet karlı ve faydalı olduğu için yapılır. En karlı ve en faydalı iş, en hızlı biten iştir. 
Bizim binamız altı yıldır bitmiyor. 
 
Kaynak ve hizmetleri bu kadar verimsiz hale getirmeye hakkımız olmamalıdır. Gümüşhane 
İlimizin her türlü hizmete ihtiyacı olduğu gibi bu binaya da şiddetle ihtiyacı vardır. 
 
Altı yıl önce başlayan ve şu an devam etmeyen "Eğitim Sağlık Ocağı" binamızın en kısa 
zamanda bitirilmesini bekliyoruz. İnşaatı üstlenen firma işini yapmıyorsa, Devlet işi yapanı 
bulur ve yaptırır. 
 
Gümüşhane olarak da, Ülke olarak da zaman kaybetmeye tahammül edemeyiz. Altı yıldır 
yapılamayan Eğitim Sağlık Ocağı binamızın bitirilmesi için yardımlarınızı bekliyor, saygılar 
sunuyorum. 
 
 
02.10.2006 
 

Yerel Basın 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN EĞİTİME DESTEK 
 
Ticaret ve Sanayi Odası, her yıl olduğu gibi bu yıl da İlköğretim Öğrencilerinin Eğitim 
Öğretim ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla, Kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
yardımlarım devam ettirmektedir. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile 
kırtasiye yardımlarına bu yıl da devam etti. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası çalışma alanı içerisinde Gümüşhane' de okuyan 600 
İlköğretim öğrencisine kırtasiye yardımı yapıldı. 
 
Valiliğimizle birlikte, Milli Eğitim Müdürlüğümüzce tespit edilen ihtiyaçlı 600 İlköğretim 
Öğrencisine Okul Çantası ile birlikte kırtasiye yardımı yapılmıştır. 
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13 Ekim 2006 
 
 
 

Fransa Büyükelçiliği 
Ulusal ve Yerel Basın 

 
FRANSAYI KINIYORUM 

 
 
 
Fransa Ulusal Meclisinin tarih yazmak sevdası ile arşiv ve tarihi belgeleri göz ardı ederek 
çıkarmış olduğu “soykırım yapıldı” safsatasının dahi tartışılmasını önlemek için çaba sarf 
etmektedir. 
 
Fransız Ulusal Meclisinde Ermeni Soykırım Yasasının tartışılmasının suç sayılmasının kabul 
edilmesi Fransız Parlamentosunun Türkiye’ye karşı düşmanca tavrını ortaya koymaktadır.    
 
Bu yasa ne Ermenistan Ermenilerine, nede Türkiye ve Dünya Ermenilerine hiçbir fayda 
sağlamayacaktır. 
 
Fransa Ulusal Meclisi arşiv ve tarihi belgeleri göz ardı ettiği gibi, tarihçi akademisyen ve 
bilim adamlarının da araştırma düşünme ve fikir açıklamasına gerek olmadığına kara 
vermiştir. Fransa parlamentosu tarih yazma görevini de üstlenmiştir. 
 
Tarihte Fransız İhtilali ile özgürlükler ülkesi olarak anılan Fransa artık düşünceyi suç sayan 
bir zihniyete bürünmüştür.  
 
Her türlü yasakçı zihniyete karşı tavır koyan hür teşebbüs Fransa Parlamentosunun soykırım 
yasa tasarısının tartışılmasının bile suç sayılmasının kabul edilmesini esefle kınıyorum.    
 
Fransa Ulusal meclisinin bu yasa tasarısının parlamentoda reddedilmesine kadar, Fransa ile 
tüm ticari ve ekonomik bağlantıların askıya alınmasını Türk Müteşebbisinden istiyorum. 
 
Fransa ulusal meclisinin bu yanlışının hükümet tarafından onaylanmayacağını umuyorum. 
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17 Ekim 2006 
 
 
 

Sayın; Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ 
YÖK Başkanı 

ANKARA 
 

Fransa Ulusal Meclisinin, Ermini soykırımını reddedenleri cezaya çarptıracak bir yasayı kabul 
etmesi üzerine, Fransa Devlet Başkanlığınca tarafınıza tevdi edilen ve Fransa' nın en büyük 
nişanı sayılan "Kommadeur Liyakat Nişanı" nı iade etmenizi takdirle karşıladım. 
 
Türk Ulusunun onurunu her şeyin üstünde tutan bir bilim adamına, bir Devlet adamına 
yaraşanda bu idi. Tarihi tersine çevirmek ne Fransa Ulusal Meclisinin haddidir, ne de bir 
başkasının. 
 
Gerçek bilim adamları, gerçek tarihçiler ; 1915 ve onu izleyen yıllarda, Osmanlı Tebaasından 
sayılan Ermenilerin, Ülkemizi parçalamak ve paylaşmak isteyen Uluslarla işbirliği ve hıyanet 
birliği yaparak giriştikleri vahşeti çok iyi bilmektedirler ki, Ermenilere destek veren, silah 
veren, hatta kimilerini kendi kıyafetleriyle kıyafetlendiren Ülkeler arasında Fransa’ da önemli 
bir yer tutmaktadır. 
 
Fransa Ulusal Meclisinin, Fransa'da yaşayan Ermenilerin üç-beş oyu uğruna "UTANÇ 
BELGESİ" sayılması gereken böyle bir karar almasını da tarihler yazacak. Bundan kuşkumuz 
yok. 
 
Kaldı ki, Tarih yazmak tarihçilerin işi midir, yoksa Fransız Ulusal Meclisinin işi mi ? 
 
Eminiz ki, olayların üzerindeki sis perdesi kalktığında, utanç belgesi olarak adlandırdığımız 
Ulusal Meclis Kararına katılmayan çoğunluktaki Fransız Parlamenterler de, daha gerçekçi 
düşünen Fransız vatandaşları da, Fransa' nın demokrasi alanında ve uygarlık alanında, 
Fransa tarihine kara bir leke olarak geçecek bu hatayı göreceklerdir. 
 
Saygıdeğer TEZİÇ ; Commadeur Liyakat Nişanı'nı iade etmekle, yalnız bizim değil, tümüyle  
Türk Ulusunun duygularına da tercüman oldunuz. 
 
Bu nedenle takdirlerimi yineliyor, saygılar sunuyorum. 
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02 Kasım 2006 
 
 
 

9. DIŞ TİCRET HAFTASI ETKİNLİKLERİ GÜMÜŞHANE’DE YAPILDI 
 
9. Dış Ticaret haftası kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı Erzurum Doğu Anadolu 
İhracatçılar Birliği ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca organize edilen “Dış 
Ticaret Bilgilendirme Semineri ve Ödül Töreni” 2 Kasım 2006 Perşembe günü Çimenler Otel 
Gümüşhane’de yapıldı. 
 
Seminerin açılış konuşmalarını Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil POLAT, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail AKÇAY, Gümüşhane 
Belediye Başkanı Mustafa CANLI, Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk DOĞAN, 
Gümüşhane Valisi Enver SALİHOĞLU  yaptılar. 
 
Seminere Gümüşhaneli işadamları, Sivil toplum örgütlerinin başkanları, Gümüşhane Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Basri ERTAŞ ve İşletme Bölümü öğrencileri katıldı. 
 
Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk DOĞAN seminerin Gümüşhane’de 
düzenlenmesinin amacının: “Uluslararası piyasalarda giderek daha fazla önem kazanmaya 
başlayan ve bölgenin potansiyel ihraç ürünü olan organik tarım ürünlerini yönlendirerek 
bölgemizden yapılan ihracatı arttırmayı hedeflenmektedir. Dış ticaretin ülkemizin geleceği 
ve refahı için en önemli unsurlardan biri olduğu imajını toplumun bütün kesimlerinde sağlıklı 
bir dış ticaret bilinci oluşturmayı hedeflendiğini” belirtti. 
    
Gümüşhane Valisi Enver SALİHOĞLU’da yaptığı konuşmada; “İhraç etmeyen, üretmeyen 
ülkelerin kalkınmış ülke sayılmayacağını, bölgemizde yatırım ve istihdam için yatırımcılara 
kolay ve ucuz yatırım imkanları sağlanması gerektiğini” söyledi. 
 
Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa CANLI ise “Bu tür toplantıların yapılmasının ihracat 
konusunda, işadamlarımızın yeterli birikim yaratacağını ve sorularına cevap bulacaklarını” 
belirtti. 
 
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil POLAT’da “Dış Ticaretin 
önemine dikkat çekerek, genç girişimcilerin ilgisini bu alana yöneltti ve yapılan bu 
etkinliklerin ihracatı arattıracağını” söyledi.   
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY ise yaptığı 
konuşmada “İhracat ile ilgili olarak merkezi hükümetin çalışmalarını takip ettiklerini ancak, 
bu konuda pek başarılı olmadıklarını, İhracatın arttırılması için istihdamın ve gerekli üretimin 
arttırmadığı müddetçe ihracatın da arttırılmasının mümkün olmayacağını ifade etti. AKÇAY, 
Üretimi arttırmak için Gümüşhane gibi illere farklı teşvik yasaları çıkarılması gerektiğini” 
vurguladı  
 
Gümüşhane ‘den  ihracatçı firmalar; Gümüşsuyu Gıda San A.Ş.,  Güdesan Un San ve Tic A.Ş 
ve semineri İzleyen öğrenciler adına bir öğrenciye ödülleri verildi. 
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Seminerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü Bitki 
Üretim Daire Başkanı Ümit Bayram KUTLU, Tarımsal Teşvikler ve Organik Meyve ve İlaç 
Bitkilerinin Üretimi ve Mamüllerinin ihracattaki yeri ve önemi; Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Saadet TUĞRUL, Tarımsal Teşvikler ve Dış Ticaret  
Müsteşarlığı Şube Müdürü Aziz Murat HATİPOĞLU İhracatta Devlet Yardımları ve KOBİ’ler, 
Exımbank Büro Şefi Elif ÖZİL İhracat Kredileri konularında katılımcılara bilgi verdiler.  
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Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail AKÇAY’ın 
9. Dış Ticaret Haftasında Yaptığı Konuşma Metni Konuşması 

 
 
GÜMÜŞHANE'DE DIŞ TİCARET 
Gümüşhane'de yatırım ve üretimin yoğunlaştığı sektörler; Tekstil, Yöresel gıda, Tarım 
hayvancılık ve madencilik sektörü olarak ön plana çıkmaktadır. 
 
Gümüşhane'de 6.575 Km2’lik yüzölçümle 186.953 kişi yaşamaktadır. Km2 'ye düşen nüfus 
yoğunluğu 28,44 Kişi/Km2'dir. 
 
Gümüşhane'de çalışabilir toplam nüfus 141.199 kişi, fiilen çalışan nüfus 82.989 kişi, işsizlik 
oranı %28,21' dir. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ticari firmalar : 
Şirket             : 218 
Kooperatif      : 58  
Şahıs Firması  : 266 
TOPLAM        : 542'dir. 
 
Kelkit Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ticari firmalar : 
Şirket            : 102 
Kooperatif      : 58 
Şahıs Firması  : 113 
TOPLAM         :525’dir. 
 
Gümüşhane'de toplam üretici şirket sayısı sektörel olarak; 
Gıda       :   27 
Tekstil    :    3 
Mobilya  :   7 
Diğer      :  37 olmak üzere toplam 74 adettir. 
 
Gümüşhane' de altyapısı tamamlanmış, yatırımcı bekleyen 303.407 m2 alan üzerine kurulu 
Organize Sanayi Bölgesinde 50 adet boş sanayi parseli bulunmaktadır. 
 
İlimizde 10 adet Banka şubesi faaliyet göstermektedir. Bu Bankalardan 2005 yılında 
firmalara kullandırılan ticari kredilerin toplamı 47.756.000-YTL dır. 
 
Gümüşhane'de 113.685 Hektarlık ekilebilir tarım arazisinin 2005 yılında 71.019 hektarlık 
alanı işlenmiştir. 
 
Gümüşhane'de 1990'h yıllarda dış ticaret faaliyeti görülmezken son yıllarda ilimizde Yöresel 
gıda, Tarım ve Hayvancılık, Turizm ve Madencilik sektöründe yapılan yatırımlarla dış ticaret 
faaliyetlerinde belli bir hareketlilik gözlenmektedir. 
 
Son yıllarda ilimizle özdeşleşen ve Organik olarak üretimi yapılan Yöresel gıdalar (Pestil, 
Köme, Pekmez, Meyve ve Bitki Çayları) üretiminde önemli bir hareketlilik gözlenmektedir. 
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Ayrıca Kelkit ilçemizde Doğan Holding tarafından başlatılan Organik Tarım ve Hayvancılık 
projesi ile Kelkit ilçemiz ve diğer ilçelerimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin ürünlerini 
bu firma aracılığı ile tüm dünyaya pazarlama imkanı doğmuştur. 
 
Organik olarak yapılan Tarım ve Hayvancılık projesi ve Yöresel gıda üretimleri ilimize ve 
ülkemize katma değer yaratacak, bölge insanının istihdamına Önemli katkı sağlayacak 
gelişmelerdir. 
 
Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre son beş yılda ilimizdeki ihracatçı firma sayısı 5 , 
ilden yapılan toplam ihracat miktarı 427.493 $ 'dır. 
 
Merkezi Gümüşhane'de bulunan firmaların son 5 yılda yaptıkları ihracat sektörel olarak 
Gıda, Tarım Ürünleri, Orman Ürünleri, Demir ve Metalden Eşya alanındadır. 
 
Gümüşhane'nin 2001-2005 yılları ihracat rakamları ve ihracatçı firma sayıları şöyledir; 
 

Yılı İhracatçı Firma Sayısı İhracat Değeri ($) 

2001 1 10.260 

2002 1 23.461 

2003 4 232.258 

2004 4 119,031 

2005 2 42.483 

TOPLAM 427.493 

 
Gümüşhane’ den 2004 yılında ihracat yapan 4 firmanın toplam ihracatı 119.031$'dır. 
 

2004 Yılı İhracatçı Firmalar ve İhracat Rakamları 

İhracatçı Firma İhracat Değeri ($) 

Gümüşsüyü Gıda Sanayi A.Ş 51.223 

Konkur Zigana İth. İhr: Ltd. Şti. 49.265 

Yususf BÜYÜKB AYRAKTAR 15.294 

Doğan Organik Ürünler San ve Tic A.Ş. 3.249 

TOPLAM 119,031 

2004 yılında ithalatçı firma sayısı 4 yapılan ithalat 221.475 $ 

2004 Yılı İthalatçı Firmalar ve İthalat Rakamları 

İthalatçı Firma ithalat Değeri ($) 

Alpar Maden ve İnşaat Ltd Şti 165.600 

Doğan Organik Ürünler San ve Tic A.Ş. 43.538 

Hüseyin MACİT 7.584 

Öz Sistem İletişim ve Danışmanlık Tic Ltd Şti 4.753 

TOPLAM 221.475 

2004 yılı ihracatın ithalatı karşılama oranı %53 'tür. 
 
Gümüşhane'den 2005 yılında ihracat yapan 2 firmanın toplam ihracat tatarı 42.483$'dır. 
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2005 Yılı İhracatçı Firmalar ve İhracat Rakamları 

İhracatçı Firma İhracat Değeri ($) 

Güdesan Un Sanayi A.Ş. 25.550 

Gümüşsüyü Gıda Sanayi A.Ş 16.933 

TOPLAM 42.483 

2005 yılında yapılan ithalat 1.306.652 $'dır. 

2005 Yılı İthalatçı Firmalar ve İthalat Rakamları 

İthalatçı Firma İthalat Değeri ($) 

Alpar Maden ve İnşaat Ltd Şti 350.925 

Doğan Organik Ürünler San ve Tic A.Ş. , -    752.962 

Hüseyin MACİT 8.978 

Murathanoğulları Hazır Beton San ve Tic Ltd Şti 178.453 

Yayla Turizm İnş. Memba Suyu San ve Tic A.Ş. 15.334 

TOPLAM 1.306.652 

2005 yılında yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranı % 3,075 tir. 
 
İlimizden; Yapılan ihracat: Yöresel Gıda ve Orman ürünleri, Yapılan ithalat: Canlı hayvan ve 
makine ithalatıdır. 
Gümüşhane'de Tarım Hayvancılık ve Yöresel Gıda alanında yapılan yatırımlarla imalat sanayi 
kapasitesi gelişme göstermektedir. 
 
Gümüşhane ilimiz ihracatta ülke sıralamasında sondan ikinci sırada yer almaktadır. 
 
İmalat sanayindeki olumlu gelişmeler Gümüşhane'nin doğal kaynak potansiyeli ile birleşerek 
ihracat rakamlarımızı daha da yukarılara taşıyacaktır. 
 
Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranları son beş yılda şöyledir. 
 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranları 

Yıl İhracatın İthalatı Karşılama Oranları 

2001 75,7 

2002 69,9 

2003 68,1 

2004 64,8 

2005 62,9 

Ülkemizde 2006 yılı için hedeflenen ihracat 84 milyar dolar, ithalat 135 milyar dolardır. Bu 
hedefler ihracatın ithalatı karşılama oranın % 62 olacağını göstermektedir. 
 
Ülkemizin son yıllarda yaşadığı ekonomik krizler, ihracatın ülkemizin kalkınması ve ekonomik 
büyümesindeki önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
 
Ülke ekonomisinin geleceği açısından son derece önemli olan ihracat rakamlarını daha 
yukarılara taşımak için azami çaba göstermemiz gerekecektir. 
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27 Kasım 2006 
 

Yerel Basın 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 
 

15.11.2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 2003 / 4 sayılı tebliği lie Limited Şirketlerin Sermayelerini en az 5.000,00-YTL.' 
ye Anonim Şirketlerin sermayelerim en az 50.000,00 YTL' ye yükseltme mecburiyeti 
getirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2004 / 6 sayılı tebliğleri ile sermaye artırımı 
süresi bir yıl uzatılmıştı. 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.12.2005 tarih ve 2005/ 2 sayılı tebliği ile şirketlerin 
sermayelerini asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2006 tarihi mesai 
bitimine kadar Ticaret Sicili Memurluklarına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
Bu tebliğ hükümlerine göre; 
 
Sermayeleri 5,000,00- YTL ' den az olan limited şirketlerin ve 50.000,00.-YTL,' den az olan 
Anonim Şirketlerin sermayelerini yükseltmek için en geç 31.12.2006 tarihine kadar Ticaret 
Sicili Memurluğuna dilekçe ile müracaat ederek tescil işlemlerim 31.03,2007 tarihine kadar 
sonuçlandırılması gerekmektedir. 
 
31.12.2005 tarihine kadar Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat ederek evraklarını kayda 
aldırmayan şirketlere bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmayacağını, şirketin münfesih 
sayılacağım ve ancak tasfiyesine ilişkin İşlem yapılabileceği belirtilmektedir. 
 
Bu nedenle sermayeleri yeterli olmayan şirketlerin sermayelerini asgari hadlerine 
yükseltmek için 31.12.2006 tarihine kadar Ticaret ve Sanayi Odasına müracaatta 
bulunmaları gerekmektedir. 
 
Üyelerimize önemle duyurulur. 
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28 Kasım 2006 
 

Dünya Gazetesi Salim SÜRMELİ 
 

GÜMÜŞHANE İLİNİN GENEL DURUMU VE BEKLENTİLERİ 
 

Gümüşhane fert başına 1075 $ milli gelirle 62. sırada, Sosyo Ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safı Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. 
sırada yer almaktadır. 
İlimiz Ekonomisine sektörler bazında bakıldığında; 
 
1- Hizmetler : %65,2 
a- Ulaştırma : %28 
b- Devlet Hizmetleri ; % 20 
c- Ticaret :   %9 
d- Diğerleri : % 3,2 
2- Tarım ve Hayvancılık : %33,2 
3- Sanayi :     1,6 
oranında pay almaktadır. 
 
Gümüşhane; Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu, Güneydoğu, Oratdoğu ve Orta Asya'ya 
bağlayan en kısa karayolu ve tarihi ipekyolu üzerinde yer almaktadır. 
 
İlimiz 5084 ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik Edilmesini Öngören Kanunlarla 
getirilmiş teşvik yasaları kapsamı içinde yer almaktadır. 
 
Yetersiz olarak düzenlenmiş teşvik yasalarının ilimize faydası yoktur. 
 
İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesisleri küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak faaliyet 
göstermektedir. Bu işletmelerin kapasite kullanım oranları % 20'ler düzeyindedir. 
 
İlimizde tekstil, yöresel gıda (Pestil-Köme-Dut Pekmezi- Bitki Çayları) Madencilik (mermer, 
kireç ve doğal taş, ) işletmeciliği, çekyat imalatı ve silah sanayi sektörlerinde üretim ve 
istihdam görülmektedir. 
 
Gümüşhane'de yapılan Üretim yurtiçi pazarda tüketilmektedir. 2005 yılı ihracatımız; 
42.483$'la ülke sıralamasının sonlarında yer almaktadır. 
 
Gümüşhane'de 303.407 m2'lik alan üzerine kurulu, Altyapı çalışmaları bitirilmiş Organize 
Sanayi Bölgesinde 60 adet sanayi parselinden, yatırımcılara 10 parsel tahsisi yapılmış, 50 
parsel yeni yatırımcıları beklemektedir. 
 
Gümüşhane'de yapılmakta olan Önemli yatırımlar; 
1-Altın üretim tesisleri, 
2-Mermer işleme tesisleri, 
3-Pestîl-Köme, Bitki Çayları üretim işletmeleri, 
4-Harşit çayı üzerine yapılmakta olan HES Barajı, 
5-Organik tarımsal tesisler 
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Gümüşhane ilinin potansiyelleri; 
Gümüşhane'de yeterli altyapı, rezerv ve yetişmiş işgücüne sahip olan; 
 
a-Tekstil, 
 
b-Turizm, 
 
c-Tarım (Organik Tarım) 
 
d-Yöresel Gıdalar (Pestil, Köme, Dut Pekmezi, Bitki Çayları) 
 
e-Mermer ve Madencilik Sektörü, 
 
f-Eğitim sektörleridir. 
 
Gümüşhane ilinin 2007 yılı beklentileri; 
 
İlimizde 2006 yılında %20 '1er düzeyinde olan kapasite kullanım oranlarının %35 1er 
düzeyine çekilmesi, İhracat rakamlarımızın ikiye katlanması, devam eden yatırımların 
artarak sürmesi, Organize Sanayi Bölgemizin amacına ulaşabilmesi için; 
1-Gümüşhane ilinin var olan potansiyelinin değerlendirilmesi için teşvik yasaları yeniden 
düzenlenmelidir. 
 
Teşvik yasasının ilimize hiçbir katkısı ve faydası olmamıştır, 
 
Gümüşhane ve Gümüşhane gibi iller için, örneğin en geri kalmış 15 ili cazibe merkezi 
yapacak ve 10 yıl süreli yeni bir teşvik yasası istiyoruz. 
 
2-Yüksek öğretimde hakkımız olan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinin kurulmasını istiyoruz. 
 
3-Dağ, doğa ve kültürel turizmin revaçta olduğu günümüzde var olan turizm 
potansiyelimizin il ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için; 
 
Cumhuriyet öncesi üç medeniyetin yaşadığı eski Gümüşhane şimdi ki Süleymaniye 
Mahallemiz, turizm açısından önemli bir yerimizdir. 
 
İlgili Bakanlıklarca gerekli çalışma ve yatırımlar yapılırsa; Kayak, yayla ve kültür turizmi 
olarak ilimize ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
 
4-Kelkit ilçemizde Organik Tarım alanında çok ciddi projelerle başlatılan çalışmaların 
amacına ulaşması ve ilimizdeki tarımsal potansiyelimizin değerlendirilebilmesi için; 
 
a-Kelkit - Sadak sulama barajımızın bir an önce ihale edilmeli, 
 
b-Merkez - Yağmurdere ve Aşağı Alıçlı derelerine sulama göletleri yapılmalıdır 
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05.12.2006 
 
 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın  
Dünya Gazetesinde Yayımlanan Söyleşisi 

 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, illerinin fert 
başına 1075 $ milii gelirle 62. sırada, Sosyo Ekonomik gelişmişlik bakımından 71. sırada, 
(GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. sırada yer aldığını söyledi.  
 
İlin teşvik kapsamı içinde bulunmasına karşın yabancı yatırımcıyı da çekerek sanayi yatırımı 
bakımından beklenen atılımı yapamadığını söyleyen Akçay, yetersiz olarak düzenlenmiş 
teşvik yasalarının ne kendilerine ne de kendileri gibi diğer illere bir faydasının bulunmadığını 
söyleyerek bu alanda yeni düzenlemelere gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. 
 
Gümüşhane'nin Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu, Güneydoğu, Ortadoğu ve Orta Asya'ya, 
bağlayan en kısa karayolu ve tarihi ipek yolu üzerinde yer aldığını anlatan Akçay, ancak 
çeşitli nedenlerle ilin özelliğini tam olarak değerlendiremediğini söyledi.  
 
Bölgede göçü önlemeye dönük sanayi yatırımlarının artırılması yolunda acil önlemler 
alınması gerektiğinin de altını çizen TSO Başkanı İsmail Akçay, bunun içinde öncelikle teşvik 
yasalarında yeni bir düzenlemeye vakit geçirilmeden gidilmesini istedi. Akçay,"Yetersiz 
olarak düzenlenmiş teşvik yasalarının ne ilimize ne de bizini gibi başka illere bir faydası 
yoktur. Onun için artık Sektörel veya bölgesel bazda teşvikler uygulanmasından yanayız.  
 
Yapılacak yasa Türkiye'de bizim gibi gelişmişlik sıralamasında son sıralarda yer alan illeri en 
az 10 yıl kapsamalı ona göre hazırlanmalı. Ve bu süreçte firmalara vergi muafiyeti 
sağlanmalı, işveren ve işçi primleri devletçe Sübvanse edilmeli bu süre zarfında da 
işletmelerin performansı ölçülerek kademeli olarak teşvikleri artırılmalıdır. 
 
 Bu gelişmesini tam sağlayamamış yörelerde bütün işletmeleri kapsayacak biçimde olmalı ve 
uygulanmalıdır. Ayrıca yatırımcı önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı. İstihdam 
sağlamak isteyenler bu tür engeller ile ürkütülmemeli aksine her şey daha kolaylaştırılmalı" 
dedi. 
 
Gümüşhane'de bulunan sanayi tesislerinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak faaliyet 
gösterdiklerini ve kapasite kullanım oranlarının yüzde 20'ler düzeyinde bulunduğuna dikkat 
çeken TSO Başkanı Akçay," İlimizde tekstil, yöresel gıda (Pestİl-Köme-Dut Pekmezi- Bitki 
Çayları) Madencilik (mermer, kireç ve doğal taş, ) işletmeciliği, çekyat imalatı ve silah sanayi 
sektörlerinde üretim ve istihdam görülmektedir. 
 
Gümüşhane'de yapılan üretim yurtiçi pazarda tüketilmektedir. 2005 yılı ihracatımız; 
42.483$'la ülke sıralamasının sonlarında yer almaktadır. Gümüşhane'de 303.407 m2'lik alan 
üzerine kurulu, Altyapı çalışmaları bitirilmiş OSB'nin 60 sanayi parselinden, 10 parsel tahsisi 
yapılmış, 50 parselde yatırımcı beklemektedir. Şehrimizde yapılmakta olan önemli yatırımlar 
olarak Altın üretim, Mermer işleme, Pestil-Köme, Bitki Çayları üretim işletmeleri,Harşit çayı 
üzerine yapılmakta olan HES Barajı, ve Organik tarımsal tesisler bulunmaktadır. 
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Gümüşhane'de yeterli altyapı, rezerv ve yetişmiş işgücüne sahip olarak Tekstil, 
Turizm.Tarım (Organik Tarım),Yöresel Gıdalar (Pestil, Köme, Dut Pekmezi, Bitki Çayları), 
Mermer ve Madencilik Sektörü ve Eğitim sektörlerini gösteren Akçay, 2007 yılına dönük 
beklentilerini ise şöyle sıraladı; 
 
" İlimizde 2006 yılında yüzde 20’ler düzeyinde olan kapasite kullanım oranlarının yüzde 
351er düzeyine çekilmesi, İhracat rakamlarımızın ikiye katlanması, devam eden yatırımların 
artarak sürmesi ve OSB'nin amacına ulaşabilmesi,öncelikle ilin var olan potansiyelinin 
değerlendirilmesi için teşvik yasaları yeniden düzenlenmeli.   Mevcut   yasanın   ilimize   
hiçbir   katkısı   ve   faydası   olmamıştır. 
 
Gümüşhane ye Gümüşhane gibi iller için, örneğin geri kalmış 15 ili cazibe merkezi yapacak 
ve 15 yıl süreli yeni bir teşvik yasasını, Yüksek öğretimde hakkımız olan Eğitim Fakültesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kurulmasını istiyoruz. Dağ, 
doğa ve kültürel turizmin revaçta olduğu günümüzde var olan turizm potansiyelimizin il ve 
ülke ekonomisine katkı sağlaması için; Cumhuriyet öncesi üç medeniyetin yaşadığı eski 
Gümüşhane şimdi ki Süleymaniye Mahallemiz, turizm açısından önemli bir yerimizdir. ilgili 
Bakanlıklarca gerekli çalışma ve yatırımlar yapılırsa; Kayak, yayla ve kültür turizmi olarak 
ilimize ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kelkit ilçemizde Organik Tarım 
alanında çok ciddi projelerle başlatılan çalışmaların amacına ulaşması ve ilimizdeki tarımsal 
potansiyelimizin değerlendirilebilmesi için; Kelkit - Sadak sulama barajımız bir an önce ihale 
edilmeli, Merkez - Yağmurdere ve Aşağı Alıçlı derelerine sulama göletleri yapılmalıdır," 
 
 
İlimiz Ekonomisine sektörler bazında bakıldığında; 
 
 
1- Hizmetler :       %65,1 
a- Ulaştırma : %28 
b- Devlet Hizmetleri : % 20 
c- Ticaret : %9 
d- Diğerleri : % 3,2 

2- Tarım ve Hayvancılık :      %33,2 

3- Sanayi :      %1,6 
oranında pay almaktadır. 
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06 Aralık 2006 
 
 

Yerel Basın 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 

Bilindiği üzere: yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerden olan Likit petrol Gazı (LPG)'nin 
taşınması, can ve mal emniyeti ile karayolu trafik güvenliği bakımından önem arz etmektedir. 
Karayoluyla LPG taşıması yapacak taşıtların mutlak surette "Karayolu ile Tehlikeli Madde 
Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi" almaları zorunludur. 
 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından; Likit Petrol Gazı (LPG) taşıyan araçların yeterlilik / 
teknik durumlarını belirlemek / tespit etmek için "Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşıma Aracı 
Uygunluk Belgesi" düzenleme işlemlerine ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve bu konuda 
müracaat yapılması halinde, gerekli belgelendirme işleri yapılacaktır. 
 
LPG taşıması yapan / yapacak olan taşıtların teknik yönden belgelendirilmesi işlemi için, TSE 
Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerine müracaat edilerek, belgelendirme işlemlerinin en geç 
30.06.2007 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 
 
Konu ile ilgili detaylı bilgi Ticaret ve Sanayi Odamızdan alınabilir. 
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08 Aralık 2006 
 

 
 

Kocaeli Körfez Yağmurdereliler Derneği 
 

HEDEFİMİZ KALKINAN GÜMÜŞHANE 
KALKINAN TÜRKİYE OLMALI 

 
Gümüşhane, tarihin her döneminde  milli ve  manevi değerlerinden taviz vermeyen, vatanını 
milletini seven, onu daima yüceltmeye çalışan insanlar yetiştirmiştir.  
 
Ahmet ZİYAÜDDİN’ler, Kamil AKDİK’ler, Cemal Hüsnü TARAY’lar diyarı Gümüşhane’mizi hep 
birlikte daha gelişmiş bir il yapacağımıza inanıyorum.  
 
Gümüşhaneli olup da çeşitli ekonomik ve sosyal nedenlerle başka illere göç eden her 
hemşehrimiz, Gümüşhaneliyim demekten gurur duymaktadır.  Bu da ilimiz için bir övünç 
kaynağıdır. 
  
Gümüşhane son yıllarda var olan tarihi ve kültürel zenginliği ile turizm potansiyelini ön plana 
çıkararak, doğal kaynak potansiyelini kullanmaya yönelik yatırımlarla ilimizin gelişmesi ve  
tanıtımında önemli mesafeler kat etmiştir.  
 
Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu , Güneydoğu, Ortadoğu ve Orta Asya’ya bağlayan en kısa 
karayolu ve tarihi ipekyolu üzerinde yer alan Gümüşhane, Turizm açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir.  
 
Gümüşhane’de yakın tarihimizden kalma başlıca kültürel miraslarımız arasında eski 
Gümüşhane olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi üç kültürün yaşadığı tarih ve kültür zengini 
bir yerdir. 
 
Gümüşhane’nin tarihte yüklendiği misyonu, gelecek kuşaklara aktarmada kararlı olan ve 
dimdik ayakta olan; Canca, Kov, Keçikalesi gibi kaleleri, Harşit Çayını gerdanlık gibi süsleyen 
ve halen kullanılan Tohumoğlu Köprüsü, Gümüşhane Köprüsü, Gamberli Köprüsü, Torul 
Köprüsü gibi köprüler, ahşap işçiliğinin tarihten kalan nadide örneklerinden olan Sarıçiçek 
Köy Odaları, 
 
 Tarihi cami ve cami kalıntıları, Çeşmeler, Merkez-Santa, Kelkit-Sadak Harabeleri (Satala 
Antik Kenti), Köse-Yaylımköyü Kilisesi, Merkez-İmera Manastırı, Tekke-Çağırgan Baba, 
Pirahmet, Şiran-Firdevs Hatun, Şiran Seydibaba Köyünde-Gelin Ebe Türbeleri Gümüşhane’nin 
tarihte üstlenmiş olduğu rolü göstermektedir. 
 
Kadırga, Kazıkbeli, Erikbeli, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat,  gibi ulusal ve 
uluslar arası yaylalarımız, yayla turizmi için hazır zenginliklerle potansiyel alanlardır. 
 
Gümüşhane’ye 17 Km uzaklıktaki Karaca mağarası, Şiran ilçemizde bulunan Tomara Şelalesi, 
Torul ilçesinde bulunan Artabel ve Limni gölleri, Merkez Yağmurdere-Çakırgöl , Merkez-Kent 
ormanı, Kürtün ilçemizde Avrupa’nın en yüksek göknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek 
Ormanları, Kürtün Barajımız ve bitmek üzere olan Torul Baraj göllerimiz görülmeye değer 
varlıklarımızdır. 
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Kış aylarında kayak turizmine, yaz aylarında çim kayağı turizmine hizmet eden Zigana Kayak 
Merkezi, 
 
Her yıl uluslar arası olarak düzenlenen Kuşburnu ve Pestil Şenlikleri, yayla şenlikleri  tarihi, 
kültürel ve doğal güzellikleri ile bir açık hava müzesi olan ilimizi turizm açısından önemli bir 
konuma taşımaktadır.  
  
Gümüşhane, bozulmamış flora yapısı ile doğal kaynak potansiyeli kullanılarak organik olarak 
hayvansal ve bitkisel ürünlerin üretildiği doğal bir seradır. 
 
Kelkit ilçemizde başlatılan Organik tarım ve hayvancılık projesi, Kelkit ve Köse ilçelerimizde 
tarım ve hayvancılığın gelişmesine ivme kazandıracaktır. 
 
Gümüşhane’nin tanıtım ve ekonomisine katma değer sağlayan Gümüşhane patentli olarak 
üretilen Pestil, Köme, Dut pekmezi ile meyve ve bitki çayları ve Kuşburnu ilimizle 
özdeşleşmiştir. 
 
İl dışında yaşayan hemşerilerimiz Gümüşhane’de üretilen ürünleri tüketmek, tarihi ve kültürel 
zenginlikleri sadece kendileri gezip görmekle kalmamalı, bulundukları illerde de tanıtımını  
yaparak, Gümüşhane’ye bu anlamda katkı sağlamaya çalışmalıdırlar.    
 
Gümüşhane Yatırımların ve İstihdamın Teşvik Edilmesini Öngören Kanunlarla getirilmiş teşvik 
yasaları kapsamı içinde yer almaktadır. 
 
Altyapısı bitirilmiş Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesinde 60 adet sanayi parselinden 10 
parselin tahsisi yapılmış, boş olan 50 adet sanayi parseli yeni müteşebbisleri beklemektedir.   
 
Gümüşhane’de yeterli altyapı, rezerv ve yetişmiş işgücüne sahip olan; Tekstil, Turizm, Tarım 
(Organik Tarım), Yöresel Gıdalar (Pestil, Köme, Dut Pekmezi, Bitki Çayları), Mermer ve 
Madencilik ile Eğitim Sektörleridir. 
 
Kaynaklarımızın il ve ülke ekonomisine kazandırılması için, il dışındaki işadamlarımızı da 
yatırım yapmak için Gümüşhane’ye davet ediyoruz.  
 
Güç birliği oluşturma konusunda gayret ve emek sarf edenlere teşekkür ediyorum. Her 
Gümüşhaneli ’yi yılda bir defa memleketini ziyarete bekliyorum.   
 
Bu duygularla İzmit’teki tüm hemşehrilerimize, selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. 
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10.12.2006 
 
 
 

Valimiz Sayın Enver SALİHOĞLU ile  
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin Odamızı Ziyaretleri 

 

 
 

 
 
 
25 Ocak 2007 
 

Sayın : Arzuhan DOĞAN YALÇINDAG 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

İSTANBUL 
 

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmenizden dolayı 
tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
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02 Ocak 2007 
 

Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’a Trabzon’da  sunulan rapor 
 

Sayın : R. Tayip ERDOĞAN 
Başbakan 

 
Gümüşhane'mizin geri kalmışlığını tarihe terk ederek, istikbale daha emin adımlarla ve 
kalkınan bir İl olarak yürümemiz için sizlerin varlığını önemli bir şans olarak görüyoruz. 
 
Sayın Başbakanımız; 
Türk siyasi tarihinde daima doğrudan yana, kararlı ve duyarlı olarak tanıdığımız zatıalinize 
güveniyoruz. 
 
Tarihin her döneminde, milli ve manevi değerlerinden taviz vermeyen, vatanını ve milletini 
seven ve onu hep yüceltmeğe çalışan insanlar diyarı Gümüşhane, Devletimizin müşfik 
yardımlarından yararlanmayı hak ediyor diye düşünüyoruz. 
 
Sayın Başbakanımız, İlimiz için hayati önem taşıyan konuları bilgilerinize arz 
ederek, yardımlarınızı talep edeceğiz: 
 
Sorun 1 - Tarım ve Hayvancılık 
Öneri : Organik tarım için çok uygun olan ilimizde organik tarım çalışmaları da ciddi 
projelerle başlamıştır. 
 
Sonuç alınabilmesi için; 
a- Kelkit - Sadak barajımız ihale edilmeli. 
b- Gümüşhane -Aşağı Alıçlı Göleti yapılmalı. 
 
Sorun : 2 Ulaşım  
Öneri  : 
a- Gümüşhane - Köse İlçe yolu, Köse - Kelkit ilçe yolu, Kelkit - Şiran İlçe yolumuz uzun 
zamandır devam ediyor, yeterli ödenekle 2007 yılında bitirilmeli. 
b- 26 Köyün ve yaylalarının kullandığı karayolları ağındaki Tohumoğlu - Yağmurdere grup 
yolu standart yol olarak yapılmalı. 
c- Önemli bir gurup yolu olan ve yapımı devam eden İkisu - Şiran İlçesi yolu yeterli ödenekle 
bitirilmeli. 
d- Yapımı devam eden İkisu - Yağlıdere grup yolu da hızla bitirilmeli. 
 
Sorun : 3 - Eğitim 
Öneri : 
a-1980 yılında hiçbir sebep yokken kapatılan Eğitim Enstitümüzü geri istiyoruz. 
1980 yılında Yurdumuzdaki bütün Eğitim Enstitüleri, Eğitim Fakültesi yapıldı. Sadece 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsü kapatıldı. Yeni bir şey istemiyoruz. Kapatılan Eğitim Fakültemizi 
geri istiyoruz. 
b- Binası hazır olan Sağlık Yüksek Okulumuzun açılmasını bekliyoruz. 
 
Sorun : 4 - Turizm 
Öneri : Gümüşhane İlimizin eski yerleşim yeri olan ve üç medeniyetin yaşadığı tarih kokan 
Süleymaniye Mahallesi kayak - yayla ve kültür turizmi için yeterli coğrafi yapı ve zenginliğe 
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sahiptir. Bu yerimiz ilgili Bakanlıkça proje ve kaynaklarla desteklenip İlimize ve Ülkemize 
kazandırılmalıdır. 
 
Sorun ; 5 -İşsizlik 
Öneri : Üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik çıkarılan 5084 ve 5350 sayılı yasalardan İlimiz 
fayda görmemiştir. 
 
Gümüşhane İlimiz Fert Başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik 
bakımından 71 sırada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. sırada, 2005 
yılındaki şirket kurulum sıralamasında 75. sıradayız. Bu sıralamalar Gümüşhane İlimizin en 
geri kalmış 10, İl konumunda olduğunu gösteriyor. 
 
Teşvik kapsamında ki 49 İl' le aynı (kulvarda mağdur oluyoruz. Bu gerçeklerden hareketle 
Gümüşhane İlimiz kendi konumuna uygun İllerle birlikte farklı bir teşvik yasasına alınmalıdır. 
Alt yapısı bitmiş 60 parseli ile OSB’ nin hedefine ulaşması da bu yasaya bağlıdır. 
 
Bu taleplerimizin sonucu; İlimizde ve İlçelerimizde, özellikle Torul ve Kürtün İlçelerimizde 
işsizlik büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır. 
 
Sayın Başbakanım, işinizin zor olduğunu biliyor, buna rağmen yüksek emir ve 
müsaadelerinizle sorunlarımızı sizlerle aşacağımıza inanıyor, saygı ve hürmetlerimle 
selamlıyorum. 
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02 Şubat 2007 
 
 
 
Sait AÇBA (Afyonkarahisar Milletvekili) TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı 
Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU (Bursa Milletvekili) Plan Bütçe Kom Bşk. Vek. 
Sebahattin YILDIZ (Muş Milletvekili) Plan Bütçe Komisyon Sözcüsü    
Mehmet SEKMEN (İstanbul Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Katip Üyesi    
Halil AYDOĞAN (Afyonkarahisar Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mehmet Zekai ÖZCAN (Ankara Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Ali Osman SALİ (Balıkesir Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Ahmet İNAL (Batman Milletvekili)Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Osman Nuri FİLİZ (Denizli Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mehmet Mustafa AÇIKALIN (İstanbul Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Alaattin BÜYÜKKAYA (İstanbul Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Fazıl KARAMAN (İzmir Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Yusuf Sebahattin BEYRİBEY (Kars Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mustafa ELİTAŞ (Kayseri Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Taner YILDIZ (Kayseri Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mikail ARSLAN (Kırşehir Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Muzaffer BAŞTOPÇU (Kocaeli Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mustafa ÜNALDI (Konya Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Hasan Fehmi KİNAY (Kütahya Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Orhan Seyfi TERZİBAŞIOĞLU (Muğla Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Osman SEYFİ (Nevşehir Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Cemal UYSAL (Ordu Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
İmdat SÜTLÜOĞLU (Rize Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Musa UZUNKAYA (Samsun Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Sabahattin CEVHERİ (Şanlıurfa Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mehmet Ergün DAĞCIOĞLU (Tokat Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Muhsin KOÇYİĞİT (Diyarbakır Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Muharrem DOĞAN (Mardin Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mehmet Mesut ÖZAKÇAN (Aydın Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Ali Kemal DEVECİLER (Balıkesir Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Birgen KELEŞ (İstanbul Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Kemal KILIÇDAROĞLU (İstanbul Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Ali Kemal KUMKUMOĞLU (İstanbul Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Bülent BARATALI (İzmir Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mustafa ÖZYÜREK (Mersin Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Gürol ERGİN (Muğla Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Kazım TÜRKMEN (Ordu Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Enis TÜTÜNCÜ (Tekirdağ Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Mehmet Akif HAMZAÇEBİ (Trabzon Milletvekili) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi    
Sabri VARAN (Gümüşhane Milletvekili) 
Temel YILMAZ (Gümüşhane Milletvikili) 
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Sayın : …………………………. 
 
 

Malumunuz olduğu üzere, İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu Yasa Tasarısı 
Meclisimizin gündemine sevk edilmiştir. 
 
Yüce meclisimizce görüşülecek olan bu yasa tasarısı toplumun tüm kesimlerine çok ağır 
vergiler getirmektedir. 
 
Kanun Tasarısının bu şekliyle yasalaşması halinde Türk Hür Teşebbüsünün direnci ve azmi 
kırılacak, Ülkemizde yatırım yapacak işadamı bulmakta zorlanacağız. 
 
Yasa ile azami 5.000,00-YTL olan işyeri açma harçlarının üst limiti kaldırılmış, Ülkemizin 
geleceğini, umutlarını bağladığımız madencilik ve yer altı doğal kaynaklarımızı üretime açacak 
müteşebbislerimizden 25 hektarlık bir alan için 125,150.-YTL harç tahsil edilecek olması, çok 
ağır bir caydırıcı etken olacaktır. 
 
Yasa Tasarısı ile düzenlenmesi öngörülen vergilerin ve harçların makul, ödenebilir ve 
hakkaniyet ölçülerinde olması kamu vicdanını da rahatlatacaktır. 
 
Bu nedenle; Yasa Tasarısının Yüce Meclisimizde görüşülmesi sırasında gerekli hassasiyetin 
gösterilmesini arz ederim. 
 
Saygılarımla. 
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09 Şubat 2007 
 
 
IV TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI DOĞU KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI 

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASINDA YAPILAN ODAMIZ SUNUMU 
Kobi Efor - Ekonomik Forum - Yerel Basın 

 
GÜMÜŞHANE İLİMİZİN ÖNCELİKLİ 5 SORUNU VE ÖNERİLERİMİZ 

 
SORUN : 1 - TARIM VE HAYVANCILIK 
           Organik tarım ve hayvancılık için uygun olan ilimizde ulusal bazda organik tarım 
                    ve hayvancılık projeleri başlatılmıştır. 
                    Desteklenmesi için; 
 

Öneri      :  Kelkit - Sadak Sulama Barajı ihale edilmeli, 
        Gümüşhane Aşağı Alıçlı Barajı ihale edilmeli, 
        Kuşburnu, Dut, Ceviz, Kanola, Aspir gibi ürünler proje ve kaynaklarla  
        desteklenmelidir. 

 

SORUN: 2-ULAŞIM 
Öneri     : Gümüşhane-Köse ilçe yolu, Köse - Kelkit ilçe yolu, Kelkit - Şiran ilçe yolumuz uzun 
                zamandır devam ediyor, hızla bitirilmeli. 

      26 Köyün ve yaylaların kullandığı   Tohumoğlu- Yağmurdere karayolu standart yol 
      olarak yapılmalı, 
      Salyazı   Beldemizi  ve    7   komşu   köyünü   Gümüşhane'ye bağlayacak çok kısa 
      yol olarak Salyazı - Çalık bağlantısı yapılmalı, 
      Önemli bir grup yolu olan ve yapımı devam eden Gümüşhane -İkisu – Şiran 
      karayolu yeterli ödenekle bitirilmeli, 
      Yapımı devam eden Gümüşhane - İkisu - Yağlıdere grup köy ve yayla yolu hızla 
      bitirilmeli. 
 

SORUN: 3-EĞİTİM 
Öneri : 1980 yılında yurdumuzdaki bütün Eğitim Enstitüleri Eğitim Fakültesine  
            dönüştürüldüğü halde, bizim Eğitim Enstitümüz kapatılmıştı. 

   Kapatılan Eğitim Enstitümüzü, Eğitim Fakültesi veya muadili başka bir Fakülte olarak  
   geri istiyoruz. 
 

SORUN :4-TURİZM 
Öneri     : Gümüşhane ilimizin eski yerleşim yeri olan ve üç medeniyetin yaşadığı tarih kokan 
Süleymaniye Mahallesi; kayak, yayla ve kültür turizmi için yeterli coğrafi yapı ve zenginliğe 
sahiptir. Bu yerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm alanı olarak tescil edilip, 
desteklenerek İlimize ve Ülkemize kazandırılmalıdır. 
 

SORUN: 5-İŞSİZLİK 
Öneri     :Üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik çıkarılan 5084 ve 5350 sayılı yasalardan 
ilimiz fayda görmemiştir. 
 

Gümüşhane İlimiz Fert Başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Soyso   Ekonomik Gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, Gayrisafi Yurtiçi   hasıladan   aldığı   pay   bakımından   74. sıradadır.   
Bu gerçeklerden hareketle, Gümüşhane ilimiz kendi konumuna uygun illerle birlikte farklı bir 
teşvik yasasına alınmalıdır. 
 

Altyapısı bitirilmiş 60 parseli ile OSB'nin hedefine ulaşması da bu yasaya bağlıdır 



 297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Şubat 2007 
 

Sayın : M.Rifat HİSARCIKLIOGLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 

Sayın Başkanım, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerimizle birlikte uygun 
göreceğiniz bir zaman dilimi içinde zat-ı alinizi ziyaret etmek istiyoruz. 
 
Uygun görüşlerinize arz ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Şubat 2007 
 

Sayın : M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 

Sayın Başkanım, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerimizle birlikte uygun 
göreceğiniz bir zaman dilimi içinde zat-ı alinizi, TOBB ETÜ Üniversitemizi, Anıt Kabir ve Anıt 
Kabir Müzesini ziyaret etmek İstiyoruz. 
 
Uygun görüşlerinize arz ederim. 
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GÜMÜŞHANE PESTİL – KÖMESİNİN YAPILIŞI VE  BESİN DEĞERİ 
 
Gümüşhane pestili; bölge insanının ustalığı, bölgenin temiz havası ve suyunun yanında 
ekolojik koşullarda yetişen dut, ceviz, bal, süt ve un karışımının herle haline getirilip 
kurutularak yapılmaktadır. 
 
Gümüşhane Pestil ve Köme’si 23.01.2004 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından da 
tescillenmiştir.  
 
Gümüşhane pestilinde hiçbir kimyasal karışım yoktur. Tamamen doğal ve organik ürünlerin 
karışımıyla yapılmaktadır. 
 
Gümüşhane’de aile işletmeleri olarak pestil- köme üretimine yönelik faaliyet gösteren  
işletmelerde tarım ile sanayinin entegrasyonu sağlanmıştır. 
 
Gümüşhane’de pestil köme’nin ilk yapıldığı tarih bilinmemektedir. Pestil ve köme’nin 
yapımın kent tarihi kadar eski olduğu tahmin edilmektedir. 
 
Geçmiş yıllarda kış aylarında tüketilmek üzere yapılan pestiller soğuk aylarda insanların 
enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmıştır.  
 
Yüksek enerji değerlerine sahip olan pestil ve köme yüksek besin kaynakları bakımından da 
önemli bir gıda maddesidir. 
 
Pestik ve köme’nin besin değeri üretim aşamasında kullanılan bal, süt, ceviz, dut, fındık ile  
bölgenin havası ve suyu ile yakından ilgilidir. 
 
100 Kg Gümüşhane Dut Pestili elde etmek için; en az 20 Kg bal, en az 15 Kg süt, en az 20 
Kg iç ceviz veya fındık kullanılmaktadır. 
 
100 Kg Gümüşhane Kömesi elde etmek için; en az 33 Kg ceviz, en az 14 Kg bal, en az 10 
Kg süt kullanılmaktadır. 
  
100 gr pestil 332 kcal enerji vermektedir. İçeriğinde 139 mgr fosfor, 1260mg potasyum, ve 
33 mgr sodyum bulunmaktadır. Potasyum bakımından zengin olan pestil-köme kalp damar 
hastalıklarının önlenmesi bakımından da önemlidir. 
 
Pestilin içerisinde yağ, karbonhidrat, kalsiyum, demir, su, süt, protein bakımından zengin 
olması A,D,E,K ve B grubu vitaminler bulunmaktadır. 
 
Pestil; içinde bulundurduğu mineral ve vitaminlerle Kalp-Damar hastalıkları, kanser kısırlık, 
kemik erimesi gibi birçok hastalığa da iyi gelmektedir.  
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GÜMÜŞHANE’DE  
PESTİL - KÖME İMALATI YAPAN  
FİRMALARIN 2005-2006 YILLARI ÜRETİM MİKTARLARI 

FİRMA İSMİ 
Kurulu 
Kapasite 

2005 
 

2006 
 

Avni YAYLA - 3,5 4,5 
Yususf BÜYÜKBAYRAKTAR 45 108 180 
Kaya BÜYÜKBAYRAKTAR - 108 180 
Kral Kardeşler Ltd Şti - 108 180 
Taş-Mar Ltd Şti 52,8 28 35 
Saraç Gıda Ltd Şti 12,6 54 54 
Buhara San Tic Ltd Şti  21 21 
Gümüşdoğa Ltd Şti  30 60 
Yurt Pestil Ltd Şti  10 40 
Reyhan Pestil Ltd şti  - 4 
Konak Pestil  - 8,4 
Emirhan Ltd şti 44,5 - 2 
Padişah Pestil Ltd Şti 35,4 42 84 
Ardasa Gıda ltd Şti - 20 20 
Selim İLHAN 29,7 40 60 
TOPLAM 220 572,5 932,9 
 Yapılan üretimin  % 60’lık kısmı pestil, % 40’lık kısmı köme’dir. 
 
 
PESTİL KÖME 
2005  2006  2005  2006  
343,50 559,74 229 373,16 
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28 Şubat 2007 
 
 
Temel YILMAZ (Gümüşhane Milletvekili) 
Sabri VARAN (Gümüşhane Milletvekili) 
Sait AÇBA (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Başkanı) 
Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Başkanvekili) 
Mehmet Akif HAMZAÇEBİ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Enis TÜTÜNCÜ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Kazım TÜRKMEN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Gürol ERGİN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mustafa ÖZYÜREK (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Bülent BARATALI (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Ali Kemal KUMKUMOĞLU (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Kemal KILIÇDAROĞLU (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Birgen KELEŞ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Ali Kemal DEVECİLER (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mehmet Mesut ÖZAKCAN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Muharrem DOĞAN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Muhsin KOÇYİĞİT (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mehmet Ergün DAĞCIOĞLU (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Sabahattin CEVHERİ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Musa UZUNKAYA (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
İmdat SÜTLÜOĞLU (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Cemal UYSAL (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Osman SEYFİ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Orhan Seyfi TERZİBAŞIOĞLU (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Hasan Fehmi KİNAY (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mustafa ÜNALDI (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Muzaffer BAŞTOPÇU (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mikail ARSLAN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Taner YILDIZ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mustafa ELİTAŞ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Yusuf Selahattin BEYBİREY (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Fazıl KARAMAN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Alaattin BÜYÜKKAYA (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mehmet Mustafa AÇIKALIN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Osman Nuri FİLİZ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Ahmet İNAL (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Ali Osman SALİ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mehmet Zeki ÖZCAN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Halil AYDOĞAN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Üyesi) 
Mehmet SEKMEN (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Katip Üye) 
Sabahattin YILGIZ (TBMM Plan ve Bütçe Kom. Sözcüsü) 
Dünya Gazetesi (Salim SÜRMELİ) 
Ulusal ve Yerel Basın 
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Sayın : ……………………………….. 
                                                           
                                                   

TEŞVİK YASASINDA DÜZENLEME İSTİYORUZ 
 
Sayın Milletvekilim ;  
 
Gümüşhane İlimiz, Fert başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. 
sırada bulunmaktadır. Gümüşhane İlimizde Teşvik Yasalarına rağmen bir gelişme 
olmamıştır.   
 
Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi, gelişmişlik derecelerine göre 1. 2. 3. 4. 5. derece 
gelişmiş İller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 ve 5350 sayılı Teşvik Yasaları 
3.4.5. derecede gelişmiş İllere aynı hakları veriyor. Her bakımdan birbirinden çok farklı olan 
bu İllere aynı Teşvik Yasasının uygulanması haksızlıktır.   
 
Göçü durdurarak daha büyük maliyetin önlenmesi, 
Büyümenin tabana yayılması için, ayrıcalık değil, Adalet için, siyasi baskılardan 
uzak, Cazibe İlleri Yaratacak bir Teşvik Yasası istiyoruz.   
 
Yasa kapsamına girecek İller, en az 3 kritere göre tespit edilmelidir.    
 
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri 
2-Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları, 
 
Bu kriterlere göre 5. derecedeki İllere ayrı bir Teşvik, 3. ve 4. derecelere ayrı bir Teşvik 
verilmesi gerektiği görülecektir.   
 
Ayrıca ;  
 
a-Üniversitesi olmayan İllere, üniversite farkını yansıtacak bir destek verilmeli.  
b-5. derece İllerde Teşvik süresi 15 yıl olmalı,  
c-Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli,   
d-Enerji indirimi ve SSK indirimi verilmeli.   
e-Mevcut işletmelerde Teşvikten yararlandırılmalı, 
f-İstihdam şartı en çok 10 kişi olmalı. 
 
Sayın Milletvekilim ;  
 
Bizi dikkate alacağınıza ve sesimizi duyacağınıza inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, 
saygılar sunuyorum. 
 
 
                                                                                  İsmail AKÇAY 
Ek : 1 sayfa DPT yayını                                          Yönetim Kurulu Başkanı 
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08 Mart 2007 
Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU  

TOBB Başkanı 
ANKARA 

 
Sayın Başkanım; 
 
Nisan veya Mayıs ayı içerisinde, uygun göreceğiniz bir tarihte, yeni Hizmet Binamızın açılışı 
ve Vergi Rekortmenleri ödül töreni için TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte sizi İlimizde 
görmek istiyoruz. 
 
 Arz ederim. 
 
 
 
09 Mart 2007 
 

TOBB BAŞKANIMIZ  
SAYIN ; M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’NUN ODAMIZI ZİYARETİ 
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13 Mart 2007 
Gümüşkoza – Gümüşkent - Kuşakkaya 

 

TOBB'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN IV, TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ 
ŞURASI BAŞBAKANIMIZ SAYIN: R. TAYYİP ERDOĞAN VE BAKANLARIN 

KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 

Başbakanımız Sayın; Recep Tayyip ERDOĞAN ve Bakanlar Kurulu Üyelerinin katılımı ile, 
TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Tüm Oda ve Borsa Başkanlarımızın iştiraki 
ile TOBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen IV. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde 10 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirildi. 
 

IV. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında Sektör ve Bölge temsilcileri görüş ve beklentilerini 
açıklamış, toplantının kapanış konuşmasını Başbakanımız Sayın; Recep Tayyip ERDOĞAN 
yapmıştır. 
 

Türkiye Ticaret Şurası Bölge hazırlık toplantıları; Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Borsalarının katılımı ile yapılmış, bölge toplantılarında illerin ve 
bölgelerin sorunları belirlenmiş, bu sorunlar bir rapor halinde Başbakanımız 
Sayın; Recep Tayyip ERDOĞAN ve ilgili Bakanlıklara sunulmuştur. 
 

09.02.2007 tarihinde yapılan Doğu Karadeniz Bölge Toplantısında 
Odamız görüşleri olarak sunulan ve çeşitli platformlarda gündeme 
getirdiğimiz sorunlarımızın tamamı; 
 

* Gümüşhane-Köse-Kelkit-Şiran bağlantı yolunun iyileştirilmesi, 
 

* Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerin tamamına yakınına üniversite kurulmuş, 
Ancak, son derece geri kalmış olan Gümüşhane'nin 1980 yılında kapatılan Eğitim 
Enstitüsünün yerine herhangi bir eğitim yatırımı yapılmamış ve ilimizin sosyo-
ekonomik hayatında Önemli bir kayıp ortaya çıkmıştır. 
 

Bu ekonomik kaybı kapatabilmek için; Eğitim Enstitüsünün yerine Eğitim 
Fakültesinin Gümüşhane ilimizde açılarak ilin sosyo-ekonomik yapısına destek 
verilmesi, 
 

* Bölgemiz, mevcut flora yapısı ve doğal su kaynakları açısından münhasıran 
seçilebilecek ürün tarzları esas alınacak şekilde organik tarımsal üretime son 
derece müsaittir. 
 

Yeni ürün gelişimlerini sağlamak ve kırsal alan gelirlerini arttırmak için, ekolojik 
yapıda göz önüne alınarak organik tarımın desteklenmesi, organik hayvansal 
üretim için hazineye ait arazilerin müteşebbis ve girişimcilere açılması. 
 

* Hazine destekli KOBİ teşvik Kredilerine uygulanan faiz oranları, makul 
seviyelere indirilmelidir. 
 

* Bölgemizin teşviklerden yararlanarak yatırım alabilmesi için 5084 ve 5350 
sayılı yasalar ile oluşturulan Teşvik Yasası yeniden düzenlenerek; teşvikler 
sektörel ve bölgesel olarak tespit edilmelidir. 
 

* DPT'nin Beşinci Bölgede olan illerin özel konumlarını göz önüne alarak, ayrı bir 
teşvik yasası ile yatırımları destekleyecek ve yeniden cazibe yöreleri haline 
getirecek teşviklerin uygulamaya konmasına yönelik görüşlerimiz,  
 (Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi) Doğu Karadeniz Bölgesinin Öncelikleri arasında yer 
almış, Başbakanımız Sayın; Recep Tayyip ERDOĞAN ve Bakanlar Kurulu Üyelerine 
sunulmuştur. 
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13 Mart 2007 
 

İlimizdeki Meslek Odası, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile 
gerçekleştirilen Teşvik Yasası ile ilgili Basın Açıklaması 
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İbrahim YUMAK (Bayburt TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Ali GÜVENSOY (Kars TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
İsmail DEMİRKOL (Şanlıurfa TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Kamil ARSLAN (IĞDIR TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Mehmet TEYMÜR (Batman TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Mehmet Ali TUTAŞI (Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Güven KUZU (Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Latif TOSUNOĞLU (Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Burhan SEÇKİN (Bingöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Davut TEZCAN (Bitlis TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Mehmet Halil BALKAN (Şırnak TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Talip DEVRİM (Muş TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
S. Nazif ACARBAY (Ağrı TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Ahmet ŞEN (Hakkari TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Zahir KANDAŞOĞLU (Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Cafer HİRİK (Kelkit TSO Yönetim Kurulu Başkanı) 
 

Sayın : ………………………………. 
 
 

Devlet Planlama Teşkilatı ülkemizi gelişmişlik Endeksine göre 5 bölgeye ayırarak 
Gümüşhane İlimiz gibi, ilinizde 5. bölgede olarak tespit etmiştir. 
 
Hükümetlerimiz, bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi için çıkarmış oldukları teşvik 
kanunlarında ne yazı ki bölgemizi 3.ve 4 bölgede bulunan illerle aynı kategoride 
değerlendirmektedir. 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan yeni Teşvik 
Kanununda yapılmasını istediğimiz değişikliklere ilişkin ekte sunduğumuz görüş ve 
önerilerimiz ilimiz Milletvekillerine, Plan ve Bütçe komisyonu üyelerine gönderilmiştir. 
 
Uygun görmeniz halinde İliniz Milletvekillerine, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine 
gönderilerek destek olunmasını arz ederim. 
 
Ek :Plan Bütçe Komisyonu Üyelerine Yazılan Yazı  
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TEŞVİK YASASINDA DÜZENLEME İSTİYORUZ 
 
Sayın Milletvekilim ;  
 
Gümüşhane İlimiz, Fert başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. 
sırada bulunmaktadır. Gümüşhane İlimizde Teşvik Yasalarına rağmen bir gelişme 
olmamıştır.   
 
Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi, gelişmişlik derecelerine göre 1. 2. 3. 4. 5. derece 
gelişmiş İller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 ve 5350 sayılı Teşvik Yasaları 
3.4.5. derecede gelişmiş İllere aynı hakları veriyor. Her bakımdan birbirinden çok farklı olan 
bu İllere aynı Teşvik Yasasının uygulanması haksızlıktır.   
 
Göçü durdurarak daha büyük maliyetin önlenmesi, 
Büyümenin tabana yayılması için, ayrıcalık değil, Adalet için, siyasi baskılardan 
uzak, Cazibe İlleri Yaratacak bir Teşvik Yasası istiyoruz.   
 
Yasa kapsamına girecek İller, en az 3 kritere göre tespit edilmelidir.    
 
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri 
2-Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları, 
 
Bu kriterlere göre 5. derecedeki İllere ayrı bir Teşvik, 3. ve 4. derecelere ayrı bir Teşvik 
verilmesi gerektiği görülecektir.   
 
Ayrıca ;  
 
a-Üniversitesi olmayan İllere, üniversite farkını yansıtacak bir destek verilmeli.  
b-5. derece İllerde Teşvik süresi 15 yıl olmalı,  
c-Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli,   
d-Enerji indirimi ve SSK indirimi verilmeli.   
e-Mevcut işletmelerde Teşvikten yararlandırılmalı, 
f-İstihdam şartı en çok 10 kişi olmalı. 
 
Sayın Milletvekilim ;  
 
Bizi dikkate alacağınıza ve sesimizi duyacağınıza inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, 
saygılar sunuyorum. 
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02 Mart 2007 
 

Sayın: M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı ANKARA 

Sayın Başkanım ; 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan yeni Teşvik 
Kanununda, yapılmasını istediğimiz değişikliklere ilişkin ekte sunduğumuz görüş ve 
önerilerimiz İlimiz Milletvekillerine, Plan ve Bütçe komisyonu üyelerine gönderilmiştir. 
 
Yeni teşvik kanunun gerçek amacına ulaşması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
giderilmesi için ciddi bölgesel farklılıkların konulması gerektiğini düşünüyorum. 
 
Bu anlamda yeni teşvik yasasının amacına uygun çıkarılması husussunda desteklerinizi arz 
ederim. 
 
Saygılarımla. 
 
 
21 Mart 2007 
 

Yerel Basın 
 

SİNERJİ ODAĞI HİZMETE BAŞLADI 
 

GÜMÜŞHANE 
TİCARET VE SANAYİ ODASI BÜNYESİNDE 

GÜMÜŞHANE KOSGEB SİNERJİ ODAĞI AÇILDI 
 
İlimiz ekonomisinin canlanması, istediğimiz refah seviyesine adım adım ilerlememizde 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak doğru bildiğimiz her kararı üyelerimizin desteği 
ile almakta ve uygulamaktayız. 
 
Bu uygulamalarımızdan birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu üyelerimiz ve 
Gümüşhane kamuoyumuzla paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz. 
   
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile 
İlimizdeki  işletmeler  arasında köprü vazifesi oluşturmak; teknolojik yeniliklere uyum 
sağlayarak rekabet güçlerini yükseltmek, üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik yapacakları 
çalışmalarda bu işletmelerimize lojistik destek sağlayarak KOSGEB’le olan ilişkilerine birebir 
çözüm önerileri sunabilecek TİP 1 SİNERJİ ODAĞI açma çalışmaları GÜMÜŞHANE TİCARET 
VE SANAYİ ODASI – KOSGEB işbirliğinde başlatılarak KOSGEB GÜMÜŞHANE SİNERJİ 
ODAĞI açılmıştır. 
 
“KOSGEB GÜMÜŞHANE SİNERJİ ODAĞI” Ticaret ve Sanayi Odamız Bünyesinde 
faaliyetine başlamıştır. Gümüşhane Merkez, Torul, Kürtün, Kelkit, Şiran ve Köse 
ilçelerimizdeki KOBİ ölçekli işletmeler KOSGEB’le olan bütün iş ve işlemlerini bu merkezden 
yaptırabileceklerdir. 
 
KOSGEB ölçeğinde hizmeti verenle, hizmeti alacak olanı ilimizde buluşturarak, bir sinerji 
yaratılacak, KOBİ’ lerimizin de çalışma hayatına önemli bir katkı sağlanacaktır.   
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13 Nisan 2007 
 
 

Yerel Basın 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında yer alan Gümüşhane, Giresun, Artvin, 
Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayan "TR 90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı Hibe 
Programı Teklif Çağrısı açılmıştır. 
 
TR 90 Kapsamında KOBİ'lerin sunacağı projeler Türkiye için katılım öncesi mali yardım 
kapsamında finanse edilecektir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi; Program kapsamındaki Bölgede; 
TR90 Düzey 2 BÖlgesi-Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon Özel sektörün, 
özellikle küçük ve mikro işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek tarımsal ürün işleme, 
imalat ve hizmet (turizm dahil) alanlarında proje teklifleri beklemektedir. 
 
Hibe Programının amacı, KOBİ'lerin içinde bulunduklar pazardaki rekabet yeteneklerini ve 
güçlerini artırmaktır. KOBİ'lerin kapasitesini başarılı bir şekilde artıracak, onların yenilikçi, 
girişimci ve modernizasyona yönelik adımlarının destekleyecek ve ticaret kültürlerini 
geliştirecek idari/teknik danışmanlık ve yatırım projeleri bu Program kapsamında hibe 
alabilecektir. 
 
16 Nisan 2007 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'da Atatürk Kültür Merkezinde Devlet 
Planlama Teşkilatı uzmanlarınca bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 
 
Bilgilendirme toplantısında Hibe Programlarının tanıtımı, başvuru için aranacak nitelikler ve 
başvuru şartları açıklanacaktır. 
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31 Mart 2007 
 
Odamız Organizasyonunda İlimizdeki Meslek Odaları , Siyasi Partiler, Dernekler 
ve Sivil Toplum Kuruluşlarının  katılımı ile oluşturulan Gümüşhane Platformu ile 
Gümüşhane Üniversitesini İstiyor İmza kampanyası kapsamında ilimizde ve İl 

dışındaki tüm hemşeri derneklerine yazı gönderilerek 50.000 imza toplandı 
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(İl Dışındaki Derneklere Yazılan Yazı) 

 
 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNİ İSTİYOR 
GÜMÜŞHANE PLATFORMU TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ 

 
Gümüşhane Üniversitesi Kurulmalıdır.  
Çünkü ; 
Gümüşhane 'de üniversite için altyapımız yeterlidir. 
 
Gümüşhane Üniversitesi Kurulmalıdır. 
Çünkü ; 
Gümüşhane Üniversiteye hazırdır. 
 
Gümüşhane Üniversitesi Kurulmalıdır. 
Çünkü ; 
Gümüşhane Kamuoyu hazır ve üniversite kurulması beklentisi içerisindedir. 
 
Gümüşhane Üniversitesi Kurulmalıdır; 
Çünkü; 
 
1-Gümüşhane üniversitesi için sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi partiler, sendikalar 
ve vakıfların katılımı ile Gümüşhane platformu oluşturulmuştur. 
 
2-Gümüşhane Platformu olarak Gümüşhane il ve ilçeleri ile birlikte 170 Sivil Toplum 
Kuruluşları (Siyasi Patiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler,vakıflar ve sendikalarla) 
bugün itibariyle imza kampanyamızı İl ve İlçelerimizde başlatmıştır. Hedefimiz 100 bin 
imzadır. 
 
3-Sayın Valimiz, Üniversite altyapımızla ilgili bir dosya hazırlamıştır. Dosya içeriği, Üniversite 
için yeterli altyapının hazır olduğunu göstermektedir. 
 
4-Oluşturulan Gümüşhane platformu aracılığı ile konunun sürekli olarak gündemde 
tutulması amacıyla yerel ve ulusal (yazılı ve görsel) basın kuruluşları ziyaret edilerek 
gerekli destek istenecektir. 
 
5-Yapılan çalışmaların sonucu, Platform olarak Ankara da ilgili yerlere ulaştırılacaktır. 6- 
Bütün Milletvekillerimize konu ile ilgili mektup yazılarak, destek istenecektir. Bu çalışmalar 
"Gümüşhane Üniversitesi" kurulana kadar devam edecektir. 
 
Sayın Başkan ; 
 
İmza kampanyamıza desteğinizi bekliyor, toplayacağınız imza kampanya 
formlarını 10 gün içinde bize göndermeniz dileğiyle selam ve saygılar 
sunuyorum. 
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19 Nisan 2007 
 

KOBİ Bilgilendirme Toplantısı 
 
KOBİ Ölçekli firmalara, Türkiye Kalkınma Bankası Yetkililerince Sanayi, Turizm, Sağlık, 
Eğitim ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırımcılara sağlanabilecek kredilerle ilgili 
bilgilendirme toplantısı yapıldı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
17 Mayıs 2007 
 

Hizmet Binamızın Açılışı ve Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni 
 
 

Gümüşhane Valimiz Enver SALİHOĞLU, TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TSE 
Başkanı Kenan MALATYALI, TOBB Başkan Yrd.Halim METE, TOBB Ynt.Krl.Üyeleri Şadan 
EREN, Nejat KOÇER ve TSE Bşk.Yrd. Arif PARMAKSIZ, Belediye Başkanımız Mustafa 
CANLI, C. Başsavcımız Mustafa PEKER, Baro Başkanımız Ali Haydar DERELİ, KTÜ 
Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Osman BEKTAŞ, Vali Yardımcımız 
Sonel ŞENEL, Emniyet Müdürümüz Ali TOM, İl Genel Meclis Başkanımız Yaşar 
YILMAZER, Defterdarımız Sedat AYYILDIZ, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cafer 
HİRİK, Rize Ticaret Borsası Başkanı Tahsin SANCAK, Of Ticaret Odası Başkanı Erdal 
SARAL, AK Parti İl Başkanı Yusuf ÖZGÜN, CHP İl Başkanı Erkan PELİT, MHP İl Başkanı 
Engin ŞANLITÜRK, Anap İl Başkanı N. Özer KAYA ve diğer siyasi parti temsilcileri,  
ilimizdeki tüm birim amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Odamız Üyeleri ve 
vatandaşların katılımıyla 2000 yılı Mayıs ayında başladığımız Oda İnşaatını bitirerek Oda 
Hizmet Binamızın açılışı ve 2005-2006 yılları Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni yapıldı. 
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31 Mayıs 2007 
 
 

Ulusal ve Yerel Basın 
 

KELKİT İLÇEMİZDE OYNANMAK İSTENEN OYUNA İZİN VERMEYİZ 
 

Sayın Emin Çölaşan 27 Mayıs 2007 tarihli Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Kelkit 
İlçemizi Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olarak nitelemesi bizleri derinden üzmüştür. 
 
Kelkit ilçemizde trafik haftasında Trafik kazalarının önlenmesine yönelik caddeye asılan " 
alkollü sürücüler her gün trafik kazalarında hayat kaybediyor, kaybettiriyor. Sizce suç kimde 
" baskılı afişinin altında gibi duran ATATÜRK posterini alıntı yapılarak suçun Atatürk' e izafe 
edilerek Kelkit ilçemizde sinsice Atatürk düşmanlığı yapıldığı haberini kınıyoruz, asla kabul 
etmiyoruz. 
 
Olay araştırıldığın da iki afişin farklı yerlerde olduğu ve birbirleri ile asla ilgisi olmadığı 
anlaşmıştır. 
 
Tarihin her döneminde Gümüşhaneliler vatanına ve milletine bağlı demokrasi ve 
Cumhuriyetin ilke ve inkılâplarına sahip çıkmış korumuş ve kollamıştır. 
 
Cumhuriyet kurmak    -   korumak ve yüceltmek için Atatürk' ün Ordularında şehit olan 
Gümüşhaneliler gerektiğinde aynı görevi yaparlar. 
 
Ülkemizde kalemini ve gazetesini kullanan insanlar bu kadar basiretsiz ve mesnetten 
yoksun haberlerle insanlarımızı kamplara bölmek ve karalamak cüretini gösterenlerin asıl  
ATATÜRK düşmanlığı yaptıklarım unutmasınlar. 
 
Yakıştırma ve kasıt içerikli bu haberinden dolayı afiş/ve ATATÜRK Posterinin fotoğrafını 
çeken ve araştırmadan haber yapan gazetenin yazarı Emin Çölaşan'ı kınıyoruz. 
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06 Haziran 2007 
 

Gümüşhane Valiliği 
Gümüşhane Belediye Başkanlığı 

 
Erzurum Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın 
organizesiyle, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimizin destekleriyle 
ilimizde 07.05.2007 tarihinde başlatmış olduğumuz tekstil dikiş kursumuzun sertifika töreni 
08.06.2007 tarihinde saat 14.00 de Valiliğimizin toplantı salonunda yapılacaktır. 
 

Törenimizi onurlandırmanızı arz ederim. 
 

Program 
1-Açılış konuşmaları 
   Fikret KABAKUŞ -Genel Sekreter 
   İsmail AKÇAY -Tic. San.Odası Başkanı 
   Mustafa Canlı   -Belediye Başkanı 
   Enver SALİHOĞLU - Vali 
2- Sertifika töreni ve plaket töreni 10-31 Mayıs 2007 
 

Tekstil Sektörüne Nitelikli Eleman Yetiştirme Kursu ve Sertifika Töreni 
 

Tekstil sektörüne Nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı, İstanbul 
Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin katkıları ve 
Odamızın organizasyonunda Gezici Eğitim Merkezi Projesi çerçevesinde 2005 Mayıs-
Temmuz döneminde 105 kursiyer, 2007 Nisan-Mayıs döneminde düzenlenen kursta 16 
kursiyer olmak üzere toplam 121 kursiyer konfeksiyon ve hazır giyim alanında eğitimlerini 
başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldılar 
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20 Haziran 2007 
 

KOBİ Efor Dergisi 
 

GÜMÜŞHANE’DE EKONOMİ 
 
1-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi; 
 
Gümüşhane İlimiz fert başına 1075 $ milli gelirle 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. 
sırada yer almaktadır. 
  
İlimiz ekonomisine sektörler bazında bakıldığında; 
1-Hizmetler : % 65,2 

a-Ulaştırma : % 28 
b-Devlet Hizmetleri : % 20 
c-Ticaret : % 9 
d-İnşaat : % 5 
e-Diğerleri : % 3,2 

2-Tarım ve Hayvancılık : % 33,2 
3-Sanayi : % 1,6 oranında pay almaktır.  
 
İlimizin  Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Bakımından 81 il içindeki  bazı sıralamaları 
şöyledir; 
-Şehirleşme oranı : 41,49 ‘ la 75 sırada, 
-İşverenlerin toplam istihdama oranı : 0,59 ‘ la 78 sırada, 
-Asfalt yol oranı : 72,97 ile  76 sırada, 
-Fert Başına Elektrik tüketim oranında 78 sırada, 
-Tarımsal üretim değerinin Türkiye içindeki payında 0,30 ‘la 74 sırada , 
-Yeşil Kartlı kişi oranına göre 30’la 14 sırada yer almaktadır. 
 
Bu verilerle ilimizin ekonomik olarak özlenen ve beklenen gelişmeyi gösteremediği 
ortadadır. 
 
2-Gümüşhane’nin Mevcut Potansiyeli ve Var Olan Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi İçin Yapılması Gerekenler 
 
Gümüşhane son yıllarda doğal kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması yönünde 
önemli aşama kaydetmiştir.  ilimizde doğal rezervler kullanılarak yöresel gıda, turizm,  
madencilik, organik tarım, hayvancılık ve orman ürünleri alanlarında yapılacak yatırımlar 
cazip görülmektedir.  
 
Pestil, Köme, Meyve ve Bitki Çayları ile gıda sanayi, Organik hayvancılık projesi ile tarımsal 
ekonomi canlanmış ve ürün çeşitliliği arttırılmıştır.  
 
Pestil – Köme istihdam sağlayan bir sektör olmakla beraber, İlimizin tanıtımında da önemli 
bir rol oynamaktadır. 
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Madencilik alanında yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar 
ekonomik açıdan önem arz etmektedir. 
 
İlimizde yeterli işgücü, rezerv ve hammadde mevcut olan sektörler; yöresel gıda (Pestil, 
Köme, Dut Pekmezi, Bitki Çayları) madencilik ve mermer , tekstil imalatı ile yerel istihdam 
sağlamakta, bu alanlarda yeni yatırımcıları beklemektedir. 
 
Gümüşhane bozulmamış ekolojik yapısı çok çeşitli turizm yapılacak alanları ile  turizm 
açısından oldukça güçlü ve avantajlı konumdadır. 
 
5084 ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik Edilmesi hakkındaki 
kanunla ilimizde yatırım yapacak müteşebbislere;  
a) Bedelsiz arsa, 
b) SSK Prim Desteği, 
c) Gelir Vergisi Desteği, 
d) Enerji desteği sağlanmaktadır. 
 
Ancak; 
Yürürlükteki teşvik yasaları Gümüşhane gibi az gelişmiş İller için yetersiz olarak 
düzenlenmiştir.  
 
Eksik olarak düzenlenmiş olan Teşvik Yasalarının amacına ulaşabilmesi ve ilimizin gelişimine 
katkı sağlayabilmesi için önerilerimiz:  
 
Yasa kapsamına girecek iller en az şu üç kritere göre tespit edilmelidir; 
 
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2-Gayri safi Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay,  
3-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları, 
 
Ayrıca ;  
 
a – Bu kriterlere göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı, 
b - Alt Grup İllerde Teşvik Süresi 15 yıla çıkarılmalı, 
c – Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli, 
d – Mevcut işletmelerde teşvik kapsamına alınmalıdır. 
 
3-İlimizdeki Cazip Yatırım Alanları ve Girişimcilere Sağlanan İmkanlar 
 
Gümüşhane son yıllarda doğal rezervlerini kullanarak yöresel gıda, turizm,  madencilik ve 
organik tarım ve hayvancılık alanlarında üretim ve istihdam artışı sağlamıştır.  
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1- Yöresel Gıda Üretimi  
 
a- Pestil Köme Dut Pekmezi : Gümüşhane  adına TSE ‘ den patenti alınarak  yirmiye 
yakın firma tarafından üretim yapılmaktadır. Bu sektör gıda alanında ilimizde üretim ve 
istihdama katkı sağlayan önemli bir alandır. 
 
b- Kuşburnu Suyu, Kuşburnu Marmeladı, Meyve ve Bitki Çayları : Gümüşhane’de 
yetişen kuşburnu bitkisi cins olarak C vitamini açısından oldukça zengindir. İlimizde Organik 
üretimle Çayı, Marmeladı ve Meyve Suyu imalatı yapılan kuşburnu bitkisi ilimiz ve ülkemize 
ekonomik olarak katkı sağlayarak istihdam yaratmaktadır. Gümüşhane’den yapılan ihracat 
miktarında önemli bir yer tutmakta, ülke ekonomisine katma değer yaratmaktadır. 
 
2-Doğal Taş ve Mermer Üretimi : İlimizdeki mevcut rezervler kullanılarak çıkarılan    
doğal taş ve mermer ocaklarının fabrikaları kurulmaya başlamıştır. 
 
3-Organik Tarım ve Hayvancılık : Kelkit ilçemizde özel sektör tarafından kurulan 
organik tarım ve hayvancılık projesi bu ilçemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesine ivme 
kazandırmıştır. 
 
4-Turizm :  Tarihi ipekyolu üzerinde yer alan, tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış olan 
Gümüşhane’de  çok çeşitli turizm alanları mevcuttur. İlimiz son yıllarda tarihi kültürel doğal 
kaynaklarını ön plana çıkartmayı başarmıştır.  
 
Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Sadak Harabeleri, Çakırgöl, Beşgöller, Limni ve Artabel 
Gölleri, Avrupanın en yüksek Göknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, Kürtün 
Barajımız, Harşit Çayını gerdanlık gibi süsleyen tarihi köprülerimiz görülmeye değer 
varlıklarımızdır. 
 
Kış aylarında kayak turizmine, yaz aylarında çim kayağı turizmine hizmet eden Zigana kayak 
merkezi ve yaylalarımız ile çok çeşitli turizm potansiyeline sahip alanlarımız vardır. 
 
İpek Yolunu değişik yönlerden gözetleyen yüksek kayalar üzerine inşa edilmiş, kartal 
yuvasının andıran elliye yakın kale, manastır ve antik kentler  bulunmaktadır 
 
Kadırga, Kazıkbeli, Erikbeli, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat,  gibi 
yaylalarımız ulusal ve uluslar arası yayla turizmi için görülmeye değer  potansiyel alanlardır. 
 
5-Madencilik : Maden cinsi ve rezervi bakımından zengin olan ilimizde son yıllarda 
madenlerimiz çalışmaya başlamıştır. İlimizde mermer ve doğal taş yataklarında üretime 
başlanmıştır. Ülkemiz altın rezervinin önemli kısmına sahip olan ilimizde ulusal ve uluslar 
arası alanda iddialı iki firma sondaj ve üretim alanında ciddi çalışmalar yapmaktadır. 
 
6-Tekstil : Ülkemiz tekstil sektöründe iddialı devletler arasındaki yerini korumaktadır.  
Tekstil sektöründe ilimizde mevcut altyapı ve yetişmiş işgücü bulunmaktadır. İl ekonomisine 
önemli istihdam sağlayarak üretime devam eden 3 firma bulunmaktadır. 
 
7-Organize Sanayi Bölgesi : Gümüşhane’de altyapısı tamamen bitirilmiş 60 parselli 
Organize Sanayi Bölgesi  boş bulunan 45 parseli ile yeni yatırımcıları beklemektedir. 
 
 



 324 

 
 
31.08.2007 

 
 

Tarım Bakanlığından Alınan Yazı  
 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINA 
 

Ulusal kalkınma plan ve stratejilerinde yer aldığı üzere, Bakanlığımızın Öncelikli 
hedeflerinden birisi de; kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek ve ekonomik faaliyetleri 
çeşitlendirmek amacıyla tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırımlarının desteklenmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası yatırımcılara bakanlığımızla İlgili yatırım 
konularında tavsiyelerde bulunmak, danışmanlık ve rehberlik etmek üzere 18.01,2007 
tarihinde Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) kurulmuştur. 
 
Söz konusu ofisin görevi; yatırımcıların tarıma dayalı sanayi yatırımlarında ihtiyaç duyacağı 
her türlü bilgiye erişmelerinde Bakanlığımızın ilgili birimleriyle koordinasyonunu sağlamak, 
Bakanlığımızca tarımsal yatırımcılara sağlanan gerek teşvik ve destekler, gerekse izin ve 
ruhsatlar gibi bürokratik işlemlerle İlgili ulusal ve uluslararası yatırımcıları İngilizce, 
Fransızca ve Almanca olarak ta bilgilendirmektir. 
 
Bu faaliyetler, ofis merkezinde görevli uzmanlar tarafından yüz yüze görüşmeler, telefon 
görüşmeleri veya Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi tarafından kurulmuş Türkçe ve İngilizce 
fwww.taryat.gov.tr web sitesi aracılığıyla etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca web 
sitesi Üzerinde kurulmuş olan "Tarımsal Yatırımcı Veri Tabanı" vasıtasıyla tarımsal 
yatırımcılar, diğer yatırımcılarla yapmak istediği işbirliği konularım, alım-satım yapmayı 
düşündükleri ürünleri, sözleşmeli üretim yapma taleplerini veya benzer konulan kendileri 
internet üzerinden veri tabanına kaydetmekte ve bu veritabanı üzerinden işbirliği 
yapabilmektedirler. 
 
Söz konusu ofis, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yatırımcıların tarım ve tarıma 
dayalı sanayi yatırımları konusunda istek ve kararlılığını olumlu yönde etkilemek üzere 
yatırımcılara bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 
 
TARYAT’ın yukarıda belirtilen faaliyetlerinin ilinizdeki yatırımcılar ile Borsanız/ Odanız/ 
Demeğiniz/Birliğiniz üyelerine duyurulmasında yarar görülmektedir. 
 
Bilginizi rica eder, bu konuda işbirliğine açık olduğumuzu bildirir, Önerilerinizi bekleriz. 
 
 
Dr. Ferhat ŞELELİ  
Müsteşar Yardımcısı 
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04 Eylül 2007 

Yerel Basın 
 

BASIN DUYURUSU 
 

TARIM BAKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCILARA   
 BİREBİR DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYOR 

 
Tarım Bakanlığımızın önemli hedeflerinden birisi de; kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek 
ve ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek amacıyla tarıma dayalı sanayi yatırımlarının 
desteklemektir. 
 
Bu amaç ulusal ve uluslararası yatırımcılara Tarım Bakanlığı ile İlgili yatırım konularında 
tavsiyelerde bulunmak, danışmanlık ve rehberlik etmek üzere, Tarımsal Yatırımcı Danışma 
Ofisi (TARYAT) kurulmuştur. 
 
Söz konusu ofisin görevi; yatırımcıların tarıma dayalı sanayi yatırımlarında ihtiyacı duyacağı 
her türlü bilgiye erişmede Tarım Bakanlığının ilgili birimleriyle koordinasyonu sağlamak, 
yatırımcılara sağlanan gerek teşvik ve destekler, gerekse izin ve ruhsatlar gibi bürokratik 
İşlemlerle ilgili ulusal ve uluslararası yatırımcıları İngilizce, almanca ve Fransızca 
bilgilendirmektedir. 
 
Ofis yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yatırımcıların tarım ve tarıma dayalı sanayi 
yatırımları konusunda istek ve kararlılığını olumlu yönde etkilemek üzere yatırımcılara 
bilgilendirme rehberlik be danışmanlık hizmetleri vermektedir. 
 
Bu faaliyetler merkezde görevli uzmanlar tarafından yüz yüze görüşmeler, telefon 
görüşmeleri ve Bakanlığın'(www.taryat.gov.tr) web sitesi aracılığı ile yürütülmektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taryat.gov/
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04 Eylül 2007 
 

Recep Tayyip ERDOĞAN  
(Başbakan) 

 
 

Türkiye Cumhuriyetinin 60. hükümetinin Başbakanlığınızı tebrik ediyor, Ülkemize ve 
Milletimize hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunuyorum. 
 
 
 
04 Eylül 2007 
 
 
Nazim ERKEN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) 
Hayati YAZICI (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) 
Cemil ÇİÇEK (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) 
Kemal UNAKITAN (Maliye Bakanı) 
Recep AKDAĞ (Sağlık Bakanı) 
Ertuğrul GÜNAY (Kültür ve Turizm Bakanı) 
Kürşat TÜZMEN (Devlet Bakanı) 
Veysel EROĞLU (Çevre Bakanı) 
Faruk ÖZAK (Bayındırlık Bakanı) 
Vecdi GÖNÜL (Savunma Bakanı) 
Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı) 
Faruk ÇELİK (Çalışma Bakanı) 
Zafer ÇAĞLAYAN (Sanayi ve Ticaret Bakanı) 
Mehdi EKER (Tarım Bakanı) 
Hilmi GÜLER (Enerji Bakanı) 
Mehmet Ali ŞAHİN (Adalet Bakanı) 
Hüseyin ÇELİK (Milli Eğitim Bakanı) 
Beşir ATALAY (İçişleri Bakanı) 
Ali BABACAN (Dışişleri Bakanı) 
Mehmet AYDIN (Devlet Bakanı) 
Nimet ÇUBUKÇU (Devlet Bakanı) 
Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı) 
Sait YAZICIOĞLU (Devlet Bakanı) 
Murat BAŞESGİOĞLU (Devlet Bakanı) 
 
 
Türkiye Cumhuriyetinin 60. hükümetinde görev almanızdan dolayı tebrik ediyor, Ülkemize 
ve Milletimize hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunuyorum. 
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07 Eylül 2007 
 

(Yerel Basın) 
 

BASIN BÜLTENİ 
 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınan 16.08.2007 tarihli 
yazılarında; 
 
İstiap haddini aşan taşıtlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 65. ve 17 maddeleri 
uyarınca mevzuatta belirlenen idari müeyyidelerin yanı sıra yurda giriş, ve yurtdışı çıkış izni 
verilmeyeceği bildirilmiştir. 
 
Bilindiği gibi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 65,maddesi uyarınca araçların 
yüklenmesinde, karayolları Trafik yönetmeliğinde belirtilen ölçü ve esaslara aykırı olarak 
taşıma sınırı üzerinde yük alınması, taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıkları 
aşılacak şekilde yüklenilmesi, azami toplam ağırlıkların aşılması ve gabari dışı yüklenmesi 
yasaklanmıştır. 
 
Karayolu Taşıma yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince de; Yetki belgesi sahiplerinin 
taşımalarında kullanacağı taşıtların istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun 
olması ve buna göre taşıma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 
 
Araçların ağırlık ve boyutlarına ilişkin olarak,2918 sayılı kanunun (b) ve (f) bentlerine 
uymayan işletmelere 1.078 YTL, yine (b) ve (f) bentlerine göre yük gönderenlere 2.156 YTL 
idari para cezası uygulanmaktadır. 
 
Araçların yasal sınırları içinde yüklenmesi; trafik güvenliği, taşımacılık piyasasında haksız 
rekabet ortamı oluşmaması ve karayolu alt yapısının korunması bakımından önem taşıyan 
hususlara tüm ilgililerin uyması ve İzin verilen yasal sınırlar içinde kalınması gerekmektedir. 
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24 Eylül 2007 
 

BAŞBAKANLIK 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 

ANKARA 
 

İlgi : a)28.06.2006 tarih ve 391 sayılı yazımız. 
         b) 20.07.2006 tarih ve 24878 sayılı yazınız.  
         c) 22.08.2006 tarih ve 776 sayılı yazımız. 
 
İlgi (a) yazımızla yoksul ve alt gelir grubu için konut yapılması planlanan iller arasına ilimizin 
de dahil edilmesini talep etmiştik.  
 
İlgi (b) yazınızla, ilimiz sınırları içinde uygun arsa ve arazi bilgilerinin gönderilmesi 
istenmişti. 
 
İlgi ( c )  yazımızla ilimizde konut yapımı için önermiş olduğumuz bölgelerin 1/1000 ölçekli 
halihazır imar paftası, parselasyon planları ve mülkiyet durumlarını gösteren tapu belgeleri 
gönderilmişti. 
 
 İlgi yazılarımızla ilimizde yoksul ve alt gelir grubu için konut yapılması taleplerimizin 
yeniden değerlendirilmesi için; 
 
 Gereğini emirlerinize arz ederim. 
 
 
 
24 Eylül 2007 

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İSTANBUL 
 

Gümüşhane ilimizde  1972 yılında açılarak uzun yıllar hizmet veren Yapı Kredi Bankası 
Şubemiz 1992 yılında ne yazık ki kapatılmıştır. 
 
Halen İlimizde 3 tane Kamu Bankası 1 tane Özel Banka (İş Bankası) mevcut olup, bu 
Bankalar İlimizin ihtiyacına cevap verememektedir. 
 
İlimizde ki esnaf, tüccar ve sanayici Bayburt ve Trabzon İllerinde ki Özel Bankalarla 
çalışmaktadırlar. 
 
İlimizde 2.  ve hatta 3.  özel Banka ihtiyacı elzem ve gerekliliğine inanıyoruz. Bankalarımızın 
çalışması için potansiyel müşterinin mevcut olduğunu düşünüyoruz. 
 
Yeni Şube açılması ile ilgili yetkililerin İlimizde bir çalışma yapmaları halinde, böyle bir 
ihtiyacın olduğu görülecektir. 
 
Gümüşhane' de Yapı Kredi Bankasının Şubesine yeniden kavuşmayı ümit ediyor ve 
bekliyoruz. 
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03 Ekim 2007 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Genel Merkezinin yakın zamanda İkiz Kulelere 
taşınacağını biliyoruz. 
 
Birliğimiz katkıları ile yaptırmış olduğumuz Oda hizmet binamızın inşaatını bitirmiş ancak 
tefrişini Odamız imkanlarıyla tamamlayamamaktayız. 
 
TOBB Genel Merkezimizin İkiz Kulelere taşınması nedeniyle mevcut binada kullanılan 
malzemelerden iki takım makam masası, iki koltuk takımı ve 70 adet konferans salonu 
koltuğunun yaptırmış olduğumuz binamızın tefrişinde kullanılmak üzere Odamıza 
bağışlamanız hususunda yardım ve katkılarınızı arz ederim. 
 
 
 
 
09 Ekim 2007 
 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü / ANKARA 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organizasyonunda, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn; İsmail AKÇAY Cumhurbaşkanlığı Köşkünde Cumhurbaşkanımız Sayın; Abdullah 
GÜL’e  hayırlı olsun ziyareti ve iftar yemeğine katıldı.  
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18 Ekim 2007 
 

Körfez Yağmurdereliler Derneği 
 

GERÇEK GÜNDEM İŞSİZLİK 
 
Gümüşhane hizmete en fazla ihtiyacı bulunan İllerden biridir. Türkiye’nin olduğu gibi 
Gümüşhane’nin de bugünkü 1. sorunu işsizliktir. İşsizlik sorununu çözmek yerine, enerjimizi 
başka alalarda harcamak yanlış olur. Önümüzde ki dönemlerde karşı karşıya kalacağımız 
küresel ısınma ve susuzluk baş gösterecektir.  Bununla ilgili kimler konuşuyor, hangi 
tedbirlerin alınması lazım. Yaşayacağımız dünyada önümüzde çok büyük problemler var. 
İnsanlığın devamı noktasında problemlerimiz var. Bunları konuşuyor olmamız lazım. Bu gün 
kuraklık Türkiye’ nin kaderi mi ? Gümüşhane’ de kuraklık yüzünden hasar tespit çalışmaları 
yapılıyor. Bu kaderi nasıl değiştirebiliriz. Gümüşhane’ nin meselelerini ortak bir akılla nasıl 
çözebiliriz. Ülkemizin ve Gümüşhane’ nin en önemli sorunu işsizlik diyoruz. 2009’ dan 
itibaren Türkiye’ de enerji açığı var, bu enerji açığı neyle kapanacak, Çalışmayan tesislerde 
insanları oturtarak para vermemiz mümkün mü ? Daha büyük problemlerle karşı karşıyayız 
bizim bunları konuşuyor olmamız lazım.   
 
Yapılan çalışmalar doğrultusunda resmi rakamlara göre 2009 yılından itibaren Türkiye ciddi 
anlamla enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu sıkıntı Ülke genelinde olduğu gibi 
Gümüşhane’ yi de tehdit edecektir. Gümüşhane doğal yapısı bakımından eşine ender 
rastlanır yerleşim yerlerinden biridir. Sorunların yerinde çözümü adına yeni projeler 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda yakın bir gelecekte tehdit gibi görünen enerji 
darboğazı yerel kaynaklar kullanılarak aşılacaktır.  
 
Akarsular yıllardan beri boşa akmaktadır. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan 
projeler var. Özellikle akarsuların kullanımına ilişkin çalışmalar var. Gümüşhane sahip 
olduğu su kaynakları bakımından Ülkemizdeki birçok yerleşim yerini geride bırakacak 
zenginliğe sahiptir. Elimizde ki bu potansiyelden üst düzeyde yararlanarak, ihtiyacımızı 
karşılama ihtimalimiz oldukça yüksektir.  
 
Gerek Ülke meseleleri, gerekse Gümüşhane’ nin sıkıntılarıyla ilgili asıl beklentiler 2008 
yılında olacaktır. Yani 1 yıl içinde Türkiye’ nin radikal olarak alması gereken tedbirler var. 
Bunların alınmasını bekleyeceğiz. Vadeyi de 2008 yılı için koyuyoruz. Öncelikle geçtiğimiz 
dönem içinde elde edemediğimiz Gümüşhane Üniversitesi’ nin mutlaka kurulmasını 
istiyoruz. İlçelerimizde de açılacak Melek Yüksek Okulları ile kampus alanının 
genişleyeceğine inandığımız, Yüksek Öğrenim Kurumlarımızın Üniversite’ ye dönüştürülerek, 
2009 yılından itibaren hizmet vermeye başlamasını arzu ediyoruz.  Bu konu bütün 
Gümüşhane’nin ortak beklentisidir. Hükümetin, özellikle İlimizin Ekonomik anlamda 
kalkınması adına yatırımcılara kolaylık getirecek, yeni teşvik yasaları üzerinde çalışmalar 
yapmasını istiyoruz. Bu sayede Gümüşhane, kabuğunu kıracak ve insanımızın refah seviyesi 
artmış olacaktır.  
 
Türkiye önümüzdeki dönemde Dünyanın lider Ülkelerinden biri haline gelecektir. Gelişen ve 
büyüyen Türkiye içinde Gümüşhane de hak ettiği yatırımları mutlaka alacaktır. Cari açığın 
önlenebilmesi için, Türkiye’ nin bir sanayi politikasına ihtiyacı vardır ki, bunun içinde bir 
sanayi envanteri, sanayi bilgi sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Son 4 yıl içinde Türk 
özel sektörü tarafından yaklaşık 120 milyar dolar yatırım yapıldı. Yani, hızla yatırım 
yapılıyor, Yatırımların doğru yere yapılabilmesi için hızla özel sektörün yönlendirilmesi, 
sektörel ve bölgesel teşviklerin çıkarılması ve uygulanması lazım. Türkiye’ nin önümüzde ki 
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dönemde oynayacağı rol, bugünkünden çok daha fazla olacaktır. Türkiye önümüzde ki 
dönemde dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olacak. Ülke genelindeki Oda ve 
borsalarımızın Başkanlarının da katıldıkları çeşitli toplantılarda bu konular dile getirilmiştir. 
2002 ‘ de bir çizgi koyup hedef tayin edilmiştir. 100 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, 
Dünyanın ilk 10 Ülkesi içinde olan bir Türkiye.  Buna doğru gidiyoruz. Bugün İhracatta 100 
milyar dolar sınırını geçtik. Şimdi hedefimiz Dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi içinde 
olmak. Bu da yapısal değişimlerle ancak mümkün olabilir. Bu gelişmişlik çıtasını 
yükselttiğimiz zaman Gümüşhane’ de gelişecektir. Bizim yerel imkanlarla başarabileceğimiz 
çok sayıda çalışma var. Bu çalışmaları yapabilmek amacıyla, Milletvekillerimizden, Kamu 
Görevlilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza ve İl dışında yaşayan 
hemşerilerimize kadar herkese büyük görevler düşüyor. Herkes üzerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getirdiği zaman, o zaman Gümüşhane çok farklı yerlerde olacaktır.  
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23.10.2007 
 

Hepimiz Mehmetçiğiz Mitingi 
 

Odamızın Organizasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile oluşturulan Sivil 
İnsiyatif Platformu ile, Güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırıları kınamak için Hepimiz 

Mehmetçiğiz mitingi düzenlenmesi. 20.000 kişinin katılımı sağlanarak terör örgütü 
protesto edildi. Güvenlik Güçlerimize destek verildi. 
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Ulusal ve Yerel Basın  

 
GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE YAPILAN HAİN SALDIRILARI 

NEFRETLE VE ŞİDDETLE KINIYORUZ 
BASIN AÇIKLAMASI 

 
Devletimizin bağımsızlığı, aziz Milletimizin bütünlüğü uğruna, hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmayan kahraman Mehmetçiğimize ve vatandaşlarımıza yönelik bu hain saldırıları esefle  
ve şiddetle kınıyoruz.  
 

Ülke bütünlüğünün teminatı olarak, her daim göreve hazır olan Mehmetçiğimize yönelik bu 
saldırının Merkezinin neresi olduğu ve saldırının kimler tarafından yapıldığı artık gün gibi 
aşikardır.  
 

Yapılan bu hain saldırı sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’ ne yönelik değil, tüm milletimize 
yapılmış bir meydan okumadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yönelik fiili bir saldırı söz 
konusudur. Bu saldırı göstermektedir ki, Türkiye Cumhuriyetinin sınır güvenliği tehdit 
altındadır.  
 

Sınır ötesi Operasyonun gündemde olduğu şu günlerde yapılan bu saldırı karşılıksız 
kalmayacaktır. Bu saldırıyı yapan hainlere gereken cevap Türk Milleti tarafından verilecektir.  
 

Uluslar arası Hukuk Kurullarından doğan “Sınırlarımızın ve Vatanımızın Bütünlüğünü 
Koruma” adına başka Ülke topraklarında yapılan bir terör örgütüne operasyon yapmak en 
tabii hakkımızdır. Bu hakkı kullanma konusunda artık yüce Milletimizin sabrı kalmamıştır.  
 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir Devlettir. Büyük Devlet olmanın gereği ise; Milletinin 
güvenliği, huzuru ve menfaati için Uluslar arası tepkileri göğüsleyip gereken adımı atmak, 
Vatan evlatlarının akan kanlarını durdurmaktır.  
 

Terörle mücadele Ülkemizin Milli davasıdır. Türk Milleti; Hükümet tarafından alınan terör 
yuvalarına yönelik operasyon kararının arkasındadır. TBMM’ de teskere konusunda ortaya 
çıkan mutabakatın artarak birlik ve beraberliğin daha üst düzeye ulaşmasını beklemekteyiz. 
Toplumumuzun tüm kesimlerinin; her konuda ve her alanda PKK ve işbirlikçilerine karşı top 
yekün mücadele kararlılığı sürmelidir. Bu ateş artık bundan sonra kandil dağına, PKK’nın 
inine düşmelidir. Biz artık gözyaşı ve acı istemiyoruz. Netice istiyoruz.   
 

Bu saldırının acısını yüreğimizde hissederek; Hakkari’de Vatan evlatlarına ve vatandaşımıza 
karşı yapılan saldırıyı bir kez daha nefret ve şiddetle kınıyoruz. Aziz Şehitlerimize Cenabı 
Allah’ tan Rahmet ailelerine, aziz Milletimize ve Kahraman Türk Ordusuna, sabır ve 
başsağlığı, yaralı askerlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.  
 

GÜMÜŞHANE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
 

GÜMÜŞHANE SİVİL TOPLUM KURULUŞ TEMSİLCİLERİ 
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06 Kasım 2007 
 

Yerel Basın 
 

KOBİLERE İSTİHDAM DESTEK KREDİSİ 
 
 
09 Nisan 2007 tarihinde “İstihdam Destek Kredisi” protokolünün imzalanarak yürürlüğe 
girdiğini kamuoyumuzla paylaşmıştık. 
 
Krediye gösterilen yoğun ilgi neticesinde aktarılan kaynaklar tükenmiş olup, başta 
KOBİ’lerimiz olmak üzere, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Sanayisinin önemli temsilcileri 
tarafından istihdam destek kredisi uygulamalarının devamı yönünde talepler yoğunluk 
kazanmıştır. 
 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, KOSGEB İcra Komitesi tarafından karara bağlanan ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısı 
ile amacı ve kapsamı kamuoyuna duyurulan İşçi İstihdam Destek Kredisi uygulamaları 
çerçevesinde; 
 
KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve 
KOSGEB tarafından onaylanmış işletmeler; 
 
Azami 5 eleman için; 
Her bir KOBİ için azami limiti 100.000.-YTL, 
Vadesi 18 ay, (altışar aylık eşit taksitlerle geri ödemeli) 
Net faiz bedeli KOSGEB tarafından peşin olarak karşılanan ve bunun dışında her türlü vergi, 
fon v.b. giderleri işletme tarafından karşılanacak olan destek kredisinden 
yararlanabileceklerdir. 
 
Ayrıca KOBİ’ lerin nitelikli eleman ihtiyacı ve bunun kaynağı da “Meslek Lisesi ve Meslek 
Yüksek Okulu” olduğu göz önünde bulundurularak mevcut İstihdam Destek Kredisi 
uygulamalarına eleman niteliği kriterleri getirilmiştir. 
 
İlk, Orta, Lise, Üniversite mezunu (Teknik Üniversite ve Teknik Eğitim formasyonuna sahip 
kişiler dahil) işsizleri istihdam eden KOBİ’ lere, istihdam başına 20.000.-YTL, 
 
Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunu işsizleri istihdam eden KOBİ’ lere, istihdam 
başına 40.000.-YTL, 
 
Yüksek Lisans veya Doktora yapmış işsizleri istihdam eden KOBİ’ lere, istihdam başına 
50.000.-YTL; 
 
limitli destek kredisi kullandırılacaktır.  
 
Geniş bilgi için Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının KOSGEB Sinerji Odağına müracaat 
edebilirsiniz. 
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15 Kasım 2007 
 

Yerel Basın 
 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞLER 
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI KURABİLECEK 

 
 
 
İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri, çeşitli işler için uygun işçiler 
bulunmasına aracılık etmek için gerçek ve tüzel kişiler tarafından Özel İstihdam Büroları 
kurulabilecektir. 
 
4904 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince özel istihdam bürosu açmak için; 
 
- Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, 
 
- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 
 
- Kuruluş sözleşmelerinde ve Ticaret Odası kayıtlarında bu alanda ana faaliyet konularına 
yer vermiş olmak,  
 
-İzin almak üzere İŞKUR’a başvuru yapmak gerekmektedir. 
 
Yukarıdaki şartları taşıyan ve yükümlülükleri yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kamu 
kurum ve kuruluşları dışındaki iş ve işçi bulma faaliyetlerinde (işyerlerine eleman temini) 
bulunmalarına izin verilmektedir. 
 
Geniş bilgi Ticaret ve Sanayi Odamızdan alınabilir. 
 
Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur. 
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26 Kasım 2007 
 
 

Yerel Basın 
 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER SERMAYELERİNİ  
ASGARİ HADLERE YÜKSELTMESİ GEREKMEKTEDİR 

 
 
2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sermayeleri belirlenen miktarların altında 
bulunan Anonim ve Limited Şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltilmesi 
amacıyla ticaret sicili memurluklarına başvuru süresi 31.12.2007 tarihi mesai bitimine kadar 
uzatılmış, tescil işlemlerinin tamamlanma süresi de 31.03.2008 tarihine kadar uzatılmasına 
ilişkin tebliğ 26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  
 
15.11.2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 2003 / 4 sayılı tebliği ile Anonim Şirketlerin sermayelerini 50.000,00-YTL’ye 
Limited Şirketlerin Sermayelerini en az 5.000.00-YTL’ ye yükseltme mecburiyeti getirilmiştir.  
 
 Bu tebliğ hükümlerine göre; 
 
Sermayeleri 50.000,00-YTL’den az olan Anonim Şirketler ile sermayeleri 5.000,00-YTL ‘ den 
az olan Limited Şirketlerin sermayelerini yükseltmek için en geç 31.12.2007 tarihine kadar 
Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe ile müracaat ederek tescil işlemlerini 31.03.2008 tarihine 
kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. 
 
 31.12.2007 tarihine kadar Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat ederek evraklarını 
kayda aldırmayan şirketlere bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmayacağını, şirketin 
münfesih sayılacağını ve ancak tasfiyesine ilişkin işlem yapılabileceği belirtilmektedir. 
 
 Bu nedenle sermayeleri yeterli olmayan şirketlerin sermayelerini asgari hadlere 
yükseltmek için 31.12.2007 tarihine kadar Ticaret ve Sanayi Odasına müracaatta 
bulunmaları gerekmektedir. 
 
 Üyelerimize önemle duyurulur. 
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26 Kasım 2007 
 
 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 
 
Sayın Başkanım;  
 
1 milyon 500 bine yaklaşan üyesi 365 Oda ve Borsasıyla Türk İş Dünyasının en üst düzeyde 
ki yasal temsilcisi TOBB’a hem yakışıyorsunuz, hem de hakkını veriyorsunuz.  
 
Yalnız İş Dünyasının değil, 70 milyon insanın duygularına tercüman oluyor, temsil 
noktasında çıtayı yükseltiyor, üretenlerin güçlü sesi oluyorsunuz. 
 
29 Kasım 2007 tarihinde Bükreş’te yapılacak toplantıda devralacağınız Balkan Odalar Birliği 
2008 yılı Dönem Başkanlığı görevini de layıkıyla yürüteceğinizden hiç şüphemiz yoktur.  
 
Yeni görevinizden dolayı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. 
 
 
Saygılarımla  
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13 Aralık 2007 
 
 

BASIN AÇIKLAMASI 
 

 
 
 
 
Ülkemizle   Avrupa Birliği  arasında imzalanan   Mali İşbirliği çerçevesinde  temin   edilecek 
Mali yardımların uygulanmasına ilişkin  anlaşması gereğince TR 90 düzey 2  Bölgesel 
kalkınma Programı   kapsamında Merkezi Finans İhale Birimine sunmuş olduğumuz  Büro 
Yönetimi ve  Sekreterlik Kursu Projemiz kabul edilerek 5 Aralık 2006  tarihinde  
sözleşmemiz  imzalanmıştır.          
 
İşetmelerin büro yönetimlerini etkin kılarak yöneticilerin daha verimli çalışmalarının temini 
ile işsiz insanlara gerekli bilgi, beceri ve  nitelikleri kazandırmak amacıyla hazırladığımız Bu 
Projemiz, Odamızın  görevleri ile de örtüşmektedir. 
 
Proje kapsamında talep edilen 106.410 Avro’nun %90’lık kısmı 95.769 Avro Merkezi Finans 
ve İhale Biriminden hibe olarak alınacak %10’luk kısmı 10.614 Avro’su Odamızca 
karşılanacaktır. 
 
Proje ile 18-30 yaş arası , 40  işsiz gencimize  Büro Yönetimi ve Sekreterliği için gerekli bilgi 
ve beceriler kazandırılacaktır. , 
 
Yetiştirilen nitelikli  elemanları  işletmelerimiz  ihtiyaçları  doğrultunda istihdam ederek  
hedefledikleri   kalite ve  başarı oranının artmasını sağlayacaktır.  
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Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonlarımızda uygulayacağımız kursumuzun 
eğitimlerine 2008 Şubat içerisinde başlaması ve  9 ay sürmesi hedeflenmektedir. Bu 
kursumuzda kursiyerlere sembolik cep harçlığı da verilecektir. 
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17 Aralık 2007 
 

Sayın : Zafer ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

ANKARA 
 

 
Öncelikle camiamızdan yetişerek, Türk Hür teşebbüsünün en üst düzey temsilciliğinde ki 
yeri olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına atanmanızı bizim için bir şans olarak görüyorum.  
 
Sayın Bakanım ;  
 
Malumlarınız olduğu üzere, Bakanlığımız himayelerinde oluşturulan KOSGEB birimiyle, 
tanımını yapmış olduğumuz KOBİ ölçekli işletmelere çeşitli türde destekleriniz devam 
etmektedir.  
 
Şüphesiz bu destekler yeterli değildir. Ancak, mevcut imkanlarımızla maksimum fayda 
sağlamak için seferber olduğunuza da şahit olmaktayız.  
 
Sayın Bakanım ;   
 
KOBİ tanımı anlaşılır olmaktan uzak, tüm işletmeleri içine almayan ve muğlak bir tanımlama 
ile işletmelerimizde tedirginliklere ve hoşnutsuzluklara meydan vermektedir.  
 
KOBİ’lere istihdam destek kredisi veriyoruz ifadesi yetersiz ve yanlış anlamalara sebebiyet 
vermekte, tam olarak kimlere kredi verdiğimizi anlaşılır bir ifade ile açıklayamıyoruz. Kısaca 
KOBİ istihdam kredisini hangi KOBİ’ler alabilir, hangileri alamaz? Bu konuda kavram 
kargaşası yaşamaktayız. 
 
Kamuoyu açıklamalarınızda, KOBİ’lerin tanımının yeniden yapılacağına ilişkin olumlu 
düşüncelerinizi biliyoruz.  
 
İşletmelerimizin KOSGEB Desteklerinden faydalanmalarının temini noktasında KOBİ 
tanımının yeniden yapılmasını ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için de, 
bürokratik engellerin kaldırılmasına ilişkin düşüncelerinizin somut hale gelmesini arz ediyor,  
 
Bu vesile ile Kurban Bayramınızı ve Yeni Yılınızı kutluyor, saygılar sunuyorum. 
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27 Aralık 2007 
 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü’ne Gönderilmiştir 
 

GÜMÜŞHANE’NİN SOSYO EKONOMİK YAPISI VE BEKLENTİLERİ 
 
Gümüşhane İlimiz fert başına 1075 $ milli gelirle 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. 
sırada yer almaktadır. 
 
İlimiz ekonomisi sektörler bazında ele alındığında; ağırlıklı olarak Hizmetler Sektöründe %65 
(Ulaştırma%28, Devlet Hizmetleri %20, Ticaret %9, İnşaat %5, Diğer Hizmetlerde %3,2),   
Tarım ve Hayvancılık Sektöründen %33,2, Sanayi sektöründen %1,6 pay aldığı 
görülmektedir.  
 
Türkiye’nin ihracat rakamlarının Kasım ayı itibariyle 105 milyar $ ‘aştığı, 2007 yılı (Ocak-
Eylül) dönemde Karadeniz Bölgesi 163 Milyon $, Doğu Karadeniz Bölgesi (Trabzon Rize 
Artvin’in) 875 Milyon $ olduğu, Gümüşhane’ nin ise 124.597-$  la Ülke ve Bölge sıralamasın 
en sonlarında yer aldığı görülmektedir. 
  
İlimizden 2006 yılında bir firma 5.908-$ ihracat yapmış, 2007 yılının Ocak-Eylül döneminde 
ihracatçı firma sayısı 4 yapılan ihracat ise 124.597-$ olarak gerçekleşmiştir. Bu da 
Karadeniz Bölgesi içinde 0,01 lik bir paya karşılık gelmekte, Ülke ihracat rakamlarında bir 
anlam ifade etmemektedir. 
 
İlimiz ihracatta özlenen ve beklenen gelişmeyi gösterememiştir.  
 
Gümüşhane Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu, Güneydoğu, Ortadoğu ve Orta Asya’ya 
bağlayan en kısa karayolu ve tarihi ipekyolu üzerinde yer almasına rağmen, bu yol 
trafiğininin ekonomik katkısından yeterli derecede yararlanamamaktadır.  
 
Gümüşhane İlinin Başarabildikleri; 
 
Gümüşhane son yıllarda doğal kaynak rezervlerini kullanarak üretim ve istihdam artışı 
sağlamıştır.  
 
1- Yöresel Gıda Üretimi  
 
a- Pestil Köme Dut Pekmezi : Gümüşhane  adına TSE ‘ den patenti alınarak yirmiye 
yakın firma tarafından üretim yapılmaktadır. Bu sektör gıda alanında ilimizde üretim ve 
istihdama katkı sağlayarak gelişme gösteren önemli bir alandır. 
 
b- Kuşburnu Suyu, Kuşburnu Marmeladı, Meyve ve Bitki Çayları : Gümüşhane’de 
yetişen kuşburnu bitkisi cins olarak C vitamini açısından oldukça zengindir. İlimizde Organik 
üretimle Çayı, Marmeladı ve Meyve Suyu imalatı yapılan kuşburnu bitkisi ilimiz ve ülkemize 
ekonomik olarak katkı sağlayarak istihdam yaratmaktadır. Gümüşhane’den yapılan ihracat 
miktarında önemli bir yer tutmakta, ülke ekonomisine katma değer yaratmaktadır. 
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2-Organik Tarım ve Hayvancılık : Kelkit ilçemizde özel sektör tarafından kulan organik 
tarım ve hayvancılık projesi bu ilçemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesine ivme 
kazandırmıştır.  
 
3-Turizm :  Tarihi ipekyolu üzerinde yer alan, tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış olan 
Gümüşhane’de  çok çeşitli turizm alanları mevcuttur. İlimiz son yıllarda tarihi kültürel doğal 
kaynaklarını ön plana çıkartmayı başarmıştır.  
 
Karaca Mağarası, Tomara Şelalesi, Sadak Harabeleri, Çakırgöl, Beşgöller, Limni ve Artabel 
Gölleri, Avrupanın en yüksek Göknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, Kürtün ve 
Torul Baraj Göllerimiz, Harşit Çayını gerdanlık gibi süsleyen tarihi köprülerimiz görülmeye 
değer varlıklarımızdır. 
 
Kış aylarında kayak turizmine, yaz aylarında çim kayağı turizmine hizmet eden Zigana kayak 
merkezi ve yaylalarımız ile çok çeşitli turizm potansiyeline sahip alanlarımız vardır. 
 
İpek Yolunu değişik yönlerden gözetleyen yüksek kayalar üzerine inşa edilmiş, kartal 
yuvasının andıran elliye yakın kale, manastır ve antik kentler  bulunmaktadır 
 
Kadırga, Kazıkbeli, Erikbeli, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat,  gibi 
yaylalarımız ulusal ve uluslar arası yayla turizmi için görülmeye değer  potansiyel alanlardır. 
 
4-Doğal Taş –Mermer ve Madencilik : Doğal taş Mermer ve Maden cinsi ve rezervi 
bakımından zengin olan ilimizde son yıllarda madenlerimiz ve mermer ocak ve fabrikalarımız 
çalışmaya başlamıştır. İlimizde mermer ve doğal taş yataklarında üretime başlanmıştır. 
Ülkemiz altın rezervinin önemli kısmına sahip olan ilimizde ulusal ve uluslar arası alanda 
iddialı üç firma sondaj ve üretim alanında ciddi çalışmalar yapmaktadır. 
 
5-Tekstil : Ülkemiz tekstil sektöründe iddialı devletler arasındaki yerini korumaktadır.  
Tekstil sektöründe ilimizde mevcut altyapı ve yetişmiş işgücü bulunmaktadır. İl ekonomisine 
önemli istihdam sağlayarak üretime devam eden 2 firma bulunmaktadır. 
 
6-Organize Sanayi Bölgesi : Gümüşhane’de altyapısı tamamen bitirilmiş 60 parselli 
Organize Sanayi Bölgesi  boş bulunan 43 parseli ile yatırımcıları beklemektedir. 
 
Organize Sanayi Bölgemizden 15 firmaya 17 parsel tahsisi yapılmıştır. Bu firmalardan 1 
tanesi üretime geçmiş, 8 firma inşaat aşamasında, 8 firma da proje aşamasındadır. 
 
Organize Sanayi Bölgesinde parsel talebinde bulunan firmalar ağırlıklı olarak ilimizdeki doğal 
kaynakları il ve ülke ekonomisine kazandırmayı hedefleyen, yöresel gıda üretimi, mermer ve 
madenciliği faaliyet alanını olarak seçmişlerdir. Bu da il kaynaklarının kullanılarak ekonomiye 
katkı sağlayacağından olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. 
 
Gümüşhane Ekonomisinin Başarılı Olduğu Alanlar;  
 
Gümüşhane doğal kaynaklarının il ve ülke ekonomisine kazandırılması yönünde önemli 
aşama kaydetmiştir. Pestil, Köme, Meyve ve Bitki Çayları ile gıda sanayi, Organik 
hayvancılık projesi ile tarımsal ekonomi canlanmış ve ürün çeşitliliği arttırılmıştır.  
 
Yöresel gıda üretimi (Pestil- Köme- Dut Pekmezi, Bitki ve Meyve Çayları) ile tekstil ve 
madencilik (mermer ve doğal taş) sektörlerinde üretim ve istihdam görülmektedir. 
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Pestil – Köme istihdam sağlayan bir sektör olmakla beraber, İlimizin tanıtımında da önemli 
bir rol oynamaktadır. 
 

Madencilik alanında yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar 
ekonomik açıdan önem arz etmektedir. 
 

İlimizde yeterli işgücü, rezerv ve hammadde mevcut olan sektörler; yöresel gıda (Pestil, 
Köme, Dut Pekmezi, Bitki Çayları) madencilik ve mermer , tekstil imalatı ile yerel istihdam 
sağlamaktadır. 
 

Gümüşhane’de ilimizle özdeşleşmiş yöresel gıda alanında ihracat yapılmaktadır. 
 

 Gümüşhane bozulmamış ekolojik yapısı çok çeşitli turizm yapılacak alanları ile  turizm 
açısından oldukça güçlü ve avantajlı konumdadır. 
 

Beklentilerimiz ; 
 

5084 ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik Edilmesi hakkındaki kanun 
Gümüşhane gibi az gelişmiş İller için yetersiz olarak düzenlenmiştir.  
 

Şu anda Teşvik Yasalarının düzenlenmesi ile yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların  
amacına ulaşabilmesi için önerilerimiz:  
 

Yasa kapsamına girecek iller en az şu üç kritere göre tespit edilmelidir; 
 

1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2-Gayri safi Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay,  
3-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları, 
 

Ayrıca ;  
 

a – Bu kriterlere göre tespit edilen İller kendi aralarında gruplandırılmalı, 
b - Alt Grup İllerde Teşvik Süresi 15 yıla çıkarılmalı, 
c – Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli, 
d – Mevcut işletmelerde teşvik kapsamına alınmalıdır. 
 

Beklentilerimizin gerçekleşmesi ilimizdeki işletmelerinde üretim ve istihdam artışını 
sağlayacak, açılacak yeni işletmelerle il ekonomisine ivme kazandıracaktır.   
 
22 Ocak 2008 
 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

 
15-18 Ocak 2008 tarihleri arasında Mısır’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanları 
toplantısının faydalı geçtiğini, bu vesile ile sizi ve şahsınızda TOBB Yönetim Kurulunu 
kutluyor,  
 

Dönüşte hava muhalefeti nedeniyle indiğimiz İstanbul’da otel ve konaklamada gösterdikleri 
üstün gayretlerden dolayı Sayın; Halim METE ve Sayın; Şadan EREN Beylere yürekten 
teşekkür ediyorum. 
 

 Saygılarımla 
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06 Şubat 2008 
 

Yerel Basın 
 

BASIN BÜLTENİ 
 
 
Bilindiği Üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin, Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar başlıklı 
16. maddesinin “A) Yurt içi yolcu taşımalarında” başlığının (b) bendinde ;  
 
“D1 ve D2 Yetki Belgesi sahipleri, 
 
1-Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları, 
2-Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, 
taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler” hükmü,  
 
Geçici 10. maddesinde ise ; “ Bu Yönetmenliğin 16. maddesiyle belirlenen sözleşmeli 
taşıt kullanma oranlarına ilişkin hükümler D1 ve D2 Yetki Belgesi sahipleri için 01.01.2008 
tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihe kadar aşağıda ki oranlar geçerlidir.  
 
D1 ve D2 Yetki Belgesi taşımacılar, sahibi oldukları özmal taşıt sayısının beş katını 
geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıtları kaydettirerek kullanabilirler” hükmü 
yer almaktadır.  
 
Bu çerçevede 01.01.2008 tarihine kadar bir öz mala karşılık iki sözleşmeli taşıt oranını aşan 
D1 ve D2 yetki belgesi sahibi firmaların, Yetki Belgesi eki taşıt listesinde kayıtlı 1 özmal 
taşıta karşılık 2 sözleşmeli  taşıt oranını sağlayabilmeleri ve taahhütlerini yerine 
getirebilmeleri için 01.01.2008 tarihinden itibaren Yetki Belgesi sahiplerine 60 gün süre 
verilmiş olup, bu durumda olanların en geç 29.02.2008 Cuma günü mesai bitimine kadar 
başvuruda bulunarak 1 özmal taşıta karşılık 2 sözleşmeli taşıt oranını sağlayacak şekilde 
taşıt düşümü yaptırmaları gerekmektedir.  
 
Diğer yandan, “Y” türü belge sahiplerinin de 01.01.2008 tarihinden itibaren bir özmal taşıta 
karşılık en fazla 4 sözleşmeli taşıt kullanım oranı sağlarken en geç 29.02.2008 tarihine 
kadar gerekli taşıt düşümü işlemlerini yaptıracaklardır.  
 
Aksi halde anılan tarihe kadar bu oranı sağlamayan Yetki Belgesi sahiplerinin tüm 
sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerinden resen düşülecektir.  
 
Bu işlemler sırasında D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri için öngörülen bire-iki, Y türü Yetki 
Belgesi sahipleri için öngörülen bire-dört oranlarını aşacak şekilde yeni taşıt ilavesi kesinlikle 
yapılamayacaktır.  
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14 Şubat 2008 
 

Sayın : ALAATTİN ÇELİKLİ 
Yağmurdereliler Dernek Başkanı 

KÖRFEZ 
 
İlginizin ve nezaketinizin bir ifadesi olarak yaptığınız davete teşekkür ederim. Gecenize 
katılamadığım için üzgünüm.  
 
2300 rakımlı Kotsan Dağı’ nın sert havasında yetişen mert ve örnek insanlar diyarı 
Yağmurdere’nin 18 pare köyünün çatal yürekli insanları, sizleri sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum.  
 
Değerli Hemşehrilerim ;  
 
Başta Dernek Başkanımız Alaattin ÇELİKLİ olmak üzere, Derneği Kuranları, Başkanlık 
yapanları, etkinliklere katılanları, birlik ve beraberlik içinde olmanıza destek verenleri  
kutluyor, tebrik ediyorum.  
 
Bulunduğunuz yerlerde, sizlerden desteğini esirgemediğine inandığım, değerli Belediye 
Başkanlarımıza, Kamu Kurum ve amirlerine, siyasetçilerimize, basın mensuplarına ve geceye 
katılan herkese teşekkür ediyorum.  
 
Milli ve Manevi değerlerinden, asla taviz vermeyen, bu toprakların sahibi ve sesi olan siz 
değerli hemşehrilerimle gurur duyuyorum.  
 
Başarıların ve güzelliklerin devamı dileği ile Gümüşhane ‘den Körfeze sevgi ve saygıları 
sunuyorum . 
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20 Şubat 2008 
 
 

TOBB VERGİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
VERGİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER 

 
1-"Vergi borcu yoktur" yazısı almak için mükellefin bizzat kendisinin veya kanuni 
temsilcisinin müracaat etmesi istenmektedir. Mükellefin yazılı talebi ile vergi borcu yazısını 
personeli alabilmelidir. Vergi borcu yazısının hiçbir mahremiyeti yoktur. 
 
2-Bağ-Kur emeklisinin çalışması halinde maaşından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi 
yanlıştır. Yetersiz olan emekli maaşından kesinti yapılması emekliyi zor durumda bırakıyor. 
 
3-DPT 'nın tespit ettiği 5. Derecedeki illerde gelir vergisi azami %5 ile %10 olmalıdır. 
 
4-Defterdarlık Uzlaşma komisyonlarının adaleti yok. Her şehirde ve her firmada farklı ve 
keyfi uygulamalar yapılıyor. 
 
Örnek: Bir ilde vergi aslından %60'lar oranında indirim yapılırken bazı illerde hiç indirim 
yapılmıyor, yada %10 ile %20 arasında yapılıyor. Kararlar tamamen keyfi alınıyor. Buna bir 
standart getirilerek, mükellef komisyona yem edilmemelidir. 
 
5-Motorlu Taşıtlar Vergisini Vergi Daireleri alıyor. Bir yada iki sene sonra Vergi dairesi 
mükellefe diyor ki, İki sene önce senden eksik MTV aldık, geriye dönük şu kadar daha 
vergi, şu kadarda gecikme cezası vereceksin diyorlar. Böyle bir uygulama hukuk devletinde 
olmaz. 
 
6-Bir takvim yılı içinde ortalama 250 iş günü var. 250 iş günün 100 gününde vergi 
ödüyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli bir mükellefin bir yılda 100 yevmiyesini yemiş oluyorsunuz. 
Hangi moralle ne zaman çalışacağız. 
 
7-Rekabet Kurulu,    Tüketici Hakları Kurulu gibi kurulların gayri ciddi çalışmalarıyla 
mükelleflere kestikleri cezalar mahkemelerden geri dönüyor. Örnek: Rekabet Kurulu, 
Gümüşhane'de Özer Çaya 5.000,00-YTL ceza kesti, mahkeme iptal etti. Tüketici Haklarının 
Akçaylar Firması aleyhine verdiği kararı mahkeme iptal etti. Bu yanlışlıklarla mükellefi 
perişan ediyorsunuz. Sizin maaşınız için mükellefin çalışacak zamanı kalmıyor. 
 
8-Mükellefin tasdiki zorunlu olan defterlerinin tasdiklerinde Mali Müşavirler Odası kararıyla 
muhasebeciler maliyetin 5 katı ile 10 katı arasında defter tasdik parası alıyor. Oda sicil 
memurluklarına defter tasdik yetkisi verilmelidir. 
 
9-2008 yılında uygulamaya giren ve aylık olarak verilmesi gereken Ba (Alış Faturaları) ile Bs 
(Satış Faturaları) beyannameleri eskiden olduğu gibi teke indirilmelidir. 
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20 Şubat 2008 
 
 

TOBB VERGİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
 

AMACINA ULAŞACAK TEŞVİK İSTİYORUZ 
 
5084 ve 5350 sayılı Teşvik Kanunu ile Gümüşhane ilimiz hiçbir fayda görmediği gibi bu yasa 
ilimize zarar vermiştir.  
 
Gümüşhane İlimiz, Fert başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. 
sırada, Nüfus bakımından 76. sırada, elektrik kullanımında 78. sıradadır. Gümüşhane’de bu 
Teşvik Yasalarına rağmen bir gelişme olmamıştır.   
 
Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi, gelişmişlik derecelerine göre 1. 2. 3. 4. 5. derece 
gelişmiş İller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 ve 5350 sayılı Teşvik Yasaları 
3.4.5. derecede gelişmiş İllere aynı hakları veriyor. Her bakımdan birbirinden çok farklı olan 
bu İllere aynı Teşvik Yasasının uygulanması haksızlıktır.   
 
Göçü durdurarak daha büyük maliyetin önlenmesi, 
 
Büyümenin tabana yayılması için, ayrıcalık değil, Adalet için, siyasi baskılardan uzak, Cazibe 
İlleri Yaratacak bir Teşvik Yasası istiyoruz.   
 
Yasa kapsamına girecek İller, en az 3 kritere göre tespit edilmelidir.    
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri 
2-Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları, 
 
Bu kriterlere göre 5. derecedeki İllere ayrı bir Teşvik, 3. ve 4. derecelere ayrı bir Teşvik 
verilmesi gerektiği görülecektir.   
 
Gümüşhane İlimizin de aralarında bulunduğu 5. derece iller için Teşvik 
Taleplerimiz; 
1-5. derece İllerde Teşvik süresi 15 yıl olmalı,  
2-Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli,   
3-Enerji indirimi ve SSK indirimi verilmeli.   
4-Mevcut işletmelerde Teşvikten yararlandırılmalı, 
5-İstihdam şartı en çok 10 kişi olmalıdır. 
 
Bizi dikkate alacağınıza ve sesimizi duyacağınıza inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, 
saygılar sunuyorum. 
 
                                                                                   İsmail AKÇAY 
Ek : 1 sayfa DPT yayını                                           Yönetim Kurulu Başkanı 
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27 Şubat 2008 
 

Sayın : Doç. Dr. Kemalettin AYDIN (Gümüşhane Milletvekili) 
Sayın : Prof. Dr. Yahya DOĞAN (Gümüşhane Milletvekili) 

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerimizden otel ve kahve işletmecisi Hacıbey GÜN 
22.02.2008 Cuma günü İlimiz Defterdarlık Personel Müdürü Mustafa ADPIAK tarafından 
hakarete ve fiili saldırıya uğramış, kül tablası fırlatılmış gözlüğü kırılmıştır. 
 

Defterdarlık Personel Müdürlüğü makamında olan bu olaya etraftaki memurlardan şahitleri 
vardır. Konu Adliyeye intikal etmiştir. 
 

Adı geçen Müdürümüzün ilimize hizmet verme noktasında sıkıntıları olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Bir Gümüşhane’linin kamu binalarında böyle bir hakareti hak etmediğini düşünüyorum. 
 

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.  
 
28 Şubat 2008 
 

Yerel Basın 
 

BASIN AÇIKLAMASI 
 

Bölünmez vatan topraklarının her karışının bedelini kanlarıyla ödeyen kahramanlarımız, 
bizim bağımsız, barış ve huzur içinde yaşamamız için öldüler.  
 

Birliğe, beraberliğe ve hoşgörüye en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, vatandaşın 
huzurunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.  
 

Özellikle seçilen ve şekçin insanlardan oluşan Kamu yöneticilerinin, huzur ve hizmet için 
daha gayretli ve fedakâr olması gerekmektedir. Her Kamu çalışanının yerine, çalışmak için 
sıra bekleyen yüzlerce vatan evladı vardır.  
 

Kamu çalışanı vatandaştan daha bilgili ve kültürlü olmalıdır. Makamını hak ettiğini düşünen 
Kamu çalışanı hizmet verirken eğitimde vermelidir.  
 

Kamu çalışanının görevi vatandaşa hizmet vermek olduğuna göre, vatandaşı yok sayarsan 
kime hizmet vereceksin. Bu durumda sana ihtiyaç kalmaz. Tüm Kamu çalışanlarının varlık 
sebebi bu vatandaşlar bu halktır.   
 

İllegal ve Enformel sektörlerden kazandıkları paraların suçluluğu içinde, iki kat yerlere 
eğilip, paylaşmacı mesajlar veren yalakalara alışan bazı yöneticiler, Gümüşhane’ de taş 
kırarak para kazanmaya uğraşanların dik ve onurlu duruşunu hazmedemiyorlar.  
 

Vatanseverlik, işini iyi yapmak ve Devletin gücünü adil kullanmak ve dağıtmaktır. Yoksa 
Devletin gücü ve makamları vatandaşa meydan okuma yeri değildir.  
 

Yanlış tutum ve davranışlar, vatandaşı Devlete küstürür, bu da sadece bölücülere ve terör 
örgütlerine yarar.  
 

İstiklal savaşını veren ve sonsuza kadar verecek olan kahraman Mehmetçiklerle, Vergisini 
veren İstikbal savaşının kahramanları esnaf ve tüccar bu Devletin temelidir.  
 

Biri savaşan Mehmetçik, biri üreten Mehmetçiktir. Kurumlarda Mahkum muamelesi değil, 
misafir muamelesi görmek istiyoruz. Bu asil milletimize yakışanda budur.   
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29 Şubat 2008 
 
 

Dünya Gazetesine 
 
 

 
 
 
 

T E B R İ K 
 
 
 
 Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyasının öncü gazetesi, Dünya Gazetesinin 28. Kuruluş 
Yıldönümünü kutluyorum.  
 
 Türk İş Dünyasına önemli katkıları olduğuna inandığım Dünya Gazetesinin, üreten ve 
istihdam sağlayan iş alemine desteğinin devamını, diliyor, saygılar sunuyorum.  
 
 
 
04 Mart 2008 
 
 

Prof. Dr. Yahya DOĞAN (Gümüşhane Milletvekili) 
Doç Dr Kemalettin AYDIN (Gümüşhane Milletvekili) 

 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından Odamıza gönderilen “Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri” hakkında Kanun Tasarısı Taslağına 
ilişkin görüşlerimiz istenmiş olup, 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın bu Kanun Taslağı ile ilgili görüşleri ekte 
sunulmuştur.  
 
Bilgilerinize arz ederim.  
 
 
EK : Kanun Taslağı Değerlendirme Yazısı 
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI 
BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN TASARISI TASLAĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
 
 
1-Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı İHRACATI ZORLAŞTIRICI, İHRACATIN MALİYTETLERİNİ ARTIRICI 
hükümler içermektedir.  
 
Söz konusu Taslakla, Birliklere üyelik için alınması öngörülen GİRİŞ AİDATI, YILLIK AİDAT, 
NİSBİ AİDAT, MAKTU AİDAT, HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETLER’ e ilave olarak FOB ihracat 
değerlerinin % 10‘ unu geçmemek üzere bir kesinti yapılmak suretiyle “HESAP” adı altında 
bir FON kurulmaktadır. Bu fonun yıllık geliri  MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLECEKTİR.  
 
2-5174 Sayılı Kanunun 46.ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre Ticaret Borsaları ihracatın 
tescilinden ücret almamaktadırlar. Odalarda gerekirse ihracata yönelik gümrük 
beyannamelerini bedelsiz onaylayabilecektir.  
 
Kar marjlarının giderek düştüğü, neredeyse binde birlik maliyet artışlarının rekabeti olumsuz 
etkilediği günümüzde, aynı hizmeti üyelerine bedelsiz olarak sunan/ sunabilecek olan yasal 
kuruluşlar varken, maliyeti ve bürokrasiyi artıracak yeni bir kuruluş ihdas edilmesi 
gereksizdir.  
 
3-AB Ülkelerinin dahil olduğu Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde Ab Ülkelerinden ithal 
edilen ürünler gümrük vergisi muafiyetine tabidir. Bu ürünlerin ithalatında vergi, fon ve 
benzeri mali yükümlülükler konulması mümkün değilken, bu suretle AB Ülkeleri ihracat 
konusu malların fiyatlarını düşürürken BİZ KENDİ İHRACATIMIZI pahalılaştırıyoruz.  
 
4-Tasarı Anayasaya aykırıdır.  
 
Anayasanın 135. maddesi Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşlarını tarif etmiştir.  
Söz konusu Taslakta açıkça ifade edilmese bile İhracatçı Birliklerinin görevleri arasında 
sayılan “MESLEKİ AHLAK VE DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK, ÜYELERİNİN MENFAATLERİNİ 
KORUMAK” gibi ifadeler zımnen yeni bir meslek kuruluşunun oluşturulmak istendiğini ortaya 
koymaktadır. Bu husus Anayasaya aykırıdır.  
 
5-Ticari faaliyetler bir bütündür. Gerçek ve/veya tüzel kişiler ya tacire olarak iç ve/veya dış 
piyasaya satış yaparlar, ya da sanayici olarak üretirler ve ürünlerini iç ve /veya piyasaya 
satarlar. Söz konusu ticareti yapan tacir ve sanayicilerin tamamı Anayasanın 134.inci 
maddesi çerçevesinde 5174 sayılı Kanunla kurulan Ticaret ve Sanayi Odalarının  üyesidir.  
 
Noterler Birliği ve Barolar Birliği varken ayrı birer Noterler Birliği ve Barolar Birliği kurarak, 
Noter ve avukatları yeni kurulanlara da üye yapmak nasıl mümkün değilse, tacir ve 
sanayicilerin üye olduğu anayasal bir kuruluş varken, ticari ve sınai faaliyetlerinin  sadece 
bir bölümü için ayrı bir Meslek Kuruluşunun kurulmasına çalışılması hem “ANAYASAYA 
AYKIRIDIR” Hem de “İHRACATI PAHALILAŞTIRMAK VE ZORLAŞTIRMAKTIR”  
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12 Mart 2008 
 
 

Prof. Dr. Yahya DOĞAN (Gümüşhane Milletvekili) 
Doç Dr Kemalettin AYDIN (Gümüşhane Milletvekili) 

 
 
 
2007 yılı içerisinde kullanılmak üzere KÖYDES Projelerinden Gümüşhane İline toplam 
29.860.000.-YTL. kaynak aktarılmıştır. Ayrılan bu ödeneğin  % 92,50’ si İlimize gönderilmiş 
ve tamamı amacı doğrultusunda kullanılmıştır. Kalan % 7,5 tutarındaki toplam ödenek 
tutarı 2.240.000 YTL. bugüne kadar gönderilmemiştir. Bu gönderilmeyen ödeneğin 329.000 
YTL’ si Kürtün İlçesi’ne aittir.  
 
Maliye Bakanlığınca tahsis edilen ve İçişleri Bakanlığı kanalı ile İllere gönderilmesi gereken 
bu ödeneğin gönderilebilmesi halinde İl Merkezi ve İlçeler dahil olmak üzere tüm 
müteahhitlerimizin hak ediş ödemeleri yapılabilecektir.  
 
Arz ederiz.  
                                                                                                                                                 
Saygılarımla 
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12 Mart 2008 
 

Prof. Dr. Yahya DOĞAN (Gümüşhane Milletvekili) 
Doç Dr Kemalettin AYDIN (Gümüşhane Milletvekili) 

 
İlimiz şehir merkezi Karaer Mahallesi 306 ada, 19 parselde Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü adına kayıth 2.076,32 m2'lik taşınmaz ile bitişiğinde şahıslara ait 3 nolu parselde 
kayıtlı 5.055,14 m2'!ik taşınmaz üzerinde bulunan, eski şehir stadyumu yıllardır İlimizin her 
türlü sosyal, kültürel, sportif, ve resmi bayram gibi törensel faaliyetlerin halkın yoğun ilgi ve 
katılımı ile kullanılmıştır. 
 
Mülkiyet sahibi şahısların kendi hisselerine düşen ve söz konusu stadyumun büyük bir 
kısmına isabet eden bölümünü kendi faaliyetlerinde kullanmaya başlamaları üzerine 
yukarıda bahsedilen söz konusu faaliyetler şehir merkezine uzak olan yeni şehir 
stadyumuna kaydırılmıştır. Sportif faaliyet ve törenler için en büyük anlamı ifade eden 
halkın katılımı bu alanımızda istenilen düzeyde sağlanamamaktadır. İlimiz halkının ve 
kamuoyunun beklentisi haline gelen sosyal, kültürel, sportif ve resmi bayram gibi törensel 
faaliyetlerin önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da yeniden eski şehir stadyumunda 
yapılmasıdır. 
 
Yukarıdaki beklentiler ve kamuoyu baskıları karşısında 306 ada 3 nolu parselde kayıtlı 
5.055,14 m2'lik taşınmazın 4.456,00 m2'lik kısmı 2.310.000,00-YTL bedelle kamulaştırılmış, 
500.000,00-YTL peşin ödeme yapılmıştır. Kalan ödemeler ise 2008 yılında 910.000,00-YTL 
ve 2009 yılında 900.000,00-YTL olmak üzere yapılacaktır. Tapu devri yapılan alan İl Genel 
Meclisi kararı ile yine sosyal, kültürel, sportif ve resmi bayram gibi törensel faaliyetlerin 
yapılabileceği bir alan olarak kullanılması için, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına 
tahsisine karar verilmiştir. 
 
Ancak ; 306 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 5.055,14 m2'lik kısmın 599,14 m2'lik kısmı muhtelif 
şahıslar adına kayıtlıdır ve bu kısmın kamulaştırılması için yazışmalar sürmektedir. Bu kısmm 
kamulaştırılabilmesi için gereken yaklaşık maliyet 300.000,00-YTL olarak hesap 
edilmektedir. 
 
İlimizin geleceği düşünülerek kamulaştırılan ve Genel Müdürlüğünüzün kontrol ve 
kullanımına tahsis edilen eski Atatürk Stadyumunun kullanım alanı içerisinde bulunan 
şahıslara ait taşınmaz bedelleri İl Özel İdaresince ödenecektir. İller Bankası tarafından aylık 
181.000,00-YTL pay ayrılan İl Özel İdaresi yeni kamulaştırma ve kamulaştırılan kısımların 
ödemesinde sıkıntılar yaşayacağı aşikârdır. El Özel İdaresi gönderilen pay ile ancak personel 
giderleri ve acil cari giderlerini karşılayabilmektedir. 
 
İl Genel Meclisi karan ile Genel Müdürlüğünüz adına tahsis edilen söz konusu taşınmazın 
kamulaştırma bedelinin ödenebilmesi Genel Müdürlüğünüz Spor Toto Teşkilat 
Müdürlüğünce gerekli desteğin ve yardımın yapılması hususunu takdirlerinize arz ederiz. 
 
Not: Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet ATALAY Şubat ayı içinde 
250.000,00-YTL ödeme sözü vermişti. Bu ödeme yapılmadı. Bu konun da Genel 
Müdürümüze hatırlatılmasın! takdirlerinize arz ederim. 
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17 Mart 2008 
 

Kobi Efor’a 
 

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi 
  
Gümüşhane İlimizin  ekonomik kalkınmasını hızlandırmak, yıllardır büyük illere  yönelen hızlı 
nüfus  göçünü önlemek için istihdam alanları oluşturmak, İlimizin  gelişmiş illerle arasındaki 
gelişme farklılıkların gidererek sosyal ve  ekonomik dengenin sağlanması Gümüşhane 
Organize Sanayi Bölgesinin temel amacını teşkil etmektedir. 
 
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi çeşitli sanayi işletmelerinin elverişli bir plan dahilinde 
geliştirilebilmesi amacıyla alt yapı ve hizmet tesisleri tamamlanarak belirli standartlarla 
işletilmek üzere düzenlenmiş bir  sanayi bölgesidir. 
 
Organize Sanayi Bölgelerinin en önemli özelliklerinden biri bölgede  yer alacak  sanayi 
işletmelerinin gerek imar  gerekse işletme bakımından  ulusal standartlarda olmasıdır. 
 
Alt yapı problemleri  tamamen çözümlenmiş parsellerden oluşan Organize  Sanayi Bölgeleri 
,Sanayicilere  ucuz ve  uygun arsa   arzı yanında istihdam planlı kentleşme  ile yer altı ve 
atmosfer kirliliğine  ilişkin bütün problemlerin bilimsel düzeyde  çözümlendiği bir bölge 
niteliği  taşıdığından günümüzde özellikle üzerinde durulan çevre  kirliliği konularına  da 
çözüm getirmektedir.  
 
- Altyapı çalışmalarının tamamen bitirildiği 303.407m2 üzerine kurulu 59 sanayi parseli olan 
Organize Sanayi Bölgemiz 2006 yılında bitirilerek 16 firmaya 5084-5350 sayılı teşvik yasaları 
kapsamında 18 parselin bedelsiz tahsisi yapılmıştır.  
 
- Tahsisi yapılan parsellerden 1 tanesinde üretime başlanmış, 8 parselde inşaat çalışmaları 
bitirilmek üzere, diğer parsellerde proje ve inşaata başlama aşamasındadır. 
 
- Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti tam bir özel sektör mantığı ile 
çalışarak yatırımcılara yardımcı olmakta ve her türlü desteği vermektedir.  
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22-23 Mart 2008 
 
 

İstanbul Eyüp Feshanede Gümüşhane Günleri 
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26 Mart 2008 

 
Yerel Basın 

 
“TÜRKİYE İÇİN SAĞDUYU” ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

 

 
 

Değerli Basın mensupları, 
Bizler memur, işçi, işveren, çiftçi, esnaf, tüccar ve sanayicilerin temsilcisi olan, TOBB, 
TÜRK-İŞ, TESK, HAK-İŞ, TZOB, TİSK ve Türkiye KAMU-SEN, şu anda genel başkanlarımız 
İstanbul’da ve tüm 81 ilimizde her ildeki teşkilatlarımızın yöneticileri olarak bir araya geldik. 
Biraz sonra okuyacağımız basın açıklamasını tüm Türkiye’de kamuoyunun dikkatlerine arz 
ediyoruz.  
Türkiye bugünlerde zor bir demokrasi ve hukuk sınavından geçmektedir. Ülkemizin bu kritik 
dönemden hiçbir yara almadan çıkması hepimizin ortak dileğidir.  
 Uluslararası finansal krizin dalgalarını hissetmeye başladığımız bugünlerde, iktisadi tedbir 
arayacağımıza hala sağduyu arıyor olmamız bir talihsizliktir. Türkiye’nin, bir an önce uzun 
dönemli ve tempolu büyümesini sağlayacak ve işsizlik başta olmak üzere tüm iktisadi ve 
sosyal sorunlara odaklanması gerekmektedir.  
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın başlangıç ilkelerine dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir. Vazgeçilmez olan bu ilkeler bütünü bizi bir arada tutmaktadır. Bu ilkelerin 
varlığı dışında her mesele siyasetin konusu olabilir ve özgürce tartışılabilir. 
Geçen yıldan beri devam eden kısır politik süreç,  ne yazık ki genel seçimlerden sonra da 
devam etmekte, toplumda umutsuzluğu ve karamsarlığı artırmakta, siyasi, ekonomik ve 
sosyal istikrarı tehlikeye atmakta ve toplumun enerjisini boş yere tüketmektedir.  
Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partilerin kolaylıkla 
kapatılabilmesi, aynı kolaycı yaklaşımla kurum ve bireylerin özgürlüklerinin kısıtlanması, 
demokratik süreç ve kurumların güçlenmesine hizmet etmek yerine zarar vermektedir.  
Kuvvetler ayrılığı ilkesi demokrasimizin işleyişi için son derece önemlidir. Kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin kuvvetler arasında uyumu sağlaması, çatışmaya neden olmaması, toplumda 
yaratılmak istenen kamplaşmayı beslememesi ve “kuvvetlerin” bağımsızlığını temin etmesi 
de esastır.  
Ülkemiz yaklaşık bir yıldır anayasayı ve siyasi partiler kanununu ilgilendiren çeşitli sorunlar 
etrafında gergin ve çözüm üretmeyen bir süreç içerisindedir. Halbuki, yapmamız gereken 
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ekonomik, siyasi ve sosyal standartlarımızı gelişmiş ülkelere ulaştırmak ve AB sürecini 
hızlandırmak olmalıdır.  
Türkiye’nin gelişen dünya şartlarına uygun, toplumun beklentilerini karşılayan, her ferdini 
kucaklayan evrensel değerler ile kendi değerlerimizi bütünleştirecek bir anayasaya ve siyasi 
partiler kanununa ve hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye, 
kendi meselelerini sindire sindire tartışarak, katılımlı bir süreç içinde tüm kesimlerin 
mutabakatıyla hazırlanacak bir anayasayı hak etmektedir.   
Bizler memur, işçi, çiftçi, esnaf, tüccar ve sanayiciler olarak, bu zor zamanda, sağduyu ve 
serinkanlılıkla Türkiye’nin temel sorunlarının çözümüne her zaman olduğu gibi katkı 
sağlamaya ve sorumluluk üstlenmeye hazırız.  
Demokrasi, tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiğinde, bütün kurumları kısır 
çekişmelerden uzaklaşarak uyum içinde çalıştığında, ülkemizin aydınlık yarınlara 
yürüyeceğinden hiç kuşkumuz bulunmamaktadır.  
 

Türkiye’nin istikbalini karartmaya kimsenin ama hiç kimsenin hakkı yoktur. 
 
         Turan TUĞLU                            Lokman EREN                                   Temel AĞAÇ      
Tic ve  San Od. Meclis Bşk.         Tic. ve San Od. Yön. Kur. Bşk. V.              Ziraat Odası Başkanı 

               

                                            
  Ozan ÖZKAN                  Erdoğan GÖK                     Abil ŞAHİN                     Şevki AŞKIN  

TİSK Temsilcisi             TÜRK-İŞ İl Temsilcisi     Es. ve San. Od. Birl Bşk     KAMU-SEN İl Temsilcisi     

 
 
 
 
 
01 Nisan 2008 
 

MALİYE BAKANLIĞI 
Personel Dairesi Başkanlığına 

ANKARA 
 

Bakanlığınıza bağlı Gümüşhane Defterdarlık Personel Müdürü Mustafa AKPAK, vatandaşa 
hizmet yerine zorluk çıkarmakta, vatandaşa makamında hakaret ve fiili saldırıda bulunmakta 
ve kavga etmektedir. 
 
Yönetici konumunda olan Defterdarlık Personel Müdürü Mustafa AKPAK 'in vatandaşı 
bilgilendirmek ve yönetmek yerine sürekli sorun çıkarmakta, görevinin gereğini 
yapmamaktadır. 
 
İlimizde 22.02.2008 tarihinde bizzat makamında vatandaşa fiili saldırırda bulunarak hakaret 
eden bu şahsın eylemleri Adliyeye intikal etmiş, konu yerel basında da gündeme taşınmıştır. 
Bulunduğu makamda görevini yapmakta sıkıntısı olduğunu ve ilimizde hizmet etmekten çok 
huzursuzluk çıkaracağını düşünüyorum. 
 
Bu nedenle Defterdarlık makamının daha fazla yıpranmamasını ve huzursuzluğun 
giderilmesi noktasında yukarıda adı zikredilen şahsın bulunduğu görevden başka bir ilde 
görevlendirilmesini emirlerinize arz ederim. 
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13-18 Nisan 2008 
 

Almanya Disburg’a bağlı Wevel 
 

İlçe/Eyaletinde düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklere katılındı. 
 
 
 
 
 
21 Mayıs 2008 
 
Devlet adamı - Şair –Yazar-Gazeteci- Nurettin ÖZDEMİR’ in Odamızı ziyareti ve İlimize 
yapmış olduğu katkılara ve ziyareti anısına plaket verilmesi. 
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21 Mayıs 2008 
 

 
Yerel Basın 

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası  
Sigorta Acentesi Odamız Üyeleri 

 
SİGORTA ACENTELİKLERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER 

 
Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun Geçici 7 nci maddesi "Sigorta Acenteleri, 
bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve 
Levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler sigorta acenteliği 
faaliyetinde bulunamaz." hükmünü amirdir. 
 
Söz konusu Kanun 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bir yıllık süre 14 
Haziran 2008 tarihinde sona ermektedir. 
 
Bu çerçevede, "Sigorta Acenteleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe giriş tarihi olan 14 Nisan 2008 
günü akşamına kadar ticari işletmelerinin tescil işlemlerini tamamlamış olan Sigorta 
Acentelerinin uygunluk belgesi alma başvuruları 20 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından görevlendirilen Odalarca alınmaya başlanacaktır. 
 
Söz konusu başvuruların usulüne uygun ve eksiksiz bir biçimde alınabilmesini teminen, 
Sigorta Acentelerinin ilgili Odalara gerekli evrakları teslim etmeleri öncesinde, 15 Mayıs 
2008 tarihinden itibaren WWW.siqorta.org.tr adresli internet sitesinden başvuruda 
bulunmaları büyük önem arz etmektedir. 
 
Ayrıca, uygunluk belgesi alma ve Levhaya kayıt başvurusu sürecine ilişkin bütün bilgiler 
anılan sitede yer almaktadır. 
 
Bu vesileyle Hazine Müsteşarlığı tarafından Acentelerce uygunluk belgesi verme yetkisini 
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) mize devretmiş, Birliğimiz ise ilimizde ve 
ilçelerimizde bu görevin yerine getirilmesi için Odamızı yetkilendirmiştir. 
 
Daha detaylı bilgi Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızdan alınabilir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siqorta.org.tr/
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26 Haziran 2008 
 

Sayın : Alaattin ÇELİKLİ 
Körfez Yağmurdereliler Dernek Başkanı 

Körfez / İZMİT 
 
Üçüncüsünü düzenleyeceğiniz “3. Geleneksel Marmara Bölgesi Yağmurdereliler Piknik 
Şöleni” ile ilgili davetinizi aldım. 
 
Bu nazik davetinize teşekkür ediyor, şenliğinizin amacına ulaşması temennisiyle şahsınızda 
Körfezde yaşayan tüm hemşehrilerime selam ve saygılar sunuyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Haziran 2008 
 

Adalet ve Milli Savunma eski Bakanımız, Gümüşhane eski Milletvekilimiz Devlet 
Adamı Sn: Mahmut Oltan SUNGURLU’ nun Odamızı ziyareti. 
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17 Haziran 2008 
 

Yerel Basın 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine 500 bin YTL Kredi Protokolü 
 

Halk Bankasının başlattığı "Ticaret ve Sanayi Odalarına yönelik destek" programı 
kapsamında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) ile imzaladığı protokol 
çerçevesinde, oda üyelerine uygun koşullarda kredi desteği imkanı sağladı. İmzalanan 
protokolle Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine 500 bin YTL limitli kredi kullanım 
imkanı sağlandı. 
 
Protokol GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis Başkanı Turan TUĞLU 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meslek Komitesi Başkanları ve Oda Üyelerinin katılımı 
ile Halk Bankası Genel Müdür Yardımcıları, Yunus ESMER, Dr. Şahap KAVCIOĞLU, Halk 
Bankası Trabzon Bölge Müdürü Mehmet Ali NURİOĞLU ve Gümüşhane Şube Müdürü Hanifi 
ÖZİNAL ve Şube çalışanlarının katıldığı törenle imzalanarak uygulamaya girdi. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO Yönetim kurulu Başkanı İsmail AKÇAY kredi 
protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, GTSO üyelerinin finansal ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik yapılan bu tür girişimlerin takdirle karşılandığını belirterek, 
Gümüşhane'de yaşamanın ve ticaret yapmanın zorluğuna dikkat çekerek, "Bu zorluğu her 
nefes alışımızda hissediyoruz. Dünyadaki olumsuz gelişmelerden etkilenen ülkemize 
yansıyan bu olumsuzlukların küçük illerde daha büyük ölçüde yaşıyoruz. Kritik bir 
dönemden geçildiğini belirten GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, en zor işin 
ticaret erbabının işi olduğunu belirterek; Her gün iflas eden tüccarımızı esnafımızı 
duymaktan son derece büyük üzüntü duyduğunu belirtti.  
 
Ekonomisi sadece devlet memuruna bağlı olan bir ilde ticaret yapmak, ticaret erbabı olmak 
harman kadar yürek ister. Bizler bu cesareti gösteriyor, bu riski alıyoruz. Ama diyoruz ki, 
devletimizde bize yardımcı olsun. Bu memleketi hep beraber kalkındırmak zorundayız, bu 
memleketi Ankara tek başına kalkındıramaz, koşturamaz. 1 kişinin istihdamı devlete 194 bin 
YTL dir. Bir işletme 1 kişilik istihdam sağlamasıyla devletin sırtından 194 bin YTL' İlk yük 
alıyor. Bu riskleri alan işveren hak ettiği kadar saygıyı görmüyor. Hak ettiğimiz saygı ve 
itibarı görmek istiyoruz. İşyerimize geleni nasıl saygı ile karşılıyorsak, aynı saygıyı, aynı 
itibarı kamu kurum ve kuruluşlarında da görmek istiyoruz. Ticaretin olmazsa olmazı 
sermayedir. Üretimde istihdam için emek ve sermaye lazım" dedi. 
 
Halk Bankası ile 2006 yılında yapılan 150 bin YTL'lik kredi anlaşması bu kez 500 bin YTL'ye 
çıkarılarak 36 ay vade 500 bin YTL limitli kredi kullanım imkanı sağlandı. Faiz oranı normal 
kredilere uygulanan orandan binde 2 daha düşük olup 1.79'dur. KOBİ tanımına giren 
firmalara yüzde 5 BSMV uygulanmaktadır. 
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19 Haziran 2008 
 

KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZEN’ in Odamızı ziyareti 
 

 
 
 
11 Temmuz 2008 
 
Kredi Garanti Fonu- BTC Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı yetkilileri ve Trabzon Ziraat Bankası 
Bölge Müdür temsilcilerinin ve Valimiz Sn: Enver SALİHOĞLU’nun iştiraki ile üyelerimizin 

kredi temininde teminat sorunlarının çözümüne yönelik bilgilendirme toplantısı 

 
 



 364 

 
 
 
 
21 Temmuz 2008 
 
 
 

Yerel Basın 
Ekonomik Forum Dergisi  

 
İŞ ADAMI OLMANIN VE TİCARET YAPMANIN ZORLUKLARI 

 
Dünyanın en büyük 17. Ekonomisi olmamıza rağmen, iş ortamının düzgünlüğü bakımından, 
Dünya Bankası sıralamasında 57. sıradayız. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan  üreten, 
istihdam sağlayan, risk alan, Esnaf-Tüccar-İşveren hak ettiği saygıyı da itibarı da görmüyor. 
 
Tüm Kamu yönetiminde hak ettiğimiz itibarı da görmek istiyoruz. Yılda 250 iş gününün 100 
gününde bana vergi ödeme koymanın normal akılda yeri olamaz. Ben mükellef olarak 
yaptığım hatanın bedelini ödüyorum. Kamu çalışanlarının hatasının bedelini kim ödüyor? 
Yine ben. Niye? Hiç iflas eden Devlet Memuru gördünüz mü? Ama her gün iflas eden 
işadamı görüyorum.  
 
Kayıt dışılığı takip etmek yerine kayıtlı ekonomiyi zorlamak illaki bir hata aramak işin 
kolayına kaçmaktır.  
 
2007 yılında Hazine Müsteşarlığının yaptığı çalışmada bir kişilik istihdam maliyetinin 
194.000,00-YTL olduğu görülmüştür. Demek ki bir işveren 1 kişi istihdam ettiğinde Devletin 
sırtından 194.000,00-YTL yük almış oluyor. 10 kişi istihdam eden yaklaşık 2 trliyon liralık bir 
yükü devletin sırtından almış oluyor. O zaman işverenin önünü açmak lazım, mevzuat 
efendilerle bizlerin heyecanını kırmayınız. 
 
Finansmana erişimdeki zorluklar bir an önce kaldırılmalı. Ülkemizdeki bankaların büyüme 
oranına göre özel sektöre kredi vermediklerini görüyoruz. Verilen krediler de büyük 
zorluklar sonunda alınıyor. Yok Bölge Müdürlüğüne soralım, yok genel müdürlüğe soralım. 
Fuzuli laflar. Krediler konusunda yeni sitemin geliştirilmesi, kredinin kolaylaştırılması ve 
hızlandırılmasını bekliyoruz.   
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23-25 Temmuz 2008 
 

Pakistan- Karaçi 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın Pakistan / Karaçi’de Türkiye, İran, 
Pakistan’ın kurucu üyesi olduğu Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan, 
Kırgızıstan, Özbekistan ve Tacikistan’ın sonradan üye olduğu ECO (Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı) Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ECO TSO) Yürütme Kurulu ve Genel Kurul ve  ile III. 
ECI TSO İş Forumu ve Alıcılar-Satıcılar toplantısı’na Milli Komite Üyesi olarak katılımı 
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27 Temmuz 2008 
 

15 Uluslararsı Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Şenliği 
 

 
 
15 Uluslararsı Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Şenliği Odamızın Panel sunumu 

İlimizdeki Ulusal, Yerel Basın ve ayrıca ilimiz milletvekillerine sunulmuştur. 
 
 
 

GÜMÜŞHANE 
15. ULUSLARARASI 
KUŞBURNU-PESTİL, 

KÜLTÜR VE TURİZM ŞENLİĞİ 
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GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN PANEL SUNUMU 
 
TARİH : 27 TEMMUZ 2008 
 
YER      : VALİLİK TOPLANTI SALONU 
 
 
 
 
 
GÜMÜŞHANEMİZDE KISA VEDELİ BEKLENTİLERİMİZ 

 
Gümüşhane ilimiz, Fert başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. 
sırada, Nüfus bakımından 76. sırada, Elektrik kullanımında 78. sırada, İhracatta da 80. 
sıradayız. 

 
TEŞVİK YASASI 

 
Göçü durdurarak daha büyük maliyetin önlenmesi, büyümenin tabana yayılması için, 
ayrıcalık değil, adalet için, siyasi baskılardan uzak, CAZİBE İLLERİ YARATACAK BİR TEŞVİK 
YASASI istiyoruz.   

 
-Yasa kapsamına girecek iller, en az 3 kritere göre tespit edilmelidir.   
  
1-Fert Başına Milli Gelir Seviyeleri, 
2-Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan Aldıkları Pay, 
3-Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları, 
 
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bu ve buna benzer kriterlere bakarak 81 ilimizi 
gelişmişlik seviyelerine göre 5 ayrı derecede toplamıştır. Bu kriterlere göre 5. derecedeki 
illere ayrı bir teşvik, 3. ve 4. derecelere ayrı bir teşvik verilmesi gerektiği görülecektir. 
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DPT YAYIN NO ; 2671 
 
TABLO 7- GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE KADEMELİ İL GRUPLARI 

 
1.DERECE 
GELİŞMİŞ 
İLLER 

2.DERECE 
GELİŞMİŞ 
İLLER 

3.DERECE 
GELİŞMİŞ 
İLLER 

4.DERECE 
GELİŞMİŞ 
İLLER 

5.DERECE 
GELİŞMİŞ 
İLLER 

 
1-İSTANBUL 
 
2- ANKARA 
 
3-İZMİR 
 
4-KOCAELİ 
 
5-BURSA 

 
6-ESKİŞEHİR 
 
7-TEKİRDAĞ 
 
8-ADANA 
 
9-YALOVA 
 
10-ANTALYA 
 
11-KIRKLARELİ 
 
12-DENİZLİ 
 
13-MUĞLA 
 
14-BOLU 
 
15-BALIKESİR 
 
16-EDİRNE 
 
17-MERSİN 
 
18-BİLECİK 
 
19-KAYSERİ 
 
20-GAZİANTEP 
 
21-ZONGULDAK 
 
22-AYDIN 
 
23-SAKARYA 
 
24-ÇANAKKALE 
 
25-MANİSA 

 
26-KONYA 
 
27-KARABÜK 
 
28-ISPARTA 
 
29-HATAY 
 
30-UŞAK 
 
31-BURDUR 
 
32-SAMSUN 
 
33-KIRIKKALE 
 
34-NEVŞEHİR 
 
35-KARAMAN 
 
36-ELAZIĞ 
 
37-RİZE 
 
38-TRABZON 
 
39-AMASYA 
 
40-KÜTAHYA 
 
41-MALATYA 
 
42-KIRŞEHİR 
 
43-ARTVİN 
 
44-AFYON 
 
45-DÜZCE 
 
46-ÇORUM 

 
47-OSMANİYE 
 
48-K.MARAŞ 
 
49-NİĞDE 
 
50-GİRESUN 
 
51-KASTAMONU 
 
52-TUNCELİ 
 
53-SİVAS 
 
54-KİLİS 
 
55-BARTIN 
 
56-AKSARAY 
 
57-SİNOP 
 
58-ERZİNCAN 
 
59-ÇANKIRI 
 
60-ERZURUM 
 
61-TOKAT 
 
62-ORDU 
 
63-DİYARBAKIR 
 
64-YOZGAT 
 
65-ADIYAMAN 
 
 

 
66- BAYBURT 
 
67-KARS 
 
68-Ş.URFA 
 
69-IĞDIR 
 
70-BATMAN 
 
71-
GÜMÜŞHANE 
 
72-MARDİN 
 
73-SİİRT 
 
74-ARDAHAN 
 
75-VAN 
 
76-BİNGÖL 
 
77-HAKKARİ 
 
78-ŞIRNAK 
 
79-BİTLİS 
 
80-AĞRI 
 
81-MUŞ 
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BEKLENTİLERİMİZ; 
 

1-Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi, gelişmişlik derecelerine göre 1., 2., 3., 4., 5., 

derece gelişmiş iller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 ve 5350 sayılı 
Teşvik Yasaları 3.,4., ve 5. derecede gelişmiş illere aynı hakları veriyor. Her bakımdan 
birbirinden çok farklı olan bu illere aynı teşvik yasasının uygulanması haksızlıktır. yeni 
hazırlanacak teşvik yasasının sektörel bazda olacağını duyuyoruz. Önümüzdeki pazartesi 
ve salı günü DPT bu yasa tasarısını görüşecekmiş. Sektörel bazda çıkacak teşvik yasası 
Gümüşhane ve Gümüşhane gibi illere hiçbir faydası olmaz. Bizim için eskisinden kötü bir 
yasa olur. Gümüşhane ilimizle beraber 5. derecedeki illerde üretimi ve istihdamı 
artırmak için bölgesel teşvik istiyoruz.  
 

2-Gümüşhane Üniversitesi Kampus alanı içerisinde yer alan Karayolları Şube Şefliğinin 

uygun bir alana taşınarak, bu alanın üniversite yerleşke alanına dahil edilmesini 
istiyoruz. 

— Üniversiteye devredilen YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) fiziki mekanlarının 
onarımı kısa bir zamanda yapılıp hizmete sokulmalı. 
— Kampus alanı içerisinde de çok amaçlı bir salon yapılmalıdır. 
 

3-Süleymaniye Mahallesinde yaz ve kış turizmine açılacak bölgenin yolunun yapılmasını 

istiyoruz.  
 

4-Gümüşhane – Torul arası transit yolda bir çarşı kurulmasını istiyoruz.       ( Bu yoldan 

yılda 1.200.000 araç geçmektedir. Bu akıp giden büyük bir potansiyeldir. Kurulacak 
böyle bir çarşı bu potansiyelden ilimize önemli ölçüde ekonomik katkı ile istihdam 
sağlayacaktır.) Ülkemizde karayolu trafiğinden ekonomik fayda sağlamayan tek il 
belki’de, Gümüşhane’dir. Bu bölgede arsa yeri tescil edilirse, arsayı satın almaya ve 
çarşıyı yapmaya da biz hazırız.  
 

5-Sadak ve Aşağı Alıçlı Barajları yapılmalıdır. 
 

6-Yapımı devam eden İlçe Karayolları ve grup Köy yolları yeterli ödenekle bitirilmelidir. 

(Gümüşhane–Köse ilçe yolu, Kelkit -Şiran  bağlantı yolu, Gümüşhane-İkisu-Şiran 
karayolu, 26 köyün ve yaylaların kullandığı Gümüşhane-Tohumoğlu -Yağmurdere 
bağlantı yolu, Salyazı beldemizi ve 7 komşu köyünü Gümüşhane’ye bağlayacak en kısa 
güzergah olan Salyazı-Çalık bağlantısı, yapımı devam eden Şiran-Çamoluk yolu, İkisu-
Yağlıdere yolu ve duble yol yapımında da öncelikli olarak Kelkit-Gümüşhane, Torul-
Gümüşhane arası ve Gümüşhane-Bayburt istikameti yapılmalıdır.) 
 

7-Gümüşhane Merkez, Elmalı Bölgesi imara açılıp, dar gelirli aileler için TOKİ tarafından 

60-70 m2’lik konutlar yapılmalıdır. (Birçok ilde olduğu gibi ilimizde ’de dar gelirli aileler 
250-300-YTL aylık ödemelerle konut sahibi olabilmelidir.) 
 

8-Merkez Zafer Meydanı ve Eski Stadyum uygun projelerle TOKİ’ye verilerek sosyal ve 

ekonomik fayda sağlar hale getirilmelidir.    
 

9-İlimiz flora yapısı ve su kaynakları açısından tarımsal üretime son derece müsaittir. 

Yeni ürün gelişimini sağlamak ve kırsal alan gelirlerini arttırmak için, ekolojik yapıda göz 
önüne alınarak Organik Tarım desteklenmeli, organik hayvansal üretim için hazineye ait 
araziler müteşebbis ve girişimcilere açılmalıdır. Elimizde Tarım, Hayvancılık ve Meyvecilik 
yapılacak durumdaki hazine arazilerinin envanteri çıkarılarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 
Talep olması halinde satılmalıdır. 
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10-İl dışında yaşayan hemşerilerimizin edindikleri bilgi birikim ve sermaye ile altyapısı 

tamamlanmış Organize Sanayi Bölgemizde yapacakları yatırımlarla ilimizin ekonomik 
gelişimine katkı sağlamalarını bekliyoruz.  

 

11-Kamu kurumlarınca mal ve hizmet alımlarının il dışından yapılmasından rahatsız 

oluyoruz. Mal ve hizmet alımlarında eşit şartlarda ilimiz esnafı tercih edilmelidir. Şartlar 
eşit değilse, eşitlenmesi için yöneticilerimizden öneri ve destek bekliyoruz.  
 

-Ülkemiz ekonomisinin %50 si kayıt dışı iken, kayıt dışı ekonomisi olmayan ilimiz 
bunlarla rekabet edemez hale düşüyor ve kayıt dışı ile devleşen illerin pazarı oluyoruz. 
Yöneticilerimizden destek istiyoruz. Devlere biz boğdurmayın. İlimizdeki mal ve hizmet 
talebini bizim esnaf ve tüccarımız karşılamalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 Ağustos 2008 
 

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÜMÜŞHANE 

 
 
Odamıza kayıtlı bir Üyemizden alınan 17.07.2008 tarihli dilekçede Gümüşhane Devlet 
Hastanemizin medikal cihaz ve donanım alımlarında ucuz fiyat vermelerine rağmen aynı ya 
da benzer ürünlerde il dışındaki belirli firmalardan alım yapıldığı, Şartnamelerinde belirli 
firmaların ürün özellikleri ile hazırlanarak ihaleye çıkıldığı belirtilmektedir. 
 
Kamu kurumlarınca mal ve hizmet alımlarının İl dışından yapılmasından rahatsız oluyoruz. 
Mal ve hizmet alımlarında eşit şartlarda İlimiz Esnafı tercih edilmelidir.  
 
Ülkemiz ekonomisinin %50 si kayıt dışı iken, kayıt dışı ekonomisi olmayan İlimiz Esnafı 
bunlarla rekabet edemez hale düşüyor ve kayıt dışı ile devleşen İllerin pazarı oluyoruz.  
 
Konuya hassasiyet göstermenizi ve üyemizin hakların korunması talebiyle vermiş olduğu 
dilekçelerine istinaden, Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan alımlarla ilgili bilgi ve  
2007 yılında  Gümüşhane Devlet Hastanesinde  yapılan ihalelerde  yerleşik  kaç firmanın 
ihale aldığı konusunda   Odamıza  bilgi verilmesini ; 
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
 
 
 



 371 

 
 
 
 
16 Ağustos 2008 
 
 

Yerel Basın 
 

KOSGEB  BAŞKANLIĞI’NDAN YENİ DESTEK PAKETİ:  
ESNAF VE SANATKARA, SIFIR FAİZLİ “CANSUYU” KREDİSİ 

 
KOSGEB Başkanlığı  imalatçı esnaf ve sanatkara, SIFIR faizli ve 18 ay vadeli 25.000 TL’ye 
kadar kredi kullandırılacağını  açıklandı. Esnaf ve Sanatkara sağlanacak kredi hacminin 
toplamı 125 milyon YTL’ye ulaşacak.  
 
SIFIR faizli destek kapsamında 125 milyon YTL’lik kaynağın, yüzde 25’i Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu, yüzde 25’i diğer kalkınmada öncelikli yörelerde ve yüzde 50’si de normal ve 
gelişmiş yörelerdeki imalatçı esnaf ve sanatkara kullandırılacak.  
 
5.000’e yakın imalatçı Esnaf ve Sanatkarın yararlandırılması planlanan programda, esnaf ve 
sanatkar kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılarak işletme başına 30,000 YTL’ye kadar 
kredi kullandırılacak. 
 
Esnaf ve Sanatkar Kredisi Destek Programından, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı, 
kapasite raporuna sahip olan imalatçı esnaf ve sanatkarımız, KOSGEB veri tabanına 
kaydolarak yararlanabilecek.  
 
Bu krediye müracaat  edebilmek  için  imalatçı Esnaf ve Sanatkarlardan   KOSGEB veri 
tabanına  kayıt yaptırmayanların bir an önce  Odamıza müracaat ederek veri tabanına kayıt  
yaptırmaları ve kapasite raporu olmayanlarında  ilgi odalarından kapasite raporu 
çıkartmaları gerekmektedir. 
 
Krediden  yararlanmak isteyen İmalatçı Esnaf ve Sanatkarımız 20 Ağustos Çarşamba günü 
mesai saati başlangıcı itibariyle başvuruda bulunabilecekler. İmalatçı Esnaf ve Sanatkarımız;  
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti 
Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankasına başvurabilecek. Başvurular direkt bankalara 
yapılacaktır.  
 
KOSGEB; yapılan başvuruları imalatçı kriterlerine göre değerlendirecektir. Teminat sorunu 
yaşayabilecek olan imalatçı esnaf ve sanatkarımız, Kredi Garanti Fonu’na başvurabilecektir.  
 
Ayrıca Esnaf ve Sanatkarımız bu süre içinde önce http://www.kosgeb.gov.tr adresine 
girerek internet üzerinden bilgi alabileceklerdir. 
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18 Eylül 2008 
 

Sayın : Abdullah GÜL 
Cumhurbaşkanı 

ANKARA 
 
 Sayın Cumhurbaşkanım; uygun göreceğiniz bir tarihte, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası adına zat-ı âlinizi ziyaret etmek istiyoruz. 
 
 Takdirlerinize arz ederiz. 
  
                                                          Turan TUĞLU             İsmail AKÇAY 
                                                          Meclis Başkanı      Yönetim Kurulu Başkanı  
 
Ziyaret Edecekler                                                 : 
1- Turan TUĞLU   (Meclis Başkanı) 
2- İsmail AKÇAY  (Yönetim Kurulu Başkanı) 
3- Lokman EREN    (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 
4- Süleyman KÖPRÜLÜ (Meclis Başkan Yardımcısı) 
5- Sebahattin UÇAR    (Yönetim Kurulu Üyesi) 
6- Azmi ARITAN (Meclis Üyesi) 
7- Osman YILMAZ (Meclis Üyesi) 
8- Hüseyin CANLI (Meclis Üyesi) 
9- Nail DABAĞ (Nakliyeciler Meslek Komitesi Başkanı) 
10 – Lütfi KILIÇ (Genel Sekreter) 
 
 
18 Eylül 2008 
 

Kemal UNAKITAN (Maliye Bakanı) 
Faruk Nafız ÖZAK (Bayındırlık ve İskan Bakanı) 

Nazım EKREN (Devlet Bakanı) 
 

Sayın Bakanım; Ekim ayının ilk yarısında, uygun göreceğiniz bir tarihte, Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası adına zat-ı âlinizi ziyaret etmek istiyoruz. 
 
 Takdirlerinize arz ederiz. 
                                                          Turan TUĞLU             İsmail AKÇAY 
                                                          Meclis Başkanı      Yönetim Kurulu Başkanı  
 
Ziyaret Edecekler                                                 : 
1- Turan TUĞLU   (Meclis Başkanı) 
2- İsmail AKÇAY  (Yönetim Kurulu Başkanı) 
3- Lokman EREN    (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 
4- Süleyman KÖPRÜLÜ (Meclis Başkan Yardımcısı) 
5- Sebahattin UÇAR    (Yönetim Kurulu Üyesi) 
6- Azmi ARITAN (Meclis Üyesi) 
7- Osman YILMAZ (Meclis Üyesi) 
8- Hüseyin CANLI (Meclis Üyesi) 
9- Nail DABAĞ (Nakliyeciler Meslek Komitesi Başkanı) 
10 – Lütfi KILIÇ (Genel Sekreter) 
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25 Eylül 2008 
 

Yerel Basın 
Sigorta Acenteleri 

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN SİGORTA ACENTELERİNE DUYURU 
 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 14.04.2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sigorta 
Acenteleri Yönetmeliği’nin 4’cü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca sigorta 
acentelerinin “Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması” 
gerekmektedir denmektedir. 
 

Sigorta acenteleri icra komitesinin 14.06.2008 tarihinde almış oldukları karar gereğince; 
Odalara Acente Uygunluk Başvurusu yapan Firma/Şahısların aşağıdaki belgeleri en geç 
31.12.2008 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 
  
Sigorta Acentelerince Fiziki Şartlara İlişkin Olarak Odaya Teslim Edilecek 
Evraklar: 
 

Münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülen mekanın, müstakil bir bina veya iş merkezi 
içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlıbaşına kullanılmaya elverişli 
bağımsız bir mekan olduğuna dair yazılı beyan, 
 

Sigorta acenteliği faaliyetinin yürütüldüğü işyerine ilişkin sigorta acentesine ait tapu veya 
kira sözleşmesi sureti, 
 

İlgili belediye tarafından sigorta acentesi adına düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı”nın sureti, 
 

Vergi levhası sureti,  
 

Sigorta acentesi adına kayıtlı elektrik, telefon, su veya ADSL faturalarından en az ikisinin 
sureti ile;  
 

En az 1‘er adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının, 
 

Poliçe düzenlemeye, müşteri cari hesabını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun 
programlarının,  
 

Yeterli arşivleme sisteminin, 
 

İnternet bağlantısının, 
 

Elektronik posta adresinin,  
 

Müşteri oturma grubunun bulunduğuna ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanacağına 
dair yazılı beyanlarını,  
 

Ayrıca; başvuruda bulunan firma/şahısların mesleki sorululuk sigortalarını yaptırdıklarına 
dair sigorta poliçelerini programa işletmek üzere en geç 31.12.2008 tarihine kadar teslim 
etmeleri gerekmektedir.  
 

Daha geniş bilgi Ticaret ve Sanayi Odamızdan alınabilir.  
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13-19 Ekim 2008  
 

1. Ahilik Haftası Kutlamaları 
 
Ahilik Haftası nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odamız, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile birlikte 
Gümüş Otelde Düzenlenen Ahilik kutlamaları çerçevesinde meslekte 40 yılını dolduran 
üyelere plaket verildi ve ahilik haftası kutlamaları yapıldı. 

 
 

 
 
 
 



 375 

20 Ekim 2008 
 
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Prof. Dr. Yahya DOĞAN’ a ilimizin sorunlarının aktarıldığı 
Odamız Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile istişare toplantısı ve beklentilerimizle ilgili 
rapor sunulması 
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25 Ekim 2008 
 

Doğu Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanlarının katılımı ile Odamızda  
V. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası Doğu Karadeniz Bölge Hazırlık Toplantısı. 
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30 Ekim 2008 
 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığına 
 

KONU: Yeni Teşvik Yasası Çalışmaları. 
 
Çalışmaları yürütülmekte olan yeni teşvik yasası ile ilgili olarak, ilimiz Gümüşhane'nin de 
içinde yer aldığı 5.derece gelişmiş illerin, yasanın uygulanışından daha rantabl yararlanması 
açısından aşağıda belirttiğimiz hususların yasa kapsamına alınmasında büyük zaruret 
bulunmaktadır. 
 
Bu bağlamda: 

1-Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi, gelişmişlik derecelerine göre L, 2., 3., 4., 5., derece 

gelişmiş iller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 sayılı Teşvik Yasası 3.,4., ve 5. 
derecede gelişmiş illere aynı haklan veriyor. Her bakımdan birbirinden çok farklı olan bu 
illere aynı teşvik imkanlarının sağlanması haksızlıktır. Yeni hazırlanacak teşvik yasasının 
sektörel bazda olacağını duyuyoruz. Bu yasa tasarısı DPT'de görüşülüyor. Sektörel bazda 
çıkacak teşvik yasasının, Gümüşhane ve Gümüşhane gibi illere hiçbir faydası olmayacaktır. 
Bizim için eskisinden kötü bir yasa olur. 
 
Bu nedenle; Gümüşhane ilimizle beraber 5, derecedeki illerde üretimi ve 
istihdamı artırmak için bölgesel teşvik istiyoruz. 
 

2-2007 yılında Hazine Müsteşarlığının yaptığı çalışmada bir kişilik istihdam maliyetinin 

194.000,00-YTL olduğu görülmüştür. Demek ki bir işveren 1 kişi istihdam ettiğinde Devletin 
sırtından 194.000,00-YTL yük almış oluyor. 10 kişi istihdam edildiğinde yaklaşık 2 trilyon 
liralık bir yük devletin sırtından alınmış olmaktadır. 
 
Bu nedenle; işveren desteklenerek, üretim ve istihdam artırılmalıdır. 
 

3- Gümüşhane İlimizin de aralarında bulunduğu 5. derece İller için Teşvik Taleplerimiz; 

a-5. derece İllerde Teşvik süresi 10 yıl olmalı, 
b- Kurumlar Vergisi ve Gerçek Gelir Vergisi muafiyeti verilmeli, 
c-Enerji indirimi ve SSK İndirimi verilmeli, 
d-Eski ve yeni bütün işletmeler Teşvikten yararlandırılmalı, 
f-İstihdam şartı en çok 10 kişi olmalı. 
 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
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04 Kasım 2008 
TC 

BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU 
Ticari Ataşeliğine 

BATUM/ GÜRCİSTAN 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, beş kişilik bir ekiple Gürcistan/ 
Batum şehrine 12-14 Kasım 2008 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirmeyi 
düşünmekteyiz. 
 

Ziyaretimizin amacı komşu ülke Gürcistan ile, İlimizden ticari, ekonomik ve sosyo Kültürel 
konularda görüş alış verişinde bulunarak, bu ülke ile ilimizden yapılabilecek ticari ilişkileri 
konularında görüşmeler yapmak, Gürcistan Ülkesinde tarihi ve Kültürel yerleri   gezmek 
görmek bilgi alış verişinde bulunmak olacaktır. 
 

Gürcistan Ülkesine 12 kasım 2008 tarihinde Sarp sınır kapısından özel aracımızla giriş, 15 
Kasım 2008 tarihinde çıkış yapılacaktır. 
 

Ziyaretimiz dahilinde, başta Batum Başkonsolosluğumuz olmak üzere ; Batum Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı, Batum Belediye Başkanı ve Batum Valiliğini ziyaret etmek istiyoruz. 
Bununla birlikte ikili ilişkiler çerçevesinde ziyaret etmemizde yarar gördüğünüz kurum ve 
kuruluşlar da var ise seyahatimizden 3 gün önce bilgi verilmesinden memnuniyet   
duyulacaktır. 
 

Yukarıda anılan tarihler arasında Batum İlinde Türk yemeklerini tercih edeceğimizi, en az 4 
yıldızlı otelde ve şehir merkezine yakın civarda 2 gece, 5 ayrı oda olmak üzere 
rezervasyonun tarafınızda yapılması ve ziyaretimiz boyunca Ataşeliğinizce bir tercüman 
görevlendirilmesi konularında yardımlarınızı arz ediyor, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle   
saygılarımı sunuyorum. 
 
13-14-15 Kasım 2008 
 

Odamız Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY ve Genel Sekreterimiz 
Lütfi KILIÇ’ın Gürcistan’a Resmi bir ziyarette bulunarak; T.C. Batum Başkonsolosumuz Sayın; Tuğrul 
Ercan ÖZEN, Batum Ticari Ataşemiz Sayın; Özgür Volkan AĞAR, Acara Özerk Cumhuriyeti Maliye ve 
Ekonomi Bakanı Sayın; Sulkhan DJORTMENADZE, Batum Belediye Başkanı Sayın; Robert 
CHKAİDZE, Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın; Tengiz BAKURİDZE ‘ yi 
ziyaret ederek bir dizi görüşme ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. İki ülke arasında işbirliği 
yapılabilecek alanları değerlendirerek ilimizin simgesi olan Karaca Mağarası Rölyefi takdim edildi. 
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17 Kasım 2008 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ı ziyaret ve taleplerimiz 

 

 
 

Sayın : Zafer  ÇAĞLAYAN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı / ANKARA 

 
Sayın Bakanım; 
 
Gümüşhane İlimiz fert başına 1075 $ milli gelirle 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığı pay bakımından 74. 
sırada, Nüfus bakımından 76. sırada  elektrik kullanımında 78. sıradadır.  
 

Bu Bağlamda ;  
 

1-Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi gelişmişlik derecelerine göre 1.,2.,3.,4., ve 5., derece 

gelişmiş İller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 sayılı Teşvik Yasası 3.,4., ve 5. 
derecede gelişmiş İllere aynı hakları veriyor. Her bakımdan birbirinden çok farklı olan bu 
İllere aynı teşvik imkanlarının sağlanması haksızlıktır. Yeni yapılacak teşvik yasasının 
sektörel bazda olacağını duyuyoruz. Bu yasa tasarısı DPT’ de görüşülüyor. Sektörel bazda 
çıkacak teşvik yasasının, Gümüşhane ve Gümüşhane gibi İllere hiçbir faydası olmayacaktır. 
Bizim için  eskisinden kötü bir yasa olur.  
 

Bu nedenle ; Gümüşhane ilimizle beraber 5. derecedeki İllerde üretimi ve 
istihdamı artırmak için  “Bölgesel Teşvik” istiyoruz.  
 

2- Gümüşhane İlimizin de aralarında bulunduğu 5. derecede İller için Teşvik Taleplerimiz ;  

a)5. Derecede İllerde Teşvik süresi 10 yıl olmalı, 
b)Kurumlar Vergisi ve Gelir vergisi muafiyeti verilmeli, 
c)Enerji indirimi ve SSK indirimi verilmeli, 
d)Eski ve yeni bütün işletmeler Teşvikten yararlandırılmalı, 
e)İstihdam şartı en çok 10 kişi olmalı.  
 

Yüksek müsaadelerinize arz ederim.  
 

Saygılarımla 
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17 Kasım 2008 
 
 

Yerel Basın 
 
 

VERGİ BORÇLARINA TAKSİTLENDİRME İMKANI 
 
 
 
 
Vergi borcu bulunan Mükellefler 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi 
dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksiti 2008 yılı Aralık ayından başlamak 
üzere, 18 ay süre ile yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanarak taksitlendirilecektir.  
 
Taksitlendirmeden tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak 30 Ekim 2008 tarih ve 
27039 sayılı Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Bu tebliğe göre tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir 
azaltma yapılarak faiz oranı yıllık yüzde 3 olarak belirlenmiştir. Bu uygulamadan; vade tarihi 
1 Eylül 2008 tarihinden önce olan, Vergi Dairelerine ödenmesi gereken, her türlü vergi, 
resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm 
amme alacaklarından borçlu olan mükellefler yararlanacaktır. 
 
 Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu 
vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır. 
 
Vergi Borcu Bulunan Mükelleflerin bu ödeme kolaylığından yararlanılması menfaatlerine 
olacaktır. Çünkü normal tecil ve taksitlendirme faizi aylık yüzde 2 olup yıllık yüzde 24´tür. 
 
Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur. 
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20 Kasım 2008 Ankara  
 

DOĞU KARADENİZ BÖLGE SÖZCÜSÜ 
 

İSMAİL AKÇAY’ın sunumu 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası  

Yönetim kurulu Başkanı 
 

V. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI 
 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı Sayın Nazım EKREN katılımıyla sunulan    
 

DOĞU KARADENİZ 
ODA VE BORSALARINA GÖRE 

SORUNLAR VE ÖNERİLER 
ÖZET RAPORU 

 

BÖLGESEL SORUN 1 ;    TARIM 
 
ÖNERİ ; Karadeniz Bölgesi deyince öne çıkan iktisadi realite fındıktır. Fındık, özellikle 1. 
standart bölge olan, Ordu-Giresun-Trabzon illeri dışında bugün 41 İlde, 700bin Hektar 
alanda  ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ne kayıtlı, 268 bin üretici tarafında n üretilmektedir. Fındık 
bir Coğrafi Bölgenin  temel iştigal konusudur. Ordu-Giresun-Trabzon İllerinde, fındık tarım 
sektörünün alternatifsiz bir ürünü olup, Sanayi ve Ticaret te fındığa endekslidir. Fındık para 
etmeyince de Bölge halkı ve ekonomisi ciddi bir sıkıntıya düşüyor.  
 

 Fındığın yurt içi ve yurt dışı pazarları yeniden aranmalıdır. 

 Fındık ürün İhtisas Borsası ve Fındık Lisanslı depolar kurulmalı.  
 Doğrudan gelir desteği, arazi eğimi ve güçlüğüne göre, sadece fındık 

üreten,fındıktan başka geliri olmaya üreticiye verilmeli.  

 % 7 meyilin altında olan arazilerde fındık üretimi yerine alternatif ürünler bulunmalı,  
 Fındık ihracatında, İran ile yüksek gümrük vergisi nedeniyle yaşanan sorunlar 

çözülmeli, Fındığa konulan gümrük vergisi düşürülmelidir.  
 

Çay, Rize  ve doğusundaki Bölgemizin en önemli ürünüdür.  
 

 Çay İthalatında Gümrük girişi Rize’den yapılmalı, 
 İhtisas gümrüğü ve çay ihtisas Borsası kurulmalı,  
 İç piyasada ki yabancı çayların denetimi yapılmalı.  

 Kaçak çay önlenmeli üretici sorunları çözülmelidir.  
 

Ekolojik yapısı bozulmamış Bölgemiz, Organik tarım ve hayvancılık için çok 
müsaittir. 

 Seracılık ön plana çıkarılarak, sera organize sanayiler kurulmalı. Gümüşhane-Bayburt 
ve Kelkit’te Organik tarım ve hayvancılık desteklenmeli, Hayvancılık Organize 
Sanayiler planlanmalı. 

 Verimli Tarım için Kelkit -Sadak Barajı, Gümüşhane Aşağı Alıçlı Barajı yapılmalı.  

 Organik Tarım ve Hayvancılık için, Mera ve hazine arazileri plan dahilinde 
müteşebbise açılmalı.  

 Bölgemizin iç kesimlerinde doğal olarak yetişen, Kuşburnu, kızılcık, böğürtlen gibi 
ürünlere destekleme primleri verilerek, insanları evlerinde, üretim ve istihdama 
katmalıyız.  
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 Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın-Köy Bazlı Kalkınma Projelerini çok isabetli buluyor 
ve destekliyoruz. Ancak yeterli değildir. Kapsamı genişletilerek, yeni açılımlarla 
devamını bekliyoruz.  

 
BÖLGESEL SORUN 2 ;    ULAŞIM 
 
ÖNERİ ;   Karadeniz Bölgemiz Demiryolu ile Kafkasya’ya, GAP’a ve Orta Asya’ya 
bağlanmalıdır.  
 

 Ordu - Giresun Havaalanı (OR-Gİ Havaalanı Projesi) harekete geçirilmelidir.  
 Ordu - Efirli Liman Tevzi Programı 2009 yılı bütçesine konularak ödenek ayrılmalı. 
 Ordu - Mesudiye - Koyulhisar,bağlantı yolu,Fatsa - Aybastı-Reşadiye - Akkuş - Niksar, 

Fatsa – Korgon - Kumru ve Niksar yollarının iyileştirilmesi için 2009 yılı programına 
alınmalı. 

 İran ve Komşu Ülkelere transit taşımacılıkta rekabet edebilmemiz ve taşımacılığın 
Ülkemize dolayısıyla Bölgemize kayması için, Karadeniz Limanlarından sınır kapılarına 
kadar olan taşımalarda ÖTV’siz ve KDV’siz akaryakıt verilmelidir.  

 Gümüşhane’yi, Trabzon - Erzincan ve Bayburt İllerine bağlayan, Gümüşhane 
hudutlarındaki karayollarında duble yol yoktur.  

 Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağının daha düşük bir kotundan yeni bir 
tünel yapılarak, yapılacak duble yollarla, Ulaşımda ki maliyetimiz ve yol problemimiz 
çözüme kavuşmalıdır.  

 Cankurtaran geçidi Hopa Dağı tüneli yapılmalıdır.  
 İstanbul-Trabzon arasında yük ve yolcu taşıyan Gemi seferi yeniden başlatılmalıdır.  
 Bölgemizin Güney bağlantısını sağlayacak alternatif güzergah Ovit yolu ve tüneli 

programa alınmalı. 

 Bayburt-Araklı yolu bitirilmeli.  
 Artvin İlimizde yapılan Barajlar sonucu Karayollarımız bozulmuş, İlçelerimizle zaman 

zaman irtibatımız kesilmektedir. Artvin karayollarımızın ivedilikle yapılmasını 
bekliyoruz.  

 

BÖLGESEL SORUN 3 ;    EĞİTİM  
 

ÖNERİ ;  Üniversitesi olmayan İller olarak yıllardır üniversite özlemini çekiyorduk. Geçen 
sene 10 Mart 2007 ‘de bu salonda IV. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında Bölgemiz 
İllerinden, Ordu, Giresun ve Rize’ye açılan üniversitelerden dolayı sevincimizi belirtmiş, 
Hükümetimize bu fevkalade önemli kararından dolayı teşekkür etmiş, ama Üniversitesi 
olmayan Bölgemiz İllerinden Gümüşhane, Bayburt ve Artvin adına üzüntülerimizi 
belirtmiştir.  
 

O toplantıdan yaklaşık 20 ay sonra, Gümüşhane- Bayburt ve Artvin üniversitelerinin açılışını 
sevinçle karşılıyoruz.  
 

Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz.  
 

Üniversitelerimiz, sosyal, Kültürel ve dolaylı olarak Ekonomik yönden İlimize ve İlçelerimize 
çok önemli katkılar sağlayacaktır.  
 Ancak yeni kurulan Üniversitelerimizde fiziki mekan eksikliklerimiz vardır.   
 

 Rekabet edebilen bir Üniversite olabilmemiz için;  
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Yeni Kurulan Üniversitemize  
 

 Üniversite öğrenci yurtları 
 Üniversite Derslikler 
 Akademisyen Lojmanları 

 Çok amaçlı salonlar yapılmasını talep ediyoruz.  
 

BÖLGESEL SORUN 4 ;    TURİZM  
 

ÖNERİ ;  Zengin flora yapımızla yayla ve ormanlarımızın doğal güzelliklerini ve tarihi 
yerlerimizi turizme kazandırmak zorundayız.  
 

 Tarihi ve Doğal güzelliklerimizi turizm sektörüne sunabilmek için, Ordu-Giresun-
Gümüşhane-Bayburt-Trabzon-Artvin yaylalarını doğal ve tarihi güzelliklerini birbirine 
bağlayan bir ana yol yapmalıyız.   

 Turizm başlığı KOSGEB destekleri içinde yer almalıdır.  
 Hazine yerlerimizin bir envanteri çıkarılarak, turizm sektöründe tesisleşmeye uygun 

yerler tespit edilmeli, Bu yerler yatırımcılara sunulmalıdır.  

 Hazine yerlerindeki turizm için en uygun yerlerin, yatırımcıya tahsisindeki engeller 
kaldırılmalı, yatırım süresi kısaltılmalıdır.  

 Bayburt - Trabzon hinterlandında yer alan tarihi ve turistik, alan ve yapılar birbirine 
entegre yaklaşımla ele alınmalı. Kop Dağından - Bayburt Kalesine, Karaca 
Mağarasından-Sümela’ya, Uzungöl’den - Kafkasör Yaylasına uzanan zenginliğimizi 
sunmalıyız.   

 Envanteri çıkarılacak Hazine yerlerinden Gümüşhane Transit yolu güzergahında, 
yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılabileceği bir turizm çarşısı için uygun yerin 
yatırımcılara sunulması üretim ve istihdama büyük ivme kazandıracaktır.  

 

BÖLGESEL SORUN 5 ;    TEŞVİK  
 

ÖNERİ ;  Yatırım ve istihdamın Teşviki hakkındaki 5084 sayılı Kanun çok iyi niyetlerle 
çıkarılmış, fakat beklenen ölçüde amacına ulaşmamıştır.  
 

 Bölgemiz İlleri olan Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin 
hızla göç vermektedir.  

 

Bugün göçün Halkımıza da, Devletimize de, büyük bir maliyeti vardır. Göç ederek 
Devletimize pahalıya mal olan vatandaş olmak istemiyoruz. Ama bulunduğumuz yerlerde 
şartlarımızın zorluğundan dolayı da ayakta duramıyoruz. 2007 yılında Hazine 
Müsteşarlığı’nın yaptığı açıklamada bir kişinin istihdam maliyeti yaklaşık 194.00,00.-YTL. 
(194 milyar)’dır. Bu maliyet de göz önüne alınarak, birikmiş sermayesi olmayan ve şartların 
zor olduğu Bölgemize, yeni bir Teşvik istiyoruz.  
 

Cazibe İlleri yaratacak,üretin ve istihdamı artıracak bir Teşvik için, biraz cömertçe, eliniz 
titremeden vereceğiniz desteğin Devlete maliyeti, Göçün ve Kamu İstihdamının Devlete 
maliyetinden çok daha az olacaktır.  
 

Teşvik uygulanacak İller en az şu üç kritere göre tespit edilmelidir.  
 

1-İlin Fert başına Milli Gelir sıralaması, 
2-İlin gayrisafi Yurtiçi hasıladan aldığı pay sıralaması, 
3-İlin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması, 
 

Bu kriterlere göre DPT’nin de gelişmişlik endeksine göre İl Gurupları Tablosu’ da dikkate 
alınarak Teşvikler verilmeli.  
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Verilecek Teşvikler ;  
a-Bölgesel ve Sektörel olarak 10 yıl olmalı 
b-Kurumlar ve Gerçek Gelir Vergisinde kademeli muafiyet, 
c-Enerji ve SSK indirimi 
d-Eski ve Yeni bütün İşletmeler kapsama alınmalı, 
e-İstihdam şartı 10 kişi olmalı, 
 

 Doğalgazın önemli bir enerji alternatifi olarak Bölgemize gelmesi, yatırımcı içinde 
önemli bir teşvik olacaktır.  

 
 
 
 
 
27 Kasım 2008 
 
 
Odamız Toplantı Salonunda Sosyal Güvenlik Kurumu Trabzon Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim 
ÖZÇELİK’ in yeni Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili Üyelerimize yönelik  bilgilendirme 
toplantısı 
 

  
 
27 Kasım 2008 
 

İLGİLİ MAKAMA 
 

Gümüşhane Üniversitesinin kurulması ve üniversitensin yatay ve dikey genişleme stratejisi 
bağlamında; 
 
Coğrafi, ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri değerlendirildiğinde, Torul ilçesinde açılması 
düşünülen Meslek Yüksek Okulu için Gıda Teknikerliği-Arıcılık-Turizm-Madencilik-Su 
Ürünleri-Bahçe ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği-Ormancılık programlarından biri yada birkaçının 
açılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunulur. 
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05 Aralık 2008 
 
 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursu Sertifika Töreni 
 

Ülkemizle, Avrupa Birliği arasında imzalanan Mali İşbirliği çerçevesinde, temin edilen 
mali yardımların uygulanmasına ilişkin anlaşma gereğince, Odamızca 2007 yılında TR90 
Düzey 2 Kalkınma Programları kapsamında, hazırlanarak Merkezi Finans ve İhale Birimine 
sunulan 106.410,00- Avro’luk “Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursu Projesi” Projemizin, 5 
Aralık 2007 tarihinde sözleşmesi imzalanarak, proje yürütülmeye başlanmıştır. Proje 
maliyetinin % 10’luk kısmı Odamız tarafından karşılanmıştır. 

 
Odamızca yürütülen projede, eğitmen olarak KTÜ Meslek Yüksek Okulu ve Milli 

Eğitim Müdürlüğünün, konularında uzman eğitimcileri görev yapmıştır. 11 Şubat 2008 
tarihinde başlayan dersler 30 Ekim 2008 tarihinde tamamlanmıştır. Projemiz   30 Kasım 
2008 itibariyle sona ermiştir.  

 
Proje kapsamında 18-30 yaş arası 40 işsiz gencimiz (20 bayan, 20 erkek) eğitilerek 

Büro Yönetimi ve Sekreterliği için gerekli bilgi ve beceri kazandırılmıştır.  
 
05.12.2008 tarihinde, Valimiz Sayın Enver SALİHOĞLU, Belediye Başkanımız Sayın 

Mustafa CANLI, Kurum Amirleri ve Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri 
üyelerinin katılımı ile düzenlenen kapanış toplantısında katılan kursiyerlere Katılım 
Sertifikası, başarılı kursiyerlere de başarı belgeleri verilmiştir. 

  
Projemizde yetiştirilen kursiyerlerin işe yerleştirilme oranı % 40 civarındadır. 
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16 Aralık 2008 
 

Yerel Basın 
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)- HALKBANK DESTEK KREDİSİ 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizce geçen yıllarda olduğu gibi, reel sektörün 
desteklenmesi, uygun faiz ve limitlerle kredi kullanımının yaygınlaştırılması ve riskin tabana 
yayılması ilkesine uygun olarak, gerek sanayi üretimindeki payları ve gerek ise milli gelire 
katkıları bakamından ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 
(KOBİ) ile ticari nitelikli firmaların içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine 
katkı sağlamak ve kredi olarak kullandırılmak üzere, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Kredi 
Anlaşması imzalanmıştır.  
 



 387 

Bu Kredi Anlaşması ile hedef kitlesi KOBİ’ler ile Ticari Nitelikli Firmalar’a Türkiye Halk 
Bankası A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen şartlarda kredi kullandırılacaktır.  
 

Anlaşması sonucunda, yaklaşık olarak 1 Milyar 500 Milyon YTL tutarındaki kredi hacmi reel 
sektörün hizmetine sunulmuş olacaktır. 
 

KREDİ TUTARI VADE TAKSİT TUTARI 
GERİ ÖDEME TABLOSU 

TOPLAM (ANA PARA+FAİZ) 
20.000,00-YTL 12 AY 1.806,30-YTL 21.675,60-YTL 

25.000,00-YTL 12 AY 2.257,87-YTL 27.094,44-YTL 

30.000,00-YTL 12 AY 2.709,45-YTL 32.513,40-YTL 
35.000,00-YTL 12 AY 3.161,02-YTL 37.932,24-YTL 

40.000,00-YTL 12 AY 3.612,60-YTL 43.351,20-YTL 
45.000,00-YTL 12 AY 4.067,17-YTL 48.806,04-YTL 

50.000,00-YTL 12 AY 4.515,75-YTL 54.189,00-YTL 
 

KREDİ ŞARTLARI 
 

1- Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olmak. 
2- Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olsa da Mali Müşavirler, Döviz Büfeleri, Kuyumcular,  
     Emlakçılar, Kooperatifler ve Eczaneler bu krediden faydalanamayacaklardır. 
3- Kredinin alt limiti 20.000,00-YTL üst limiti 50.000,00-YTL’dir. 
4- Kredinin vadesi asgari 3 ay, azami 12 aydır. 
5- Faiz oranı aylık % 1,20 yıllık % 14,40’dır. 
6- Kredi tutarı üzerinden kredi vadesine göre % 1,50 komisyon peşin olarak tahsil  
     edilecektir.  (20.000,00-YTL için 20.000,00x1,50=300,00-YTL) 
7- Kredi Komisyonu haricinde 300,00-YTL istihbarat ücreti ile birlikte ekspertiz ücreti   
     ile sigorta ücreti ayrıca tahsil edilecektir. 
 

KREDİ İÇİN İSTENECEK OLAN EVRAKLAR (ŞAHIS FİRMALARI İÇİN) 
1- Oda Kayıt Belgesi (2008 yılı) 
2- Kimlik Fotokopisi 
3- İmza Sirküsü 
4- Vergi Levhası (2007 onaylı) 
5- 2006-2007 yılları Maliye onaylı Bilanço ve Gelir Tablosu 
6- 2008 yılı 9. ay itibariyle Ara Bilanço (Tahakkuk Fişleri ile Birlikte) 
7- 2006-2007 yılları Kesin Mizanları, 2008 yılı 9. ay itibariyle Geçici Mizan 
8- SSK ve Maliyeden Borcu Yoktur Yazıları 
9- Kredi Borçlusu üzerine kayıtlı Gayrimenkul Tapu Fotokopileri 
 

KREDİ İÇİN İSTENECEK BELGELER (ŞİRKETLER İÇİN) 
1- Oda Kayıt Belgesi (2008 yılı) 
2- Ticaret Sicili Gazetesi (Kuruluş ve değişiklikler) 
3- Şirket İmza Sirküsü 
4- Şirket Yetki Belgesi 
5- Şirket Ana Sözleşmesi 
6- Vergi Levhası  
7- Şirket Ortaklarının Kimlik Fotokopileri 
8- 2006-2007 yılları Maliye onaylı Bilanço ve Gelir Tabloları, 2008 yılı 9. ay itibariyle 
     Ara Bilanço (Tahakkuk Fişleri ile birlikte) 
9- 2006-2007 yılları Kesin Mizanları, 2008 yılı 9. ay itibariyle Geçici Mizan 
10- SSK ve Maliyeden Borcu Yoktur yazıları. 
11-Şirket Ortakları adına kayıtlı Tapu Fotokopileri. 
Kredi Başvurusunda öncelik müracaatları önem arz etmektedir. Piyasa faizlerine kıyasla 
oldukça düşük oranlardan kullandırılacak söz konusu kredi paketinin üyelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 
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19 Aralık 2008 
 

Basın Duyurusu  
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 
 
2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sermayeleri belirlenen miktarların altında 
bulunan Anonim ve Limited Şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltilmesi 
amacıyla ticaret sicili memurluklarına başvuru süresi 31.12.2008 tarihi mesai bitimine kadar 
uzatılmış, tescil işlemlerinin tamamlanma süresi de 31.03.2009 tarihine kadar uzatılmasına 
ilişkin tebliğ 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  
 
15.11.2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının 2003 / 4 sayılı tebliği ile Anonim Şirketlerin sermayelerini 50.000,00-YTL’ye, 
Limited Şirketlerin Sermayelerini en az 5.000.00-YTL’ ye yükseltme mecburiyeti getirilmiştir.  
 
 Bu tebliğ hükümlerine göre; 
 
Sermayeleri 50.000,00-YTL’den az olan Anonim Şirketler ile sermayeleri 5.000,00-YTL ‘ den 
az olan Limited Şirketlerin sermayelerini yükseltmek için en geç 31.12.2008 tarihine kadar 
Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe ile müracaat ederek tescil işlemlerini 31.03.2009 tarihine 
kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. 
 
31.12.2008 tarihine kadar Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat ederek evraklarını kayda 
aldırmayan şirketlere bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmayacağını, şirketin münfesih 
sayılacağını ve ancak tasfiyesine ilişkin işlem yapılabileceği belirtilmektedir. 
 
Bu nedenle sermayeleri yeterli olmayan şirketlerin sermayelerini asgari hadlere yükseltmek 
için 31.12.2008 tarihine kadar Ticaret ve Sanayi Odasına müracaatta bulunmaları 
gerekmektedir.  
 
Üyelerimize önemle duyurulur. 
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25 Aralık 2008 
 

Yerel Basın 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN İLAN 

 
5174 Sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun Oda ve 
Borsa Organlarının Seçimleri Başlıklı 3. Bölümü : Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik 
hükümleri ve 1 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.02.2008 
tarih ve 2008/13299 Sayılı Bakanlar Kurulu gereğince, GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ 
ODASI MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ 10 Ocak 2009 Cumartesi günü 
Atatürk Caddesi No;55 Gümüşhane adresindeki Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında 
yapılacaktır. 
 
Oy verme işlemi; saat 09;00'dan 17:00'ye kadar gizli oy, açık tasnif sayım, döküm esasına 
göre yapılır. 
 
Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verenin kimliğini nüfus cüzdanı 
veya Oda ve Resmi Kuruluşlarca verilen belge ile kanıtlaması gerekir. 
 
Tüzel kişi adına..oy kullanacak gerçek kişinin, şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, 
genel müdürü,'murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile 
bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimlerden en az altı ay öncesini 
kapsaması şarttır. 
 
Tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri 
gereğince şirketi temsile ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olduklarına dair son bir ay içinde 
düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma 
sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler ticaret sicili 
memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını 
belirtir. Ticaret Sicil Memurluğunca bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi 
düzenlenir. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi adına vekaleten oy kullanamaz. İlgililere ilanen 
duyurulur. 
 
 
26 Aralık 2008 
 

İLGİLİ MAKAMA 
 

Gümüşhane Üniversitesinin kurulması ve Üniversitenin yatay ve dikey genişleme stratejisi 
bağlamında; 
 
Coğrafi, ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri değerlendirildiğinde, Kürtün İlçesinde 
açılması düşünülen Meslek Yüksek Okulu için, Hidro Elektrik Santralleri Teknikerliği, Elektrik 
Teknikerliği, Orman Teknikerliği ve Su Ürünleri Teknikerliği programlarından biri yada 
birkaçının açılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunulur. 
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27 Aralık 2008 
 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İhsan GÜNAYDIN’ in Odamızı ziyareti 
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13 Ocak 2008 
 

Yerel Basın 
BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ 

 
30.01.1982 – 11.03.1984 tarihleri arasında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızda Meclis 
Başkanlığı 07.06.1973 – 01.07.1975 ve 14.03.1984 - 27.11.1995 tarihleri arasında Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapmış olan değerli büyüğümüz Necati ÇİMEN ‘in hakkın rahmetine 
kavuşmasından duyduğum derin üzüntüyü belirtir, kendisine Allah’tan rahmet Çimen 
ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. 
 
Odamız Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Necati Çimen ‘in Cenaze Töreninde 

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY’ın yaptığı konuşma metni 
 

NECATİ ÇİMEN 
 

1942 yılında Gümüşhane' nin Bahçecik Köyünde dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin ilk çocukları 
olması nedeniyle hep kardeşlerinin önünde olmuştur. İlk ve orta öğrenimini 
tamamlayarak.iş hayatına babasının yanında nakliyecilikle başlamıştır. 23 yaşında babasını 
kaybetmesiyle ailesinin tüm geçimi omuzlarına binmiştir. 
 
Vatani görevini tamamladıktan sonra Gümüşhane'ye dönen Necati ÇİMEN 1965 yılında 
Atatürk Caddesindeki bugünkü işyerinde toptan ve perakende ticaretine başlamıştır. 
 
1972 yılında "Necati Çimen ve Kardeşi Kolektif Şirketi"ni kurmuş, 1986 yılında da otomotiv 
sektörüne girmiştir. 
 
Necati ÇİMEN 1973 - 1975 ve 1984 -1995 yılları arasında 13 yıl Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1982 -1984 yıları arasında da yine Odamızın Meclis 
Başkanlığını yapmıştır. 
 
Kardeşleri Hicabi ÇİMEN ve Fikret ÇİMEN ile başlattığı hızlı çalışma hayatına daha sonra 
oğulları Ertürk, Engin ve Ercan ÇİMEN1 de katılarak Gümüşhane'de, Erzurum'da ve İzmit'te 
yüzlerce insana iş veren bir gurup olmuşlardır. 
 
Necati ÇİMEN, Gümüşhane'ye olan sevdasını, burada çeşitli sektörlerde önemli yatırımlar 
yaparak ispat etmiştir. 
 
Yaşamı boyunca İlimizin gelişmesi için gayret göstermiş, çeşitli Dernek ve Vakıflarda görev 
almış, Gümüşhane Sporunda kurucu üyeliğinde bulunmuştur. 
 
Genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrılan Necati Çimen ; İlimizin önemli 
simalarındandı. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Gümüşhane ilimize yapmış 
olduğu hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Hayat zor ama bende kolay adam 
değilim" felsefesi ile güzel ve faydalı bir hayat geçirdiğini düşündüğümüz Necati ÇİMEN’e 
Allah'tan Rahmet diliyor, başta saygıdeğer eşi olmak üzere kardeşlerinin, çocuklarının, 
akraba ve komşularının acılarını paylaşıyor, Oda mensuplarımız adına başsağlığı ve sabırlar 
diliyorum. 
 
 
 



 392 

 
 
20 Ocak 2009 
 

Sayın : M.Rifat HİSARCIKLIOGLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 

Sayın Başkanım , 
 
10.01.2009 tarihinde başladığımız ve bugün itibariyle tamamladığımız seçim sürecinde 
Odamızı, yakından takip etmenize, ilginize ve çiçeğinize teşekkür ediyor, önümüzdeki 
dönemde sizlerden daha çok istifade edebileceğimiz düşüncesiyle saygılarımı sunuyorum. 
 
 
 
 
30 Ocak 2009 
 
 

Konuşan Kitap Şenliği Kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail 
AKÇAY’ın Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğüne yazdığı değerlendirme yazısı 

 
Her gün öğrenen ve her gün öğreten olmalıyız. 
 
Bir Ülkenin sosyal ve Kültürel alanda gelişmişlik düzeyini, fert başına kağıt tüketimi ile 
basılan ve okunan kitap sayısı belirler. 
 
Kitap okumanın, okuyarak kazanılan bilgilerin paylaşılması en önemli vasıflarımızdan 
olmalıdır. Çünkü bilginin olmadığı yerde kavga olur. 
 
Bilgili, yüksek standartlı ve çalışkan bir Millet olarak bağımsızlığımızı kuvvetlendirmeliyiz. 
 
Okuyan ve konuşan, bilgi sahibi olarak, fikir sahibi olan bir toplum için, Gümüşhane 
Valiliğimizin başlattığı bu projeleri destekliyor ve tebrik ediyorum. 
 
Konuşan kitap şenliği kapsamında İlimizin değerli insanlarıyla çeşitli alanlardan öğrenci 
gruplarının buluşması, bende olduğu gibi inanıyorum ki, bütün katılımcılarda faydalı, özel ve 
güzel izler bırakmıştır. 
 
Gümüşhane Valimizin birçok alanda olduğu gibi, kültürel alanda da başlattığı projeler, 
ihtiyacımız olan çok güzel projelerdir. 
 
Yıkılmakta olan en uzak Köy okulunun yapılmasından, en ıssız yerde okula gitmeyen 
çocukların yurtlara ve Okullara yerleştirilmesine kadar Eğitimdeki detayları takip eden, çok 
okuyan ve herkesin çok okumasını isteyen Valimiz Sayın Enver SALİHOĞLU' na ve bu 
projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni projeler dileği ile saygılar sunuyorum. 
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05 Şubat 2009 
 

Yerel Basın 
 

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN 
 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İl Müdürlüklerince 
Sanayi Sicil Belgesi düzenlenen Sanayi kuruluşlarının aynı kanunun 5 maddesi gereğince 
Belgelerini hangi tarihte alırlarsa alsınlar mutlaka her yılın ilk dört ayı içerisinde “Yıllık 
İşletme Cetveli” verme ve her iki yılda bir Sanayi Sicil Belgelerini vize yaptırma mecburiyeti 
bulunmaktadır. 
 
Sanayi Sicil Belgesi alan işyerleri  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereğince; 
Sanayi Siciline kayıtlı sanayi işletmelerinin bir önceki yıla ait faaliyetlerini yıllık işletme 
cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl  
Müdürlükleri’ne vermeleri gerekmektedir. 
 
Yıllık İşletme Cetvellerini süresi içinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermeyen sanayi 
işletmelerine 6948 sayılı kanunun 9’ncu maddesi gereğince 560,00-TL idari para cezası 
uygulanmaktadır.    
 
Sanayi Sicil Belgesi almış olan işletmelerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için, 
Yıllık İşletme Cetvellerinin Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne 
verilmesi önemle duyurulur.    
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18 Şubat 2009 
 

Yerel Basın  
 

SİCİL AFFI 
TÜCCAR VE SANAYİCİMİZE NEFES ALDIRACAKTIR 

 

Türkiye Odalar Birliğimize taleplerimiz ve TOBB’nin ısrarlı girişimleri sonucunda Karşılıksız 
Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması 
Hakkında 5834 sayılı kanun 28 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
 

Merkez Bankası nezdinde ferdi kredi ve kredi kartları ile karşılıksız çekler ve protestolu 
senetlere ilişkin negatif kayıtlar herhangi bir müracaata gerek kalmaksızın silinmiştir. 
 

Ödeme tarihi 28 Ocak 2009’ dan önce kullanılan nakdi ve gayri nakdi kredi ödemelerini 
aksatan ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve 
diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları söz konusu borçlarını altı ay içinde ödemesi veya 
yeniden yapılandırması hainde borcun tamamının ödemesini müteakip Merkez Bankasında 
tutulan kayıtları silinecektir. Sicil Affı, üretim ve istihdamın devamı bakımından ihtiyacımız 
olan çok önemli ve isabetli bir yasa olmuştur. 
 

Esnafımızın nefes almasını sağlayacak bu sicil affının çıkarılmasında ki gayretlerinden dolayı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ancak; Sicil affının çıkarılması tek başına 
yeterli olmayacaktır. Bankalarımızın Sicil Affını uygulaması konusunda ciddi endişelerimiz 
vardır. 
 

 Bakanlığımız ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu sicil affının uygulanması 
konusunda Bankaları ciddi şekilde takip ederek konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini 
bekliyoruz. 
 
18 Şubat 2009 
 

Yerel Basın 
 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
  
Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi (g) bendi uyarınca, Atık Üreticileri, 
atık beyan formunu her yıl Ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde 
valiliğe göndermek ve bir nüshalarını bir yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. 
  
Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)’ın 02.02.2009 tarihinden 
itibaren internet üzerinden yeniden kullanıma açılmış olup, bu tarihten itibaren tehlikeli atık 
üreten tesislerin 03.04.2009 Cuma günü mesai bitimine kadar 2008 yılına ait bildirimlerini 
tamamlamalarını, belirtilen süre içinde prosesten kaynaklanan atıklara ilişkin bilgi girişlerinin 
yapılmadığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesi (g) 
bendi gereği cezai işlem uygulanmaktadır. 
 

Konu ile ilgili işverenlerimizin, herhangi bir cezaya muhatap olmamaları için gereken 
hassasiyeti göstermelerini diliyorum.   
  
Detay bilgi ve tehlikeli atık beyan formu online girişi 
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ internet adresinden yapabilmektedir. 
  

Üyelerimize önemle duyurulur. 
 

http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/
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25 Şubat 2009 
 

Ekonomik Forum Dergisi 
 

GÜMÜŞHANE 
"TARİH KÜLTÜR VE DOĞA HARİKASI BİR KENT" 

 
Gümüşhane, Tarihi ipekyolu üzerinde yer alan, tarihte üç medeniyete ev sahipliği yapmış 
olan bir İldir. 
 
Gümüşhane ilimizin turizm potansiyeli ve ziyaretçi sayısı ile çekim merkezi olan Karaca 
Mağarası, Torul ilçemizde Limni ve Artebel gölleri, Şiran ilçemizde Tomara Şelalesi, Kelkit 
ilçemizde Satala Antik Kenti içinde yer alan Sadak Harabeleri, Kürtün ilçemizde, Avrupa ve 
Kafkasların en uzun boylu ve geniş çaplı göknar, ladin ve kayın ağaçlarının bulunduğu 
Örümcek ormanları, Köse ilçemizde, Köse dağı yaylası, Çakırgöl, Beşgöller, Kürtün ve Torul 
Baraj göllerimiz, Harşit Çayını gerdanlık gibi süsleyen tarihi köprülerimiz, görülmeye değer 
varlıklarımızdır. 
 
Gümüşhane'nin özgün mimarisi ile, zamana meydan okurcasına günümüze dek ayakta 
kalan Gümüşhane Konakları ayrı bir özellik taşımaktadır, 
 
Yapay gölü, seyir kulesi, oyun alanları, oturma grupları, yağmur barınakları, futbol sahası, 
yürüyüş patikaları ve orman havası ile insanı kaynaştıran 380 Hektarlık Gümüşhane Kent 
Ormanı görülmeye değer. 
 
Kış aylarında, kayak turizmine, yaz aylarında, çim kayağı turizmine hizmet eden Zigana 
kayak merkezi, tarihte üç kültüre ev sahipliği yapmış üç ayrı medeniyetin bir arada yaşadığı 
(Müslüman, Hıristiyan, Musevi) Süleymaniye Mahallesi ve kendine özgü ahşap mimarisiyle 
sanat ve kültürün iç içe geçtiği Sarıçiçek Köy Odaları farklı tarihi bir mirasımızdır. 
 
İlimizde; İpek Yolunu, değişik yönlerden gözetleyen yüksek kayalar üzerine inşa edilmiş, 
kartal yuvasını andıran elliye yakın kale, manastır ve antik kentler bulunmaktadır. Canca 
Kalesi, Keçi Kale ve Kov Kalesi, İmera manastırı, Santa harabeleri gibi. 
 
Kadırga, Kazıkbeli, Erikbelİ, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat, gibi 
yaylalarımız, yazın doğal kliması, zengin florası ve bozulmamış ekolojik yapısıyla 
keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarıdır. 
 
Gümüşhane'nin tanıtımında önemli bir yere sahip Kuşburnu suyu, çayı ve marmelatı, Doğal 
enerji kaynağı Pestil, Köme, ceviz ve dut pekmezi, Dölek Köyünde topraktan yapılarak 
içinde enfes yemeklerin pişirildiği Güveçler, Kelkit ilçemizin kendine has desenli zilli kilimleri 
ilimizin tarihte yüklendiği misyonu gelecek kuşaklara aktaran zenginliklerini yansıtmaktadır. 
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03 Mart 2009 
 

 
 

Yerel Basın 
Geçmiş Yıl Aidat Borcu Olan Üyelere üç defa ayrı ayrı Tebliğ Yapıldı 

 
ÜYELERİMİZE ODA AİDAT BORCUNU ÖDEME KOLAYLIĞI 

 
28 Şubat 2009 tarih ve 27155 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı “Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 31. maddesi gereğince; 
 
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa üye 
aidatlarının gecikme cezalarının affedilmesine dair geçici bir madde eklenmiştir. 
 
Küresel krize karşı TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ‘nin talepleri doğrultusunda 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın çabaları ile Hükümetimiz tarafından ekonomideki sıkıntılara 
farklı bir çözüm noktası getirilerek esnaf ve tüccarımıza önemli bir destek sağlamak için 
yapılan yasal düzenleme ile Oda aidat borçlarının gecikme zamlarına af getirilmiştir. 
 
Aidat borcu bulunan Odamız Üyelerinin aidat borçlarının tamamını 28 Ağustos 2009 tarihi 
mesai saati bitimine kadar ödemeleri halinde bu borçlarına ilişkin gecikme zamları 
silinecektir. 
 
Geçmiş dönemlere ilişkin aidat borcu bulunan Odamız üyelerinin bu af fırsatını iyi 
değerlendirerek aidat borçlarının ana paralarını 28 Ağustos 2009 günü mesai bitimine 
kadar ödeyerek yükümlülükten kurtulma fırsatını iyi değerlendirmeleri gerekir.   
 
Üyelerimize önemle duyurulur. 
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04 Mart 2009 
 
 
                                        Sayın : Galip TÖZGE 
                                                     AKBANK 

                  Bireysel ve Şirket Bankacılığı 
         Genel Müdür Yardımcısı 

 
İlgi : Bila tarih ve sayılı yazınız. 
 

İlgi yazınızla Bankanızın KOBİ’lere sunduğu özel hizmet ve çözümler ile reel sektöre verdiği 
desteklerin sürdüğü bildirilmektedir. 
 

Akbank’ın ekonomide yaşanan küçülme döneminde, tasarruf sahiplerinin yükünü 
hafifletmek, KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine destek sağlayarak bankacılık hizmetlerinden 
sembolik bir bedel alması; girişimciler, sanayici, tüccar ve esnafa destek sağlanması krizin 
çözümüne yönelik politikalar üretmesi, ülkemizin hedef ve menfaatlerine yönelik ekonomik 
sorunların aşılmasına katkı sağlayacaktır. 
 

Ancak; Gümüşhane ilimizde bulunan sanayici, esnaf ve tüccar bankanızın sağlamış olduğu 
hizmetlerden yararlanma imkanına sahip değildir. İlimizde taş ve toprağa dayalı sanayi, 
(Madencilik, Çimento, Kireç, Taş Ocaklığı) yöresel gıda imalatı, ve ulaştırma sektörü hızlı bir 
gelişim göstermektedir. 
 

İlimizdeki sanayici, esnaf ve tüccar Akbank hizmetlerinden yararlanmak isterse Trabzon, 
Bayburt veya çevre illerde bulunan şubelerinizden hizmet almak durumunda kalmaktadır. 
 

İlimizde hizmet vermekte olan Akbank şubesi 1992 yılında faaliyetini durdurarak 
kapatılmıştır. 
 

Gümüşhane ilimizde şube açılması ile ilgili çalışma yapmanızı ve Akbank Gümüşhane 
şubesine yeniden kavuşmayı ümit ediyoruz. 
 
 
04 Mart 2009 
 

DSİ 223. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÜMÜŞHANE 

 
Kürtün Baraj Gölünde Balıkçılık yapan işletmelerimiz burada bir mekanlarının yokluğundan 
dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar.  
 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı, balıkçılık yapan işletmelerimiz daha verimli ve sağlıklı 
çalışmaları, barınmaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için gölün uygun görülen bir yerinden 
yer tahsisi yapılmasını talep ediyorlar. 
 
Uygun görüşlerinizle bir yer tahsis edilirse, yine kurumunuz kontrolünde bir fiziki mekanı 
işletmelerimizin ortak mekanı olarak yapmak istiyorlar. 
 
Sizlerinde bildiği gibi ilimizde önemli bir sektör olan balıkçılığın gelişmesi ve devamı için bu 
konuda uygun görüşlerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. 
 
Bilgilerinize arz ederim. 
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05 Mart 2009 
 

Yerel Basın 
 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DESTEĞİ 
 
Hükümetimizin küresel krizin etkilerinin azaltılması için işverenlerimize yönelik yapmış 
olduğu düzenlemeler kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği %50 arttırılarak 400 - 800-TL 
arasına yükseltilirken, uygulama süresi de 3 aydan 6 aya çıkartılmıştır. 
 
Ekonomik krizin, işverenlerimize olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çıkarılan Kısa 
Çalışma Ödeneğinden yararlanabilmek için; 
 
Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki İş-Kur İl 
Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. 
 
Genel Ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici 
olarak önemli ölçüde azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısman durduran işverenin 
talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun bulunması, 
 
İş kanununa tabi çalışıyor olması, 
 
Kısa çalışmanın başladığı tarihte, İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerine göre işçilerin çalışma 
süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak 
kazanmış olması, (son üç yıl içinde en az 20 aylık yani 600 günlük çalışmasının olması,  son 
120 gündür bu işyerinde aralıksız çalışıyor olması gerekir.)   
 
İşyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici 
olarak üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına neden 
olan sebeplerin en az dört hafta sürmüş olması gereklidir.  
 
Firmanın kendi yapısı ile ilgili yaşanan finansal ya da iş kolu ile sorunlar olması kısa çalışma 
ödeneği alma hakkını vermez.  
 
Kısa çalışma ödeneği için İş-Kur’a başvuran işverenin talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının iş müfettişlerince değerlendirmesi sonucunda talep uygun olması halinde 
işveren tarafından işçilere ve varsa sendikaya bu kararı bildirmek zorundadırlar. 
 
Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki faaliyetlerini geçici olarak en az 
üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini durduran işverenlerin Kısa Çalışma Ödeneği 
Bildirgesi ile İş-Kur İl Müdürlüğüne müracaat ederek bu fırsatı değerlendirmeleri gerekir. 
 
Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur. 
 
 
 



 399 

09 Mart 2009 
 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 
 
İlgi : 06.03.2009 tarih ve 11 sayılı yazınız. 
 
İlgi yazınızla Gümüşhane Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş ve kurulacak fakülte, 
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında açılacak bölüm ve programlar konusunda öneri ve 
görüşlerimizin bildirilmesi istenmektedir. 
 
Özellikle beklediğimiz Gümüşhane Üniversitemizin kuruluşundan büyük bir heyecan 
duymaktayız. Üniversitemizin, İlimize sosyal, kültürel ve ekonomik yönden önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyorum. 
 
Üniversitemiz bünyesinde mevcut Fakülte ve Yüksek Okullardaki bölüm ve programlar, 
ilimizin sanayi ve ticari potansiyeli göz önüne alınarak daha sonra açılacak bölüm ve 
programlar için Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak imkanlarımız ölçüsünde maddi 
ve manevi desteklerimizi sağlayacağımızı belirterek, hizmet noktasındaki heyecanınızı 
sevinçle takip etmekteyiz. 
 
Gümüşhane Üniversitemizde; Eğitim Fakültesi, Maden Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve 
Su Ürünleri Yüksek Okulu bölümlerinin açılmasının ilimize sosyal, kültürel ve ekonomik 
yönden faydalı olacağına inanıyoruz. 
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
Saygılarımla. 
 
 
25 Mart 2009  
 

JICA Japonya Uluslararsı İşbirliği Ajansı Heyetinin Odamızı Ziyareti 
 

Bölgesel Gelişimin sağlanabilmesi için bölgemizde neler yapılabileceği 
 konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 
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17.06.2006 
 
 

İl ÇEVRE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Taslak Çevre Planına İşlenmesini İstediğimiz Odamız Görüşleri 
 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
1/100.000 Ölçekli II Etap Gümüşhane İli 

Taslak Çevre Düzeni Planı ile İlgili Görüş ve Öneriler 
 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Öneri Sahibi 
Hasanbey Mahallesi gecekondu bölgesi üzerinden elmalı bölgesine bir çevre yolu yapılmalı. 17.10.2006 tarih ve 

959 sayılı yazı ile İl 
Çevre Orman  
Müdürlüğüne 
bildirdiğimiz Odamız 
görüşleri 

Karaer Mahallesi Tanjant yolunun ıslah edilerek Yenimahalleye, oradan da transit yola bağlanan ana 
arter olarak yer alması,   

Elmalı bölgesinin tamamının imar planına alınması, 

Süleymaniye Mahallesi – Canca Kalesi bağlantı yolu, 

Merkez Gözeler Köyü yaylasının yazlık yayla evleri alanı olarak imar planına konulması. 

Yeşil alanların korunması ve imara açılmaması. 

Ticaret ve Sanayi 
Odası Üyeleri ile 
yapılan anket 
çalışmasında 
bildirilen görüşler 

Oyun alanlarının imar planında yer alması. 

Otopark alanları ayrılarak çevre planına işlenmesi. 

Yeşil alanlar oluşturulmalı. 

Çevre yolu planlaması yapılmalı. 

Park ve oyun alanları çoğaltılmalı. 

Küçük Sanayi Sitesi OSB yakınlarında uygun bir alana alınmalıdır.  

Mesire Bölgesi piknik alanı olarak planlanmalı ve teleferikle ulaşım sağlanmasına yönelik planlama 
yapılmalıdır. 

Maden rezervleri imar planına çevre koruma bantları oluşturularak işlenmelidir. 

Köyler gruplandırılarak ortak çöp toplama alanları imar planına işlenmelidir. 

Harşit Çayının kenarında yer alan yol alanları imar planına işlenerek bir an önce yapılmalıdır. 

Harşit Çayının ve yan derelerinin korunması ve ıslahının göletler yapılarak kontrollü olarak 
temizlenmesi için planlamanın yapılması. 

Karayolları Şube Şefliğinin tohumoğlu mevkiine taşınması için imar planına işlenmelidir. 

Yaylalarımızın yeterli ulaşım altyapı hizmetleri ile turizm alanı olarak imar planına alınması 

Zigana Dağı, Vauk Dağı, Yağmurdere güzergahı (Kostandağı) Kelkit ve Şiran Bölgesinde yer alan 
yüksek teperlimizin maliyeti ucuz Rüzgar Santralleri alanı olarak imar planına işlenmelidir. 

Ticaret ve Sanayi 
Odası Üyeleri ile 
yapılan anket 
çalışmasında 
bildirilen görüşler 

Gümüşhane Vadisi ve Köylerinin içme ve sulama suyunu karşılayacak su tutma göletinin Yayladere 
Köyü alt kısmında yada başka uygun bir yerde belirlenerek imar planına işlenmelidir.  

Yaylalarımız turizm alanı olarak altyapısı ile plana işlenmelidir. 

Güzeller Mahallesindeki dere yatağı muhtelif yerlerden uygun duvarlar yapılarak sekiler oluşturulmalı, 
ve bu sekiler yeşil alan olarak planlanmalıdır. 
Kent ormanın 2 Km üst tarafında yer alan bataklık alanın suyla doldurularak bir suni göl ile turizm, 
mesire alanı ve tatil köyü olarak planlanmalıdır. 

Aktutan Köyü üzerindeki alan yayla turizmine yönelik yala evleri alanı olarak planlanmalıdır. 

Şehrin yapılaşmasının vadi tabanından yamaçlara kaydırılması için imar planı geliştirilmelidir. 

Çakırgöl ve Deveboynu şehrin içme suyu havzası olarak imar planına işlenmelidir. 

Merkez Yağlıdere ve İmara deresine bir baraj yapımı planlanmalıdır.  

Giresun –Tirebolu-Gümüşhane Erzincan Demiryolu imar planına işlenmelidir. 

Yeni iş merkezleri imar planına işlenmelidir.                                                         

Tanjant yoluna 3-4 yerden raylı sistemle çıkışların planlanarak imar planına işlenmelidir. 

İlin kayalık semtleri hafriyat dökülerek kapatılmalı ve imara açılmalıdır. 

İl imar planının son elli yıla cevap verecek şekilde düzenlenmeli ve halka  açık olarak gösterilmelidir. 
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18 – 19 Nisan 2009 
İstanbul Eyüp Feshane 

II GÜMÜŞHANE GÜNLERİ ODAMIZ PANEL SUNUMU 
 

SORUNLARIMIZ :   
 

 İşsizlik 
 

 Göç 
 

 Sermayenin Yokluğu 
 

 Yetersiz Teşvik  
 

ÖNERİLER          :  
 

1- Sosyo ekonomik gelişmişlik bakımından 71. sırada olan Gümüşhane ve Gümüşhane 

ölçeğinde ki illere amacına ulaşacak bir teşvik yasası bekliyoruz. Böyle bir yasa ile bugün 
devletimize ödediğimiz vergi ve istihdam maliyetinden daha fazla katma değer yaratacağımız 
kesindir. 
 

2- Yapımı devam eden İlçe Karayolları ve grup Köy yolları yeterli ödenekle bitirilmelidir. (Kelkit 

-Şiran  bağlantı yolu, Gümüşhane-İkisu-Şiran karayolu, 26 köyün ve yaylaların kullandığı 
Gümüşhane-Tohumoğlu -Yağmurdere bağlantı yolu, Salyazı beldemizi ve 7 komşu köyünü 
Gümüşhane’ye bağlayacak en kısa güzergah olan Salyazı-Çalık bağlantısı, yapımı devam eden 
Şiran-Çamoluk yolu, İkisu-Yağlıdere yolu ve duble yol yapımında da öncelikli olarak Kelkit-
Gümüşhane, Torul-Gümüşhane arası ve Gümüşhane-Bayburt istikameti yapılmalıdır.) 
 

3- Gümüşhane – Torul arası transit yolda bir çarşı kurulmalıdır. ( Bu yoldan yılda 1.200.000 

araç geçmektedir. Bu akıp giden büyük bir potansiyeldir. Kurulacak böyle bir çarşı bu 
potansiyelden ilimize önemli ölçüde ekonomik katkı ile istihdam sağlayacaktır.) Ülkemizde 
karayolu trafiğinden ekonomik fayda sağlamayan tek il belki’de, Gümüşhane’dir. Bu akıp giden 
kaynağa sırtımızı dönüp daha fazla oturamayız.  
 

4- Sadak barajı ile ilgili çalışmalara teşekkür ediyoruz. Aşağı Alıçlı Barajını da bekliyoruz. 
 

5- Zafer Meydanında yarısı yapılan Otoparkın diğer kısmı da bir proje ile ilimiz ekonomisine ve 

sosyal hayatına kazandırılmalıdır. 
 

6- Hasretle beklediğimiz yeni kurulan Gümüşhane Üniversitemizin büyümesi için; Kampus alanı 

içerisinde yer alan Karayolları Şube Şefliği uygun bir alana taşınarak, bu alan üniversite yerleşke 
alanına dahil edilmelidir. 
Ayrıca; Üniversitemizin öğrenci yurtları ve lojmanlarımız da yapılmalıdır. 
 

7- Gümüşhane’de yeni bölgeler imara açılmalıdır. Birçok ilde yapıldığı gibi bizim ilimizde de 

TOKİ tarafından 60-70 m2’lik konutlar yapılmalıdır. Dar gelirli aileler 200-300-TL  aylıkla ev 
sahibi olabilmelidir. 
 

8- İlimiz flora yapısı ve su kaynakları açısından tarımsal üretime son derece müsaittir. Yeni 

ürün gelişimini sağlamak ve kırsal alan gelirlerini arttırmak için, ekolojik yapıda göz önüne 
alınarak Organik Tarım ve hayvancılık desteklenmeli tarım, hayvancılık, meyvecilik ve turizm için 
hazineye ait araziler müteşebbis ve girişimcilere açılmalıdır. Elimizde Tarım, Hayvancılık, 
Meyvecilik ve Turizm yapılacak durumdaki hazine arazilerinin envanteri çıkarılarak kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır. Talep olması halinde satılmalıdır 
 

9- Kamu kurumlarının mal ve hizmet alımlarında eşit şartlar dahilinde ilimiz esnaf ve tüccarının 

tercih edilmesini, bu konuda yöneticilerimizden öneri, bilgi ve ilgi desteği bekliyoruz. 
 

10- Kuşburnuna destekleme primi verilmelidir. İlimizde doğal 500 ton kuşburnu yetişmektedir. 

Ancak; toplamanın zorluğu ve fiyatının az oluşundan dolayı %85’i dalda kalarak çürüyor. 
Kuşburnu’ya verilecek destekleme primi ile köydeki insanımızı evinde istihdam ederiz. Daldaki 
Kuşburnuyu da ekonomiye kazandırılmış oluruz. 
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28 Nisan 2009 
 
 

Anadolu Basın Merkezi İller Katalogu’nda Yer Alan  
Odamız ve İlimiz Değerlendirmesi 

 
 

    

 
Varlığı Üyelerinin Varlığına Bağlı Bir Kurum 

 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası; Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hâkim 
kılmak üzere, mesleki disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak üzere üyelerine hizmet etme 
gayreti içindedir.  
 

Atatürk Caddesi No :55 Kat :2 / GÜMÜŞHANE 
Tel : 0 456 213 11 12 – 213 69 13 Faks : 0 456 213 60 59 
E-mail : gumushanetso@tobb.org.tr  
Web : gumushanetso.tobb.org.tr 
GÜMÜŞHANE 
Yüzölçümü : 657.500 Ha  
Nüfus          : 130.825 
 

Gümüşhane ilimiz, Fert başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada,  (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. 
sırada, Nüfus bakımından 76. sırada, Elektrik kullanımında 78. sırada, İhracatta da 80. 
sıradayız. 
 

Coğrafi Konum : Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kesimindedir. İl Merkezi 
denize 100 km mesafede yer alır. Doğusunda Bayburt, Batısında Giresun, Kuzeyinde 
Trabzon, Güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. Gümüşhane Merkez, Torul, Kürtün, Kelkit, 
Köse, Şiran olmak üzere 6 ilçemiz vardır. İl Merkezi’ denizden 1153 m yükseklikte olup, 
Harşit çayının iki yakasında vadi boyunca uzanan bir yerleşimdir.  
 

GÜMÜŞHANE EKONOMİSİ 
 

İlimiz ekonomisi sektörler bazında ele alındığında;  
 

1- Hizmetler                        : % 65,2  
     a- Ulaştırma                    : % 28 
     b- Devlet Hizmetleri         : % 20 
     c- Ticaret                       : % 9 
     d- İnşaat                        : % 5 
     e- Diğer Hizmetler           : % 3,2 

mailto:gumushanetso@tobb.org.tr
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2- Tarım ve Hayvancılık        : % 33,2 
 
3- Sanayi                            : %1,6 oranında pay aldığı görülmektedir.  
 

 Tabiat şartlarının  zorluğu,  

 -Pazara uzaklığı,  
 -Alt yapı yetersizliği (yarım kalan yollar ve barajlar)   
 -Yetersiz teşvik,  
 -Birikmiş sermayenin olmayışı, 
 -Göç gibi başlıca nedenler ilimizin sosyal ve ekonomik yönden beklenen gelişmeyi 

gösterememesi sonucunu ortaya çıkarmıştır.     
 

ÖNERİLER 

 -Yer altı maden rezervlerimiz değerlendirilmelidir. 
 -Kuşburnu, Pestil-Köme ile Gümüşhane markalaşmalıdır. 
 -Tarih-doğa ve yayla turizmi zenginliği değerlendirilmelidir.  
 -Organik tarım vadisi oluşu potansiyellerinin değerlendirilmeye başlandığı 

günümüzde; 
 

Zor şartlar altında çalışan Gümüşhane özel sektörü ve Gümüşhane coğrafyasında yaşayan 
insanların Milli Gelirden Türkiye ortalaması kadar pay alabilmesi, Göçü durdurarak daha 
büyük maliyetin önlenmesi, büyümenin tabana yayılması için, siyasi baskılardan uzak, 
CAZİBE İLLERİ YARATACAK BÖLGESEL TEŞVİK YASASI uygulanmalıdır.         
 

Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi, gelişmişlik derecelerine göre 1., 2., 3., 4., 5., derece 
gelişmiş iller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 ve 5350 sayılı Teşvik Yasaları 
3.,4., ve 5. derecede gelişmiş illere aynı hakları veriyor. Her bakımdan birbirinden çok farklı 
olan bu illere aynı teşvik yasasının uygulanması çözüm üretmemekte, gelişmişlik farklarının 
artmasına sebep olmaktadır. Hiçbir sektörün öne çıkmadığı Gümüşhane ve Gümüşhane gibi 
illerde üretim ve istihdam sağlayan eski yeni bütün işletmeler BÖLGESEL TEŞVİK YASASI ile 
desteklenmelidir. 
 

 -İlimizin yapılacak kamu yatırımları ile desteklenmesi, 
 

 -Yeni Kurulan Gümüşhane Üniversitesi ile üniversite iş dünyası işbirliğinin tesis 
edilerek geliştirilmesi, ilimizin sosyo ekonomik problemlerine bilimsel, akılcı ve 
uygulanabilir çözümler üretmesi, 

 

 -İlimizle özdeşleşen Kuşburnu-Dut ve Cevize destekleme primi verilmesi ilimizin 
gelişimine katkı sağlayacaktır. 
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25 Mayıs 2009 
 
 
 

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ 
İl Genel Meclisi Başkanlığına 

 
Bilindiği üzere İlimiz akarsu kaynaklan bakımından önemli potansiyele sahiptir. Bu 
kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmada düşünülen işletmelerin biride kültür balıkçılığıdır. 
 

İlimiz genelinde 20'ye yakın Kültür Balıkçılığı işletmesi vardır. İlimizde katma değer yaratan 
ve istihdama katkı sağlayan Kültür Balıkçılığının gelişmesini ve ticaret hacminin artırılması 
içinde bu sektörün yerel imkanlarla desteklenmesi şarttır. 
 

Bu bağlamda İlimizde Kültür Balıkçılığı yapan işletmelerden alınan su kullanım bedeli 
oldukça yüksektir. İlimizde su kullanım bedelinin Litresi 16,00.-TL/dir. Bu bedel Devletin 
belirlediği fiyatın oldukça üzerindedir. 
 

Bu sektörün desteklenmesi için Kültür Balıkçılığında kullanılan su kira bedellerinin makul bir 
seviyeye indirilmesini; 
 

Bilgilerinize arz ederim. 
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23 Mayıs 2009 
 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün Odamızı ziyareti 
İlimiz Adına Taleplerimiz ve Sunulan Brifing 
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Sayın : Nihat ERGÜN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

 
Sayın  Bakanım ; 
 
Gümüşhane İlimiz Fert Başına Milli Gelir bakımından 62. sırada, Sosyo ekonomik gelişmişlik 
bakımından 71. sırada, (GSYİH) Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldığımız pay bakımından 74. 
sırada, Nüfus bakımından 76. sırada, elektrik kullanımında 78. sıradadır.  
 
Bu Bağlamda ;  
 
Devlet Planlama Teşkilatı 81 İlimizi gelişmişlik derecelerine göre 1.,2.,3.,4., ve 5., derece 
gelişmiş İller olarak ayırmıştır. Bugün uygulamada olan 5084 sayılı Teşvik Yasası 3.,4., ve 5. 
derecede gelişmiş İllere aynı hakları veriyor. Her bakımdan birbirinden çok farklı olan bu 
İllere aynı teşvik imkanlarının sağlanması haksızlıktır. Yeni yapılacak teşvik yasasının 
sektörel bazda olacağını duyuyoruz. Sektörel bazda çıkacak teşvik yasasının, Gümüşhane ve 
Gümüşhane gibi İllere hiçbir faydası olmayacaktır. Bizim için  eskisinden kötü bir yasa olur.  
 
Bu nedenle ; Gümüşhane ilimizle beraber 5. derecedeki İllerde üretimi ve istihdamı artırmak 
için  “Bölgesel Teşvik” istiyoruz.  
 
Gümüşhane İlimizin de aralarında bulunduğu 5. derecede İller için  
 
    Teşvik Taleplerimiz ;  
 

 5. Derecede İllerde Teşvik süresi 10 yıl olmalı, 
 Kurumlar Vergisi ve Gelir vergisi muafiyeti verilmeli, 

 Enerji indirimi ve SSK indirimi verilmeli, 
 Eski ve yeni bütün işletmeler Teşvikten yararlandırılmalı, 
 İstihdam şartı en çok 10 kişi olmalı.  

 
Yüksek müsaadelerinizle arz ederim.  
                                                                                          Saygılarımla 
 
 
                                                                                         İsmail AKÇAY  
                                                                                 Yönetim Kurulu Başkanı  
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DPT YAYIN NO ;  2671                                                                                    Yayın Yılı :2003 

 
TABLO 7- GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE KADEMELİ İL GRUPLARI 

 
1.DERECE 

GELİŞMİŞ 

İLLER 

2.DERECE 

GELİŞMİŞ İLLER 

3.DERECE 

GELİŞMİŞ İLLER 

4.DERECE 

GELİŞMİŞ İLLER 

5.DERECE 

GELİŞMİŞ İLLER 

 

1-İSTANBUL 
 

2- ANKARA 

 
3-İZMİR 

 
4-KOCAELİ 

 

5-BURSA 

 

6-ESKİŞEHİR 
 

7-TEKİRDAĞ 

 
8-ADANA 

 
9-YALOVA 

 

10-ANTALYA 
 

11-KIRKLARELİ 
 

12-DENİZLİ 
 

13-MUĞLA 

 
14-BOLU 

 
15-BALIKESİR 

 

16-EDİRNE 
 

17-MERSİN 
 

18-BİLECİK 
 

19-KAYSERİ 

 
20-GAZİANTEP 

 
21-ZONGULDAK 

 

22-AYDIN 
 

23-SAKARYA 
 

24-ÇANAKKALE 

 
25-MANİSA 

 

26-KONYA 
 

27-KARABÜK 

 
28-ISPARTA 

 
29-HATAY 

 

30-UŞAK 
 

31-BURDUR 
 

32-SAMSUN 
 

33-KIRIKKALE 

 
34-NEVŞEHİR 

 
35-KARAMAN 

 

36-ELAZIĞ 
 

37-RİZE 
 

38-TRABZON 
 

39-AMASYA 

 
40-KÜTAHYA 

 
41-MALATYA 

 

42-KIRŞEHİR 
 

43-ARTVİN 
 

44-AFYON 

 
45-DÜZCE 

 
46-ÇORUM 

 

47-OSMANİYE 
 

48-K.MARAŞ 

 
49-NİĞDE 

 
50-GİRESUN 

 

51-KASTAMONU 
 

52-TUNCELİ 
 

53-SİVAS 
 

54-KİLİS 

 
55-BARTIN 

 
56-AKSARAY 

 

57-SİNOP 
 

58-ERZİNCAN 
 

59-ÇANKIRI 
 

60-ERZURUM 

 
61-TOKAT 

 
62-ORDU 

 

63-DİYARBAKIR 
 

64-YOZGAT 
 

65-ADIYAMAN 

 
 

 

66- BAYBURT 
 

67-KARS 

 
68-Ş.URFA 

 
69-IĞDIR 

 

70-BATMAN 
 

71-GÜMÜŞHANE 
 

72-MARDİN 
 

73-SİİRT 

 
74-ARDAHAN 

 
75-VAN 

 

76-BİNGÖL 
 

77-HAKKARİ 
 

78-ŞIRNAK 
 

79-BİTLİS 

 
80-AĞRI 

 
81-MUŞ 
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Sanayi Bakanımız Sayın Nihat ERGÜN’e Sunulan Brifing 
 
Kuruluşun Adı    : Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Kuruluş Yılı        : 1927 
Adresi                  : Atatürk Caddesi No : 55-GÜMÜŞHANE 
İletişim Bilgileri : Tel     : 0 456 213 11 12 – 213 69 13 
                               Faks   : 0 456 213 60 59 
                               Web   : gumushanetso.tobb.org.tr 
                               e-mail : gumushanetso@tobb.org.tr    
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın çalışma bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
belirlenmiş, Gümüşhane Merkez, Torul ve Kütün İlçeleridir. Kelkit İlçemizde Ticaret ve 
Sanayi Odası mevcut olup, Kelkit, Köse ve Şiran İlçeleri çalışma alanı ile sınırlıdır.    
 
Odanın Teşkilat Yapısı :Odanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Odayı, 
yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak 
imzaları bağlar. 
 
Odanın Organları: 
a) Meclis                      (15 Kişi) 
b) Yönetim Kurulu         (  5 Kişi)  
c) Meslek Komiteleri      (37 Kişi) 
d) Disiplin kurulu          (  6 Kişi)  
 
Kadro : 
Oda hizmetleri 4 personelle yürütülmektedir. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren KOSGEB 
Gümüşhane sinerji odağında görevli 1 personel vardır. 
 
Bina, Lojman, Araç Makine Parkı: 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının Zemin + 5 Kat üzerine kurulu 570m2 hizmet 
binamız bulunmaktadır.  
 
Odamız 2001 yılında inşaatına başlanıp 2006 yılında bitirilerek üyelerinin hizmetine sunulan 
kendi malı olan hizmet binamızın 2. katında hizmet vermektedir. 3. Kat Başkanlık Salonu, 4. 
Kat 75 Kişilik Çok Amaçlı Toplantı Salonu, 5. Kat Bilgisayar Destekli Eğitim Salonu olarak 
kullanılmaktadır. Başka sosyal tesis, araç ve makine parkı yoktur. 
 
Odamızın 2008 yılı fiili gelirleri 188.313,27-TL, giderleri 177.990,00-TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2008 yılı itibariyle geçmiş yıl alacağımız 48.000,00-TL’dır. 2009 yılı tahmini 
gelirimiz 220.000,00-TL olması beklenmektedir. 
 
Odamızın 2009 Yılı Başlıca Faaliyetleri: 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 2009 yılı içinde Kanun ve Yönetmenliklerle verilen 
görevler çerçevesinde, görevli olduğu 32 Kurul ve Komisyonlarda verilen görevler ve yapılan 
toplantılarda 83 etkinliğe fiili olarak katılmıştır. 
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Odamıza Yıllarla göre Gelen -Giden Evrak dağılımı 

 Gelen  Giden  Gelen  Giden  Gelen  Giden 

2007 2008 01.01.2009 
22.05.2009 

Ticaret ve Sanayi Odası  1414 1665 1731 2645 767 795 

Ticaret Sicili Memurluğu 517 648 418 541 123 155 

TOPLAM 1931 2313 2149 3186 890 950 
 

Odamızda son üç yılda Düzenlenen Kapasite Raporları 

 İlk Yeni-
leme 

İlk Yeni- 
leme 

İlk Yeni-
leme 

 2007 2008 01.01.2009 
22.05.2009 

Kapasite 
Raporları 

8 6 15 7 3 3 

TOPLAM 14 22 6 
 

Odamızda son üç yılda Düzenlenen İş Makinesi Tescil Belgeleri 

İş Makinesi Tescil Belgesi  

 2007 2008 01.012009 
22.05.2009 

TOPLAM 2 2 6 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Faal Üye Sayıları: Odamıza kayıtlı faal üyelerin 
Kuruluş türleri ve meslek gruplarına göre yıllara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda 
karşılarında gösterilmiştir.  

Kuruluş Türü Adet(2007) Adet 
(2008) 

Adet  
01.01.2009 
22.05.2009 

Şahıs Firmaları 267 262 263 

Kollektif Şirketler 3 3 3 

Komandit Şirketler 1 1 1 

Limited Şirketler 225 231 233 

Anonim Şirketler 22 26 26 

Kooperatifler 60 64 69 

Diğer (Banka – Kamu 
Kurumu) 

9 9 9 

Toplam 587 596 606 
 

5174 sayılı kanunun 10. maddesine göre gayri faal üyeler askıya alınmaktadır, dolayısıyla 
bu üyeler üye kayıt listesinde yer almamaktadır. 

Askıdaki Üye Sayıları 

Kuruluş Türü Adet 
(2007) 

Adet 
(2008) 

Adet  
01.01.2009 
22.05.2009 

Şahıs Firmaları 28 25 25 

Limited Şirketler 22 16 16 

Kooperatif 3 3 5 

Kollektif Şirket 2 2 2 

Anonim Şirket 2 - - 

Toplam 57 46 48 
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2008 Yılında Uluslararası Nace Faaliyet kodlarının uygulanması ile ilgili yönetmelik gereğince 
Odamızda Meslek Grupları Yeniden Düzenlenmiş olup Meslek Grubu sayısı 7’ye çıkarılmıştır. 
Meslek Gruplarına göre gerçek ve tüzel kişi göre faal üye sayıları aşağıdaki gibi oluşmuştur.   
 

Meslek Grubu Gerçek 
Kişi 

Tüzel 
Kişi 

Gerçek 
Kişi 

Tüzel 
Kişi 

2008 01.01.2009 
22.05.2009 

1 GRUP 
TARIM ORMAN 
BALIKÇILIK, MADENCİLİK 
VE TAŞ OCAKCILIĞI 

4 43 4 43 

2GRUP İMALAT 20 61 21 62 

3 GRUP 
İNŞAAT, GAYRİMENKUL 
FAALİYETLERİ 

53 49 53 54 

4 GRUP 

GIDA TOPTAN VE 
PERAKENDECİLERİ, 
KASAP, ŞARKÜTERİ, 
SEBZE MEYVE 
SATICILARI 

56 36 36 57 

5 GRUP 
GIDA DIŞI ÜRÜN TOPTAN 
VE PERAKENDECİLERİ 

51 38 51 39 

6 GRUP 
ULAŞTIRMA VE 
DEPOLAMA 

42 54 42 54 

7 GRUP HİZMETLER 34 55 35 56 

TOPLAM 260 336 245 362 

 596 606 

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına Yıllar İtibariyle Kayıt Yaptıran Firma 
Sayıları          

Firma Türü Firma Sayısı /Yılı 

Yılı 2007 2008 01.01.2009 
22.05.2009 

Limited Şirket 37 22 4 

Şahıs Şirketi 30 20 3 

Kooperatif 9 8 5 

Anonim Şirket 2 3 - 

TOPLAM 78 53 12 

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasından Yıllar İtibariyle Kayıt Sildiren Firma 
Sayıları        

 
Firma Türü 

Firma Sayısı/Yılı 

Yılı  2007 2008 01.01.2009 
22.05.2009 

Limited Şirket 8 15 3 

Şahıs Şirketi 34 28 2 

Kooperatif 6 4 1 
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Odamızın Avrupa Birliği Faaliyetleri; 
 
Ülkemizle Avrupa Birliği arasında imzalanan Mali İşbirliği çerçevesinde temin edilecek mali 
yardımların uygulanmasına ilişkin anlaşma gereğince Odamızca 2007 yılında TR90 Düzey 2 
Kalkınma Programları çerçevesinde hazırlanarak Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulan 
106.410,00- Avro’luk “Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kursu Projesi” Projemizin 5 Aralık 2007 
tarihinde sözleşmesi imzalanarak proje yürütülmeye başlanmıştır. Proje maliyetinin % 
10’luk kısmı Odamız tarafından karşılanmıştır. 
 
Odamızca yürütülen projede eğitmen olarak KTÜ Meslek Yüksek Okulu ve Milli Eğitim 
Müdürlüğünün konusunda uzman eğitimcileri görev yapmıştır. Şubat ayının 11’ inde 
başlayan dersler Ekim ayı sonunda tamamlanmış, projemiz 30 Kasım itibariyle sona 
ermiştir.  
 
Proje kapsamında 18-30 yaş arası 40 işsiz gencimiz (20 bayan, 20 erkek) eğitilerek Büro 
Yönetimi ve Sekreterliği için gerekli bilgi ve beceri kazandırılmıştır.  
 
05.12.2008 tarihinde Valimiz Sayın Enver SALİHOĞLU, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 
CANLI, Kurum Amirleri ve Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri üyelerinin 
katılımı ile düzenlenen kapanış toplantısında katılan kursiyerlere Katılım Sertifikası, başarılı 
kursiyerlere de başarı belgeleri verilmiştir. 
 
Projemiz yetiştirilen kursiyerlerin işe yerleştirilmesine başlanmıştır. 
 
2009 yılında Yeni Yöntemlerle Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve Kadın iş gücünün 
istihdamının desteklenmesi amacı ile Odamız adına bölgemizin gelişimine katkı sağlamak 
amacı ile iki adet proje hazırlanmaktadır.  
 
Odamız Bünyesinde Faaliyet Gösteren KOSGEB Sinerji Odağı’nın faaliyetleri  
 
KOSGEB veri tabanına 180 işletme kaydedilmiştir. 
KOSGEB Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “1000 + 1000 Makine Teçhizat Yatırım 
Kredisi” kapsamında, 01 Mayıs 2008 tarihinde internet üzerinden alınmaya başlanan 
başvurular, 31 Mayıs 2008 saat 24.00 itibariyle Noter huzurunda yapılan tespitle 
kapatılmıştır. 
 
Bu krediye Gümüşhane’den 15 firma başvurmuş olup gerekli evraklarını Sinerji Odağımıza 
getirip kaydını tamamlayan işletmeler genel toplam olarak 3.500.000-YTL 24 ay vadeli sıfır 
faizli Makine Teçhizat kredisinden yararlanabileceklerdir. Bu krediden 31.12.2008 tarihi 
itibariyle 6 işletme yararlanmıştır. Kullanılan Kredi tutarı 1.296.195,00-YTL’dir. 
 

Anonim Şirket 2 1 - 

TOPLAM 50 48 6 
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Hibe şeklinde uygulanan desteklerden; Nitelikli Eleman desteğinden (%80 oranı) 6 işletme, 
Fuar desteğinden (%70oranında) 1 işletme ve Test analiz desteğinden (%70 oranında) 1 
işletme destek kullanmaya hak kazanmış ve bu desteklerden yararlanmaktadırlar.  
 
İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisine 33 başvuru yapılmış olup kullanılan destek 
957.000,00-YTL, %0 faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkarlara kullandırılan Cansuyu kredisine 39 
başvuru yapılmış kullanılan destek 997.000,00-YTL’dır.  
 
 
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi 
 
Gümüşhane’de altyapısı tamamen bitirilmiş 303.407 m2 üzerine kurulu 57 parselli Organize 
Sanayi Bölgesi, boş bulunan 42 parseli ile yatırımcıları beklemektedir. 
 
Organize sanayi bölgemizde yöresel gıda, taş ve toprağa dayalı sanayi, mobilya ve diğer 
yapı malzemeleri kollarında 15 parsel yatırımcılara tahsis edilmiştir. 
 
Bu parsellerden; 
- 6 tanesi yöresel gıda (pestil-köme) üretimine,   
- 3 tanesi taş ve toprağa dayalı sanayiye (mermer-traverten-kuvarsit kumu), 
- 1 parsel maden işlemeye,  
- 1 parselde yem üretimine,  
- 1 parselde organik gübre üretimine,  
- 1 parselde mobilya ve çekyat üretimine,  
-2 parselde pimapen (kapı-pencere) üretimine tahsis edilmiş,  
 
Bu tahsislerden; bir işletme mermer ve traverten üretimi, bir işletme organik gübre 
üretimine geçmiş, bir işletme pestil köme imalatında deneme üretimi yapmakta, diğer 
parsellerde proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.     
 
Odamızın Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 
 
Milli Eğitim Müdürlüğünün kontrolünde, her yıl 600 öğrenciye kırtasiye yardımı ve Ramazan 
ayında ihtiyaçlı 600 aileye gıda yardımı yapılmaktadır.   
 
Saygılarımla 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail AKÇAY’ın Raportör Üye Olduğu 
TOBB Vergi Komisyonunun TOBB 64. Genel Kurulunda Sunulan Rapordur. 
 

TOBB 
TOBB VERGİ KOMİSYONU RAPORU 

64. GENEL KURUL 
 

Vergi Komisyonumuz 8 Mayıs 2005 tarihli 60. Genel Kurul'da seçilerek göreve başlayan 9 
üyeden oluşmaktadır. 
 
Görevi; TOBB Genel Kurul Çalışma Esasları yönetmeliği ile vergi mevzuatımızı incelemek, 
vergi mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ile hazırlanan taslaklar konusunda 
çalışmalar yapmak, Birlik Başkanımızın havale edeceği konulan inceleyerek rapor hazırlamak 
ve Genel Kurula rapor sunmaktır. 
 
Yaklaşık son 30 yıldan bu yana Türk vergi sistemi devamlı yapılan birtakım değişikliklerle 
deforme olmuş, toplam vergiler içinde dolaylı vergilerin % 75'i bulan ve adeta stopaj 
vergilerden oluşan çarpık bir vergi sistemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu girdi maliyetlerinin 
yükselmesi, istihdamdan alman vergiler, istihdam üzerindeki tazminat ve SSK maliyetleri 
Türk işadamlarını uluslar arası ticarette rekabet edemez hale getirmiştir. 
 
Vergi sistemimizin iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığınca, oda ve borsalarımız ile Birliğimizin 
de içinde bulunduğu değişik kesimlerde çalışmalar başlatılmıştır. Son bir yılda vergi 
komisyonumuz TOBB'da 3 toplantı yaparak vergi yasalarında yapılmakta olan çalışmaları 
değerlendirmiştir. Ayrıca Birliğimizde uzmanlardan oluşan "Vergi Danışma Kurulu" her ay 
muntazaman toplanarak vergi tasarıları üzerinde yaptığı çalışmalarını yazılı olarak TOBB 
yönetimine sunmuştur. 
 
Vergi Komisyonu'nun görüşlerini şöyle özetleyebiliriz; 
 
Kurumlar Vergisi Kanununun yeniden düzenlenerek vergi oranının % 20'ye indirilmesinden 
sonra, Gelir Vergisi Kanunu Değişiklik Taslağı üstündeki çalışmalara hız verilmiştir.  
 
Kanunlaşma aşamasına gelen Gelir Vergisi Kanunu hakkındaki önerilerimiz şöyle 
belirlenmiştir: 
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Vergi tabam genişletilmeli, vergiyi doğuran kazanç ve irat unsurları açık, ayrıntılı ve net bir 
şekilde düzenlenmelidir. 
 
İstisna ve muafiyetler daraltılmalıdır. 
 
Kazanç ve iratların elde edilmesine ilişkin yapılan tüm harcamalar gider yazılabilmelidir.  
Garanti gider karşılıkları ile kıdem tazminatı karşılıklarının da gider yazılabilmesi 
sağlanmalıdır. Ayrıca kanunen kabul edilmeyen giderler daraltılmalıdır. 
 
 
Gelir Vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli, tarife % 10'dan başlamalı ve % 25 oranını 
geçmemelidir. 
 
Beyanname verme süreleri yeniden düzenlenmeli ve tüm beyannameler her ayın 25'inde 
verilmeli ve ay sonunda ödenmelidir. 
 
Gelir Vergisi Kanununun yemden yapılandırılmasında "Nereden buldun?" sorusuna neden 
olacak ve ticari hayatı olumsuz etkileyecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır. 
 
Vergi uygulamalarında büyük sorunlar doğuran kat karşılığı inşaat işlerinin 
vergilendirilmesine ilişkin açık ve net bir düzenleme yapılmalıdır. 
E-ticaret, yap-işlet-devret, devremülk ve benzeri konular Gelir Vergisi Kanununda açık 
olarak düzenlenmelidir. 
 
Üretim ve yatırımı teşvik edici bir müessese olarak "yatırım İndirimi" gelir vergisinde 
yeniden düzenlenmelidir. 
 
Yeni düzenleme; istihdamın artırılması, yüksek teknolojinin desteklenmesi, bölgesel 
gelişmişlik farklarının giderilmesi, çevrenin korunması KOBİ'lerin desteklenmesini 
sağlayacak şekilde sektörel ve bölgesel nitelikte olmalıdır. Yapılan yatırıma % 80- % 100 
gibi tek oran uygulanmalı, ayrıca vergi stopajı uygulanmamalıdır. 
 
Kayıtdışı ekonomiyi önleme ve "kayıtlı ekonomiyi geliştirme stratejisi" hakkında 
Önerilerimiz: 
Kayıtdışılık ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Ancak kayıtdışılık 
sadece vergi sorunu değildir. Kayıtdışılık aynı zamanda; haksız rekabet, kurumsallaşma, 
tüketici hakları, fikri mülkiyet hakları, ülke güvenliği, sosyal güvenlik, gıda güvenliği, 
toplumsal ahlak, sürdürülebilir büyüme sorunudur. 
 
Ayrıca işletmelerin, ölçeklerinin büyümesini engeller, finansman kaynaklarına erişimi 
zorlaştırır, verimliliğin ortaya çıkmasın engeller, bu nedenle kayıtdışılığın çözümü sadece 
Maliye Bakanlığından beklenmeyip  ulusal bir politika olarak ele alınmalı, devlet politikası 
olarak benimsenerek, toplumsal uzlaşma ve kararlılıkla çözülmelidir. 
 
Global ekonomik krizin değerlendirilmesi 
 
2008 yılı sonlarında dünyada baş gösteren global ekonomik krizin dünya ekonomisine ve 
ülkemiz ekonomisine, finansal sisteme ve reel sektöre önemli derecede olumsuz etkileri 
görülmektedir. Ancak dünya ülkelerinde krize karşı Önemli destekleme paketleri, finans 
şirketleri ve bankalara sermaye desteği ve mevduat güvencesi gibi önlemler alınırken, 
ülkemizde konu ağırdan alınmıştır. Bunun sonucu olarak ülkemizde büyüme hızı durmuş, 
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cari açık büyümüş, mali disiplin sağlanamamış, reel sektörde iflaslar, fabrikalarda üretimi 
durdurma ve toplu işçi çıkarmaları yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak işsizliğin artması, 
kredilerin ödenememesi, bankaların sendikasyon kredilerinin çevrilememesi ve sosyal 
yapıda umutsuzluk, güvensizlik ve toplumsal huzursuzluk görülmektedir. Başarıya 
ulaşabilmek için; sürecin iyi yönetilmesi, güven ortamının sağlanması, esnek ve hızlı 
davranılması, kamu-Özel sektör platformunun oluşturulması ve alınan kararların hızla 
hayata geçirilmesi başarılı olmanın kritik faktörleridir. 
 
 
 
 
 
Vergi Komisyonumuzun diğer önerileri 
 
Uzun ve yoğun çalışmalardan sonra TBMM'ye sunulan ve görüşülmekte olan Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısı biran önce yasalaşmalıdır. 
 
Vergi Usul Kanunu değişikliklerinde mükellef haklarına ilişkin daha açık ve ayrıntılı 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
Tarımsal ve hayvansal ürünlerin alım satımının tamamının borsaya tescili ile hem kayıt 
altına alınması sağlanmış ve hem de stopaj, KDV gibi, vergi kayıp ve kaçakları önlenmiş 
olacaktır. Bu konunun başarıya ulaşması için borsaya tescil ettirilen ürünler için teşvik primi 
verilerek özendirilmelidir. 
 
Tarımsal destekler mutlaka ürün bazında ve üretimi teşvik edici şekilde düzenlenmelidir. 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) KDV matrahına dahil edilmemelidir. 
 
Her ay verilir hale dönüştürülen Ba ve Bs formlarının aylık olarak verilmesi tırmalan güç 
durumda bırakmakta ve aşırı bir yük getirmektedir. Firmaların yılda bir sefer yıl sonunda bu 
formları vermesi iş alemini rahatlatacaktır. Ayrıca tasviyeye girmiş şirketlerde alım satım 
faaliyetleri olmadığından Ba ve Bs fonlarının verilmesinden muaf tutulması yerinde olacaktır. 
ÖTV ve KDV indirimleriyle piyasaya sağlanan geçici destekler iş aleminde olumlu 
karşılanmıştır. Ancak, yeterli görülmemektedir. Kalıcı ve piyasayı rahatlatıcı, rekabet 
şartlarını destekleyici tedbirlerin alınması beklenmektedir. 
 
Genel Kurulun, ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını, yeni seçilecek üyelere başarılar diler 
saygılarımızı sunarız. 
 

TOBB VERGİ KOMİSYONU 
 

Mustafa BAŞTUĞ               Mehmet ŞAHİN             Selman Turgay ARAZ 
                   Başkan                          Başkan Yrd                            Sözcü 

 
İsmail AKÇAY                     Ata TORU                   Mehmet ERDEM 

                    Rapörtör                              Üye                               Üye 
 

             Muammer GEDİK               Muharrem DÜZEL                  Turan ŞEN 
                    Üye                                   Üye                                  Üye 
 
 



 416 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Mayıs 2009 
 
 

2007 Yılı Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni 
 Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın Konuşma Metni 
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Sayın Valim 
Sayın Milletvekillerim 
Sayın Komutanım,  
Sayın Belediye Başkanım,  
Sayın Başsavcım,  
Siyasi partilerimizin Değerli Başkan ve Yöneticileri,  
Saygıdeğer Bürokratlar,   
Meslek Odalarımızın Değerli Başkanları, 
Ticaret ve Sanayi Odamızın Değerli üyeleri,  
Kıymetli Basın mensupları,  
 
Sizleri Ticaret ve Sanayi Odası ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı Vergi Rekortmenleri Ödül Törenine hoş 
geldiniz.  
 
Tören sırasında hatalarımız yada eksiklerimiz olursa özür diliyor, hoş görünüze sığınıyoruz. 
Değerli konuklar, Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, Dünyanın  en zor işlerinden 
biride Vergi vermek ve vergi toplamaktır.  
Hepimizin ihtiyacı olan, Kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamak için vergi vermenin 
gerekliliğine de, kutsallığına da, yürekten inanıyoruz.  
 
Gerçekten para kazanmanın zor olduğu Gümüşhane gibi bir İlde Vergi rekortmeni olanların 
yanında, Vergi mükellefi olanları da bu cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor ve kutluyorum.  
 
Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım ;  
 
Bir yörede iş dünyasının en yüksek makamı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığıdır. 4. 
Dönemdir bu görevi bize veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sizlerin Başkanlığını yapmaktan 
büyük onur duyuyorum.  
 
Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu, Meclisi, Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile sizleri her platformda, en iyi şekilde temsil etmeye, gayret ediyoruz.  
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Her zaman olduğu gibi, bundan sonrada Odamıza sahip çıkmanızı ve Odanızın kendi ofisiniz 
olduğunu bir defa daha hatırlatmak istiyorum.  
 
Bizlere verdiğiniz yetki ile, Yasalar dahilinde siz değerli mensuplarımıza hizmet ederken, bu 
Kurumun sizlere ait olduğunu, sizin emrinizde olduğunu asla unutmuyoruz.  
 
Yönetim Kurulu olarak hiç bir talebimiz ve beklentimiz olmadan, yapmış olduğumuz 
çalışmaların hedefi, sizlere katkı sağlamak daha iyi hizmet vermektir. Hedefimiz ve tek 
beklentimiz, sizlerin memnuniyetidir.  
 
Yasalarla verilmiş görevlerimizi yaparken, sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak ta İlimizle 
ilgili her türlü çalışmanın da içinde olduk. Her konuda duyarlı olduk, Banane demedik. 
Kenarda değil meydanda durduk.  
 
Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda, bir çok çalışma ve bir çok proje yaptık, başarıyla 
uyguladık. Ticaret ve Sanayi Odamızın, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaparken, İlimiz Kamu 
Yönetiminde  30 ayrı Kurul ve Komisyonda da   görevliyim.  
 
Bütün bunları (bu çalışmaları ) Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve tabii ki Odamızda ki  
personelimizle, sizlerden aldığımız güçle, sizler adına yapıyoruz.   
 
Değerli Arkadaşlarım ;  
 
Ticaretin zorlaştığı, acımasız rekabetin yaşandığı sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu itibarla, 
esnaf, tüccar ve işverenler olarak, değişen dünya ticaret şartlarını takip ederek uyum 
sağlamamız ve kendimizi yenilememiz kaçınılmaz olmuştur.   
 
Müşterilerimize karşı her zaman güler yüzlü olmalı, ürün çeşitlerimiz yeterli ve sağlıklı 
olmalıdır. Fiyatlarımız uygun ve garantili olmalı. Sanatkarımız, işini ve ürününü, kaliteli ve 
zamanında yapmalı.  
 
Önceliğimiz müşteri memnuniyeti olmalı. Çünkü, müşteri memnuniyetini az kişiye, 
memnuniyetsizliğini çok kişiye söyler.  Bir işyerinde en önemli şeyin müşteri olduğunu asla 
unutmayalım.  
 
Bütün üyelerimiz bizim için çok değerlidir ve aynı değerdedir. Hiçbir üyemizi diğerinden 
ayırmamız söz konusu bile olamaz.  
 
Mensuplarımıza olduğu gibi bütün Kurumlara Kuruluşlara, İnsanlarımıza ve bütün siyasi 
partilerimize karşı, tarafsızlık ve eşitlik ilkemize bağlı kalmaya devam edeceğiz.  
 
Sayın Valim, Değerli Konuklarımız ;  
 
Aslında hepimiz aynı bütünün parçalarıyız ve ancak birlikte varız. Hiçbirimiz, hepimiz kadar 
güçlü değildir. Onun için, kamu ve özel sektör olarak ortak paydayı yüceltip, birbirimiz daha 
iyi anlayıp, sorunlarımızı çözmeliyiz.  
 
Ortak akıl ve ortak paydada yaratacağımız sinerjiyi, inovasyona dönüştürmeliyiz.   
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İnsan odaklı, sevgiye dayalı, bir çalışma ortamı hedeflemeliyiz. Son zamanlarda, 
Yöneticilerimizden duyduğumuz “burada sizler için varız”, “sizlere hizmet için buradayız” 
sözlerinden çok mutlu oluyoruz. Bunlar özlediğimiz güzel sözler. Bu sözler çalışma 
hayatında da yer buldukça sorunlar daha kolay çözülür.  
 
Her konuda, ateş sadece düştüğü yeri yakmamalı. Vazgeçilmez Ülke bütünlüğümüz için 
Kamu ve Özel sektör olarak birbirimize daha çok yardımcı olmalıyız.  
 
Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyetinin 
bayrağı da, adı da, sınırları da değişmeyecektir.  
 
Çalışma hayatımızda, Kamu Yönetiminden korkarak değil, kamu Yönetiminin tarafsızlığına 
ve güvenilir olmasına saygı ve sevgi duyarak başarılı olabiliriz.  
 
Ülkemizin esas gücü, risk alan, üreten ve istihdam sağlayan özel sektördür. Özel sektörün 
zengin olmasına her kesimin sevinmesi, memnun olması lazım.  
 
Çünkü özel sektörün zenginliği, daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok vergi 
demektir. Buda Ülkemizin zenginliğidir.  
 
Bunları yaparken, cezalandıran değil, suçu önleyen bir sistem ve özel sektörü destekleyen 
bir idare ortaya koymalıyız. Kasıtlı olmayan detaylardan kesilen, ağır cezalar heyecanımızı 
kırmakta, bizi küstürmektedir.  
 
Tabii ki ceza da olmalı, denetlemelerde yapılmalı. Ancak hiçbir otokontrol sistemi olmayan 
bir sistemin adil denetim yapması mümkün değildir.  
 
Kayıt dışı ekonomiyi takip etmek yerine, kayıtlı ekonomiyi zorlamak işin kolaycılığıdır.  
Profesyonel spor sektöründeki ekonominin ne kadarı kayıtlıdır. Tapu dairleri yada gümrük 
kapıları kontrolde mi ?       Eğlence sektörünün kayıtlı olduğunu söylemek    mümkün 
müdür ? Böyle yüzlerce örnek verebiliriz.  
 
Sayın Valim, Değerli konuklar ;  
 
Bizler bulunduğumuz yerlerde, ekonominin aynasıyız. Esnaf ve tüccarımız dertli. Bu 
nedenle, yaşadığımız sıkıntıları, acıları, sorunları  sizlerle paylaşmalıyız. Bu bizim,  İlimize ve 
camiamıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir.  
 
Bu itibarla yapılan tespitleri, doğruyu ifade eden sözleri, suçlama olarak algılamayalım. 
Kendimizi ve derdimizi ifade etmeye çalışırken, hiç kimseyi suçlama niyetinde olamayız.  
 
Sayın Valim, Değerli Milletvekillerimiz ;  
 
Tabii ki İlimizde güzel şeylerde yapılıyor. İlimiz esnaf ve tüccarının yaşamasına, gelişmesine 
katkı sağlayan, Ticaretten, Spora, sanata, Eğitim ve öğretimden, sağlığa ve altyapıya kadar 
bir çok proje ve sosyal faaliyet, başarıyla yapılmaktadır.  Bu çalışmalardan önemli 
kazanımlarımız olmaktadır. Başta Sayın Valimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. 
İlimizde ki bütün STK’ larla beraberce, Ticaret ve Sanayi Odası olarak 1996 yılından beri her 
fırsatta gündemde tutmaya çalıştığımız Gümüşhane üniversitesi rüyamız gerçek olmuştur. 
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Hükümetimize ve başta Milletvekillerimiz olmak üzere bütün STK’lara ve emeği geçenlere 
çok teşekkür ediyoruz.  
 
Zaman zaman eleştirdiğimiz 5084 sayılı Teşvik Yasası bir çok üyemize önemli katkılar 
sağlamaktadır. Yeni hazırlanan teşvik yasasının daha faydalı olacağını ümit ediyorum.  
 
Tarım Bakanlığı bünyesindeki köy bazlı projelerden, hibe destek alarak çok sayıda tesis 
kurduk. Bu uygulamanın devamını bekliyoruz.    
 
Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Değerli konuklarımız, Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
düzenlediğimiz programa katılarak bizleri mutlu ettiniz.  
 
Camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Vergi Mükelleflerimizi ve Vergi 
Rekortmenlerimizi bir kere daha kutluyor, başarılarının devamı dileği ile hepinize saygılar 
sunuyorum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Temmuz 2009  
 

Basın Duyurusu 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI 
 GENÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DÜZENLİYOR 

 
Üyelerimizin KOSGEB ile olan işlemleri Odamız bünyesinde kurmuş olduğumuz birimde 
yürütülmektedir. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızla KOSGEB Trabzon İşletme Geliştirme Merkez 
Müdürlüğümüz ortaklığında 27-31 Temmuz 2009 tarihlerinde Genel Girişimcilik Eğitimleri 
verilecektir. 
 
Bu eğitimlerin ; 
 
 a- Girişimcilik ve iş kurma süreçleri, 
 b-Yapılabilirlik araştırması, 
 c-İş planı, 
 d- Pazarlama planı olmak üzere dört modül üzerinden toplam 26 saat olacaktır. 
 Eğitimler Odamızın konferans salonunda 09-16 saatleri arasında verilecek olup 
eğitimlere 18 yaş üstü isteyen herkes katılabilir. 
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 Eğitimler tamamen ücretsiz olup, eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir. 
 
 Kamuoyuna ve girişimcilerimize duyurulur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Ağustos 2009 
 

Gümüşkoza-Zaman- Kuşakkaya -Demokrat 
Gümüşkent- Ekonomik -Forum -DHA -Kobi efor 

 
TEŞVİK YASASI YETERSİZ ÇIKTI 

 
5084-5350 sayılı teşvik yasalarının birçok eksiklerine rağmen Gümüşhane bu yasadan 
önemli oranda fayda sağlamıştır. Birçok işletmemiz, bedelsiz arsa almış, elektrik indirimi 
almış, SSK İşveren Prim Desteği, Muhtasar desteği almıştır. Son iki yıldır yeni düşülmekte 
olan teşvik yasası için her ortamda bütün ilgililere; “YENİ TEŞVİKLE İLGİLİ 
TALEPLERİMİZİ YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK İLETTİK.” 
 

“MEVCUT İŞLETMELERİN VE YENİ İŞLETMELERİN ŞARTSIZ DESTEKLENMESİNİ 
İSTEDİK.” Gümüşhane’nin şartlarını mukayeseli olarak ortaya koyduk. En az gelişmiş 11. il 
olduğumuzu resmi belgelerle bildirdik. Derdimizi tam olarak anlatamadık, başarılı olamadık. 
Bize faydası olmayan bu teşviki Yönetişimden uzak Bürokrasi hazırladı, Siyasi otorite 
onayladı. Verimsiz bürokrasinin verimsiz teşvik sistemiyle üzüldük. 
 

Bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması, üretim ve istihdamın arttırılarak 
gelişen ve kalkınan bir Türkiye olmak için yeni çıkarılan 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile sunulan bu teşvik yasası yetersiz kaldı. “BÖLGELER SAĞLIKLI TESBİT 
EDİLMEDİ” 
 

Gelişmişlik sırasına göre ülkenin 4 bölgeye ayrılması eksik olmuştur. Gelişmişlik endekslerine 
göre ülke 5 bölgeye ayrılmalıdır. DPT’nin (Devlet Planlama Teşkilatı) 2003 yılındaki 2671 
sayılı yayınında İllerimiz 5 ayrı bölgede toplamıştır ve kısmen ülke gerçeklerini de 
yansıtmaktadır.  
 

Kapasite kullanım ve istihdam oranlarının fevkalade düştüğü, iç ve dış talebin birlikte 
azaldığı bir dönemde yeni yatırımcıya destek vermek fayda etmez. Çünkü bu ortamda yeni 
yatırımcı bulamayız. Mevcut işletmeler kapanırken ayakta durmakta zorlanırken, yeni 
yatırımcı nasıl bulacağız. 
 

“BU TEŞVİK SİSTEMİ BUGÜNÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR.” Mevcut 
işletmeleri ayakta tutacak tedbirlerin öncelikle ve acilen devreye sokulması gerekmektedir. 
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Hükümetimiz, yatırım teşviki yerine, mevcut üretim kapasitesinin korunmasına yönelik 
üretimi teşvik etmelidir. “ÜRETİM PROBLEMİNİ ÇÖZMEDEN YENİ YATIRIM OLMAZ” 
 

Daralan üretim ve tüketim problemini çözmeden, yeni yatırımları konuşmanın anlamı 
yoktur. Bu yasa ile bu ortamda bize yeni yatırımcı gelmez. Öyleyse mevcudu korumaya 
çalışalım. Bugün üretimi teşvik günüdür.  
 

Mevcut işletmelerin devam etmesine destek günüdür.  
 

Sonuç olarak yeni bir açılıma, yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.  
 

“BUDA MEVCUT ÜRETİMİ VE KAPASİTE ARTTIRMAYI TEŞVİK EDECEK BİR 
YAKLAŞIM OLMADIR. “ 
 

Teşvike esas bölgeler 5’e çıkarılmalıdır.   
 

Mevcut işletmelerde teşvik yasına dahil edilmelidir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Ağustos 2009  
 
 

Meslek Komitesi Üyelerimize Gümüşhane Üniversitesini Ziyaret 
 Üniversiteye yapılan ve yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde 

bulunulması 
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12 Ekim 2009 
 

2. AHİLİK HAFTASI 
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Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail AKÇAY’ın Konuşma metni 

 
Ahi Evran Kimdir? 
 
Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evran, Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuş, 1172-1262 yılları 
arasında yaşamıştır. Ahi Evran'in asıl adı "Nasîrüddin Ebü'l Hakayık Mahmud B. Ahmed"dir. 
Ünlü Türk bilgini, iktisatçı ve sanatkar Ahi Evran ilk eğitimini doğum yeri olan Azerbaycan'ın 
Hoy şehrinde aldıktan sonra Horasan'a giderek ünlü alimlerden Fahreddin Razî'nin 
derslerine devam etmiştir. Ahi Evran gençliğinde Hoca Ahmet Yesevî'nin talebelerinden 
aldığı ilk tasavvuf terbiyesi ile yetişmiş ve olgunlaşmıştır. Ahi Evran, Hac vazifesini yerine 
getirdikten sonra o devrin mutasavvıflarının buluşma yeri olan Bağdat'a gitmiştir. 
 
Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, kayınpederi Evhadü'd-Din Kirmani ile 
Anadolu'ya gelen Ahi Evran, Konya'da Sultan'a yazdığı Letaif-i Gıyasiye adlı kitabını sunar. 
1205 yılında da Kayseri'ye gelen Ahi Evran, burada bir deri imalathanesi-tabakhane kurar. 
Kayseri'de devletin desteği ile debbağları (dericileri) ve diğer sanatkarları da içine alan 
büyük bir sanayi sitesinin kurulmasına ve esnaf-sanatkarların teşkilatlanmasına öncülük etti. 
Bu yüzden, tarih boyunca Debbağların Piri olarak tanınmıştır. Her sanat dalındaki birliklerin 
bir araya toplandığı bu siteler Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat zamanında diğer 
şehirlerde de kurulmaya başlandı. 
 
Sultan Alaeddin Keykubat'ın Ahi birliklerini desteklemesi sonucu Anadolu'nun birçok yerinde 
bu birlikler süratle gelişti. Bu dönem Anadolu Selçuklu Devleti'nin iktisadi olarak en parlak 
dönemi oldu. Denizli iline de giden Ahi Evran daha sonra Kırşehir'e gelerek Ahi birliklerinin 
teşkilatlandırılmasına hız verdi. Kırşehir'de debbağlık (dericilik) sanatını geliştirip yaygın hale 
getirdi. Daha sonra "Ahi Baba"lığa yükseldi. Ahi Evran, teşkilatına taze bir canlılık getirerek 
bütün Anadolu'da tanınan bir şahsiyet haline geldi. 
 
Ahi Evran, eşi Fatma Ana'nın kurduğu dünyanın ilk kadın teşkilatı olan "Bacıyan-ı Rum" 
teşkilatını, bugün ki adıyla Anadolu Kadınlar Birliği'ni, de himaye etmiş ve her iki teşkilatın 
da büyümesi için çaba sarf etti. Ahi Evran kendi mesleği olan dericilik dalından başka 32 
çeşit mesleğin gelişmesine öncülük etmiştir. Ahi Evran'ın Anadolu'da kurduğu Ahilik teşkilatı 
ahlâk, akıl, bilim ve çalışma olmak üzere dört temel esas üzerine kurulmuştur. 
 
Hakkında birçok araştırma yapılan Ahi Evran Veli "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın 
ölecekmiş gibi Ahiret için çalış" Hadis-i Şerifi'ni kendisine rehber edinmişti. Ahilik teşkilatı 
mensuplarına dünyada yaşamak için bilgi, ahlak ve sanata, esnaf-sanatkarlar arasında 
yardımlaşma ve dayanışmaya, Ahiret için de takva ve iman esaslarına sımsıkı sarılmaya 
ihtiyaç olduğunu sık sık hatırlatırdı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük görevleri olan ve 
binlerce sanatkarı yetiştirmiş olan Ahi Evran 1261 yılında 90 küsur yaşında şehit edilmiştir. 
Kabri Kırşehir'dedir. 
 
Ahi Evran, ahlâk, sanat ve konukseverliğin uyumlu bir birleşimi olan Ahilik teşkilatını kurmuş 
ve bu kurumu son derece saygın bir kurum haline getirmiştir. Bu sivil toplum kuruluşu 
yüzyıllar boyunca bütün esnaf ve sanatkarlara yön vermiş, onların işleyişini düzenlemiştir. 
Ayrıca Ahilik, yeniçeriliğin kuruluşunda, Hacı Bektaş töreleriyle birlikte önemli rol oynamış, 
devlet adamları bu kuruluşa girmeyi onur saymışlardır. Örneğin Osmanlı hükümdarı olan 
Orhan Gazi ve oğlu Sultan Murat gibi padişahların yanı sıra devletin üst düzey yöneticileri 
birer Ahi idiler. 
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Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu sırasında önemli görevler yüklenen Ahîlik kurumunun, Beyliğin 
devlete dönüşmesinden sonra, bazı fonksiyonlarını yitirdiği görülür. Özellikle askerî 
faaliyetler içinde olan, orduya yardım eden, ona ikmal ve lojistik destek sağlayan Ahîlik, bu 
faaliyetlerini daha sonraları yürütememiştir. 
 
I. Murat döneminden itibaren, Ahilik kurumunun "eli bayraklı, beli kuşaklı" kısmı, 
yeniçeriliğin temelini oluşturarak, bu faaliyetini sona erdirmiştir(1). Devletin silahlı gücü 
oluştuktan sonra, bu faaliyetin son bulması normal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 
 
II. Murad ve Fatih dönemlerinden sonra ise, pek çok fonksiyonlarını kısmen veya tamamen 
kaybeden Ahilik kurumu, bir esnaf teşkilatına dönüşmüştür. 
 
İçinde bulunduğumuz çağ, sivil toplum örgütlerinin toplum hayatında çok aktif hale geldiği 
bir dönemdir. Modern devletler toplum hayatının şekillendirilmesinde sivil örgütlerin önemini 
kavramış ve görevlerinin büyük bir kısmını adı geçen örgütlere devretme eğilimine 
girmişlerdir. 
 
Ahilik vizyonunun çekirdek ilkeleri ise şöyle sıralanabilir: 
- Örgütün toplumsal sorumluluğu 
- Hizmette mükemmellik 
- Dürüstlük ve doğruluk 
- Ortak yaşama 
 
Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin 
korunması ile mümkündür. Türklerin Anadolu'da bin yıldan beri varlığını sürdürmelerindeki 
sır Ahilik anlayışı içerisinde bu değerlere saygı göstermeleridir. 
 
Bu anlayışa göre din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit muamele yapılmıştır. Bir 
toplumda sosyal tabakalaşma olabilir. Kimi zengin, kimi fakir olabilir; fakat ikisi arasındaki 
fark fazla olmamalıdır. Ahilik zenginliğe karşı değildir. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile 
kazanmak Ahilikte bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi 
olmalıdır. Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, bir köşeye çekilip miskin miskin oturanlara 
karşıdır.  
 
Ahilik düşüncesinin kurduğu Ahi Birlikleri'ni batıdaki ve doğudaki benzer teşkilatlardan 
ayıran özellik, din adamlarının da devlet adamlarının da Ahiler üzerinde herhangi bir 
etkisinin olmayışıdır. Bunun sonucu olarak Ahilik sivil toplum kuruluşlarının en eski bir 
modelidir. Ahiler, daima toplum yararına hizmet yapmışlardır. Bu günkü Ticaret ve Sanayi 
Odaları, İşçi ve İşveren Sendikaları, Kooperatifler, Esnaf Odaları ahilik sisteminden gelen 
kuruluşlardır. 
 
Bütün bu çalışmalara baktığımız zaman, katılımcı demokrasinin ilk adımlarının, Ahilik 
Teşkilatı ile başladığını söyleyebiliriz. 
 
Ahiliğin temel amacı nedir :  
Ahiliğin temel amacı: zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet 
arasında bir denge kurarak toplumsal barışı sağlamaktır. Ahiliğin bu amacı günümüzde 
meslek odaları ve işçi, işveren sendikaları tarafından yapılmaya çalışılmaktadır.  
 
Ahilik Kuralları : 
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* Doğruluktan ayrılmamak, 
* Cömert olmak, 
* Alçak gönüllü olmak, 
* İyi huylarını geliştirmek, 
* Kendisini halkına adamak, yani vatansever olmak, 
* Misafirleri sevmek, 
* İnsanları, nasihat ederek iyi yola yöneltmek, 
* Dindar olmak ama softa olmamak, 
* Utanma duygusuna sahip olmak, 
* Yalan söylememek, 
* Dedikodu yapmamak, 
* Kusur aramamak, aksine kusurları örtmek, 
* İçki içmemek, zina yapmamak, 
* Kin ve düşmanlık beslememek, 
* Nefsine hakim olmak, 
* Eline, beline, diline sahip olmak. 
 
AHİLİK NASİHATI 
  

 Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı,  dayanıklı ol. 
 Yalan söyleme. 
 Büyüklerinden önce söze başlama. 

 Kimseyi kandırma. 
 Kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme,     
 Yanlış ölçme, eksik tartma. 
 Kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetliyken yumuşak davranmasını bil 

ve kendin muhtaçken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.” 
                                                                                                       AHİ EVRAN 
 
 
 
 
 
 
14 Ekim 2009 
 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB  Başkanı 

ANKARA 
 
 
Sayın Başkanım ;  
 
Takdire şayan gayretli çalışmalarınızı yürekten kutluyor,  başarılarınızın devamını diliyorum.  
 
En son 5811 sayılı Kanunun uygulama süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasındaki 
gayretlerinizi takdir ediyorum.  
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5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması” hakkında Kanunun uygulaması 
noktasında tam anlaşılmadığını ve yetersiz kaldığını düşünüyoruz. İlimizde bu Kanundan 
istifade eden hemen hemen mükellef olmadı gerçeği ile karşı karşıyayız.  
 
Bu nedenle Yasanın uygulama süresinin 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmasını olumlu 
ancak yetersiz bulduğumuzu ;  
 
Bunun için ; 
  

 Kanun kapsamı genişletilerek genel bir Vergi Affı Yasası çıkarılmalı 
 Tüm vergi borçları yeniden yapılandırılmalı, 

 Vergi incelemesi veya hukuki süreci devam eden mükelleflerde yasa içine alınmalıdır.  
 
Böylelikle ; 
 
Devletimizle, Vergi Mükelleflerimiz arasında bir konsensüs sağlanmış olacağı gibi mal 
varlıkları da ciddi anlamda  kayıt altına alınmış olacaktır.  
 
20 Ekim 2009 
 

Sayın : M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
TOBB Başkanı 

ANKARA 
 
Dünya Ekonomisine yön veren, Avrupa Ulusal Odalar Birliği Eurochambers’in 1. Başkan 
Yardımcılığına seçilerek, çok zor olan bir işi başarmanızın heyecanını ve keyfini yaşıyoruz.  
 
TOBB’u barış-huzur ve ekonomide küresel aktör yaptınız.  
 
Dünya liderlerinin ve iş çevrelerinin odak noktası olan TOBB, bünyesindeki Oda ve 
Borsalarımızın da gücünü arttırmıştır. 
 
Türkiye adına sizi ve ekibinizi bir şans olarak görüyor, bir kere daha tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun.    
 
Saygılarımla  
 
26 Ekim 2009 
 

Yerel Basın 
 

HUZUR ŞEHRİ GÜMÜŞHANE’ YE HAKSIZLIK ETMEYELİM 
 
 Son zamanlarda hak etmediğimiz söylemlere muhatap oluyoruz.  
 
Yurdumuzun en huzurlu ve en keyifli İllerinden biri olan Gümüşhane’mize zaman zaman 
haksızlık ediyoruz. Gerçekleri yansıtmayan, çeşitli bahanelerle İlimizi karalamanın kimseye 
faydası yoktur.  Gümüşhane ile ilgili açıklama yapanların, daha sorumlu davranmaları 
gerekir.  
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Habere konu olmak, basında görünmek için sağlıklı olmayan bilgilerle İlimize zarar veren 
haberlerin kime faydası var. Hep olumsuz haberlerle değil, güzel haberlerle, başarı 
hikayeleri ile de anılmak İlimizin hakkıdır.  
 
Gümüşhane’ nin pahalı şehir söylemi doğru değildir. Öğrenciler zor durumda sözü doğru 
değildir. Yurdumuzun diğer İllerinde şartlar ne ise Gümüşhane’ de de aynıdır. Hatta İlimizin 
diğer İllere göre bir çok avantajları da vardır. Bütün söylenenlerin aksine, kiralık ev ve fiyat 
sorunu yoktur.  İşyerlerinin bir çoğunun camında “Kiralık Ev” yazıları var. Asansörlü+ 
Kaloriferli Ev,  500 ile 600 TL., Trabzon Kalkınma Mahallesinde Sobalı Ev 500,00.-TL.’ dir.  
 
Açıkta kalan üniversite öğrencisi yoktur. Devlet Yurtlarımızda hala yer vardır. Trabzon’da 
yurtla aylık 350,00.-TL. ile 400,00.-TL.’ dir. İstisnalar olabilir. Ancak, İlimiz her bakımdan 
Türkiye ortalamasındadır. Piyasa şartları ne ise odur. Fiyatlar yüksekte değildir,alçakta 
değildir.  
 
Bir malın fiyatı emirle olmaz. Arz talep sonunda fiyatlar oluşur. Piyasada az olan malın fiyatı 
yükselir. Çok olan malın fiyatı düşer. Kır pidesi  2,00.-TL. camlarda yazılı, 
köfte+pilav+salata+içecek 5,00.-TL. afişlerde yazılı.  
 
Her olumsuzluğun faturasını ve cezasını esnafa kesmek doğru bir iş değil. Bu memlekette 
Esnaftan başka ceza ödeyen var mı ? Esnaftan başka iflas eden      var mı ? Esnaftan başka 
veresiye çalışan var mı ?   
 
Ayrıca, neden birbirimizi alçaltarak yükselmek istiyoruz, anlamak çok zor. Bir takım 
eksikliklerimiz ya da hatalarımız olabilir. Ama bu şehrin zenginlikleri ve güzellikleri hata ve 
noksanlıklarından çok fazladır.  
  
Doğal klimalı ve pırıl pırıl bir havamızın güzelliğini neden görmüyoruz. En güzel eğitim 
ikliminin ve ortamının İlimizde olduğunu neden söylemiyoruz. Tamamına yakın çalışanların, 
evden işyerlerine yaya yada arabayla 5 dakikada gitmenin güzelliğini ve rahatlığını neden 
söylemiyoruz.  
 
Birçok işyerinden açık hesap alış-veriş yaptığımızı neden unutuyoruz. En güvenli İllerin 
başında olduğumuzu neden fark etmiyoruz.  
 
Bir mal yada hizmeti istediğimiz kalitede bulamayınca şikayet ediyoruz. Peki bulduğumuzda 
neden teşekkür etmiyoruz.  
 
Esnaf ve tüccardan hürmet ve hizmet beklerken, biz de esnaf ve tüccara hürmet ve hizmet 
ediyor muyuz ?  
 
Okullarımızın tertiplediği geceler ve günlerde esnafımızı yanımızda bulmuyor muyuz ? Her 
türlü Vakıf, Dernek, Kuran Kursu, Cami yardımları için Esnafımızdan destek almıyor muyuz ?   
 
Yeni kurulan üniversiteler içinde başa güreşen Gümüşhane Üniversitesi’ ni alkışlayalım. 
Ortak aklı kullanmayı neden denemiyoruz.  
 
Milli ve manevi değerlerine en çok sahip çıkan İl olduğumuzu haykıralım.  Yabancıları 
alkışlarken kendi değerlerimizle de gurur duyalım.  
 



 429 

Başarılı işadamlarımızı ve bürokratlarımızı tebrik etmekten çekinmeyelim. Unutmayalım ki 
bu Ülkenin esas gücü, üreten ve istihdam sağlayan kesimdir.  Küçük işler için enerjimizi 
harcamayalım. Bir araya gelip sinerji yaratalım.  
 

 Tribünlere oynamamızın kimseye faydası yoktur.  
 

 Alın teri yetmiyor, Akıl Teri dökelim.  
 

 İlimize haksızlık etmeyelim.  
 
 
 
12 Aralık 2009 

 
 

Polonya Büyükelçiliği-Ticaret Müsteşarı Michal MİZEİZWA’nın Odamızı ziyareti 
ve Odamız üyelerine iki ülkenin ekonomik potansiyeli, işbirliği imkanları ve 

yatırım yapılabilecek alanlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.  
 

 
 
 
 
07.12.2009 
 

Prof. Dr. Yahya DOĞAN (Gümüşhane Milletvekili) 
Doç Dr. Kemalettin AYDIN (Gümüşhane Milletvekili) 
Mehmet Mustafa AÇIKALIN (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) 
Ömer DİNÇER (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) 
Mehmet ŞİMŞEK (Maliye Bakanı) 
Nihat ERGÜN (Sanayi ve Ticaret Bakanı) 
TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
 

Sayın : ………………………. 
 

Bilindiği üzere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşvik Edilmesine dair Kanunun süresi 
31 Aralık 2009 tarihinde sona erecektir. 
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5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununun süresinin uzatılmasına ait yazımız 
ekte sunulmuştur. 
 

Bilgilerinize ve yardımlarınızı arz ederim. 
 

Saygılarımla  
 

5084 SAYILI TEŞVİK YASASI DEVAM ETMELİDİR 
 

18.05.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5084 Sayılı Teşvik 
Yasası 31 Aralık 2009 tarihinde sona erecektir. 
 

5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki yasasında emeği geçenlere sonsuz teşekkür 
ediyoruz. 
 

Dünya’da yaşanan global krizin ülkemize de yansıyan ekonomik olumsuzluklarının ortadan 
kalkmadığı bu süreçte,  ilimizde üretim ve istihdama katkı sağlayan 5084 sayılı yasanın 
süresinin uzatılması işsizler ordusuna yenilerinin eklenmesini önleyecektir.   
 

Mevcut işletmelerin faaliyetlerini ve istihdamlarını devam ettirmesi, ekonomik 
olumsuzlukların giderilmesi için yasanın uygulandığı 49 il arasında yer alan Gümüşhane’de 
halen 9.945 sigortalıdan 2.760 kişi bu yasanın sağlamış olduğu avantaj ve teşviklerle 
istihdam edilmektedir. 
 

Türkiye’de geri kalmış 49 ilde devam eden bu başarı öyküsünün ekonomik kriz sona erene 
kadar uzatılmasında, kriz ortamında ülkemizin toplumsal menfaati vardır.  
 

Gümüşhane ‘de 2.760 kişiyi (çalışanı) ilgilendiren 5084 sayılı yasanın dünyadaki ekonomik 
kriz bitene kadar uzatılması çalışana da, işverene de derin nefes aldıracaktır. 
 

Türkiye için üreten, krize rağmen direnen bu ekonomik ve sosyal proje 31 Aralık 2009’da 
sona ermesin, 
 

5084 sayılı Yasa Devam Etmeli ki; 
 Gümüşhane’de 2.760 çalışandan hiç kimse mağdur olmasın, 
 İşveren çalışanından, çalışan ekmeğinden ayrılmasın, 
 5084 sayılı yasa devam etsin, ekonomi çalışsın, Türkiye kazansın, 
 Kimse işini kaybetmesin, 

 Hepimizin işe, aşa, güven ve istikrara ihtiyacı var, 
 Biri varsa hepsi var; üretim, istihdam, tüketim, 
 İşverenin devlete, işçinin işverene güveni azalmasın, 
 Pazarda canlılık, ekonomide hareket devam etsin, 
 Üretim ve istihdam problemini çözmeden yeni yatırım olmaz, 

 Yeni yatırım olmadan büyüme olmaz, 
 Büyüme olmazsa yarıştan koparız. 

07 Aralık 2009 
 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına (Kelkit) 

SMMM Odası Başkanlığı 
 

Sayın : ………………….. 
 

Bilindiği üzere 15.05.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımların 
teşviki ile ilgili 5084 sayılı yasanın süresi 31.12.2009 tarihinde sona erecektir. 
 

5084 sayılı yasanın uzatılması için, İlimiz Milletvekillerine ve ilgili Bakanlıklara sunulmak 
üzere yapmış olduğumuz çalışma ve hazırlanan yazı ekte sunulmuştur. 
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Sizinde uygun görmeniz halinde Kurumunuz adına ekteki yazının İlimiz Milletvekillerine ve 
ilgili Bakanlıklara iletilmesi hususunu;  
 

Bilgilerinize rica ederim.  
 

5084 SAYILI TEŞVİK YASASI DEVAM ETMELİDİR 
 

18.05.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5084 Sayılı Teşvik 
Yasası 31 Aralık 2009 tarihinde sona erecektir. 
 

5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki yasasında emeği geçenlere sonsuz teşekkür 
ediyoruz. 
 

Dünya’da yaşanan global krizin ülkemize de yansıyan ekonomik olumsuzluklarının ortadan 
kalkmadığı bu süreçte,  ilimizde üretim ve istihdama katkı sağlayan 5084 sayılı yasanın 
süresinin uzatılması işsizler ordusuna yenilerinin eklenmesini önleyecektir.   
 

Mevcut işletmelerin faaliyetlerini ve istihdamlarını devam ettirmesi, ekonomik 
olumsuzlukların giderilmesi için yasanın uygulandığı 49 il arasında yer alan Gümüşhane’de 
halen 9.945 sigortalıdan 2.760 kişi bu yasanın sağlamış olduğu avantaj ve teşviklerle 
istihdam edilmektedir. 
 

Türkiye’de geri kalmış 49 ilde devam eden bu başarı öyküsünün ekonomik kriz sona erene 
kadar uzatılmasında, kriz ortamında ülkemizin toplumsal menfaati vardır.  
 

Gümüşhane ‘de 2.760 kişiyi (çalışanı) ilgilendiren 5084 sayılı yasanın dünyadaki ekonomik 
kriz bitene kadar uzatılması çalışana da, işverene de derin nefes aldıracaktır. 
 

Türkiye için üreten, krize rağmen direnen bu ekonomik ve sosyal proje 31 Aralık 2009’da 
sona ermesin, 
 

5084 sayılı Yasa Devam Etmeli ki; 
 Gümüşhane’de 2.760 çalışandan hiç kimse mağdur olmasın, 
 İşveren çalışanından, çalışan ekmeğinden ayrılmasın, 
 5084 sayılı yasa devam etsin, ekonomi çalışsın, Türkiye kazansın, 
 Kimse işini kaybetmesin, 

 Hepimizin işe, aşa, güven ve istikrara ihtiyacı var, 
 Biri varsa hepsi var; üretim, istihdam, tüketim, 
 İşverenin devlete, işçinin işverene güveni azalmasın, 
 Pazarda canlılık, ekonomide hareket devam etsin, 
 Üretim ve istihdam problemini çözmeden yeni yatırım olmaz, 

 Yeni yatırım olmadan büyüme olmaz, 
 Büyüme olmazsa yarıştan koparız. 

 
 
16 Aralık 2009 
 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti 
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Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan Tuğlu, Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Akçay, Meclis Başkan Yardımcısı Süleyman Köprülü, Yönetim kurulu Üyesi Azmi 
Arıtan, Elbeyi Gergin, Meclis Üyesi Kamuran Gündüz’ün iştirakiyle Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret ederek genel bir değerlendirme ve bölgenin gelişimi için yapılabilecekler 
gündeme geldi. 

Yapılan Görüşmede; Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Akçay, karayolunun genişletilmesi 
yerine, Zigana’ya ikinci tünel projesinin gerçekleştirilerek gerek mesafenin kısaltılması 
gerekse kış mevsiminde ulaşımın daha kolay ve rahat hale getirilmesinden taraf olduklarını 
belirtti. Bu konuda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde Trabzonlularında desteğini 
beklediklerini vurguladı. “GTSO BAŞKANI AKÇAY: TRABZON-GÜMÜŞHANE 
KARAYOLUNDA İKİNCİ TÜNEL PROJESİ ÖNCELİKLİDİR” Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane-Trabzon arasındaki 
karayolunun duble yola çevrilmesi projesi yerine yeni bir tünel yapılarak ulaşım mesafesinin 
düşürülmesini desteklediklerini belirtti.  

TÜNEL İLE ZİGANA YARIM SAATTE AŞILIR ;Önerilerinin Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından da desteklenmesini beklediklerini vurgulayan GTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Akçay,” Şu anda Trabzon-Gümüşhane arasında ki mevcut karayolumuzun 
duble yol olarak genişletilmesi projesinden daha elzem olan proje iki kent arasına ikinci bir 
tünel yapılmasıdır. Zigana dağını yarım saat sürede aşacak olan tünel projesinin Trabzon’u 
ve Trabzon limanını Gümüşhane üzerinden Güney Doğu’ya daha kısa sürede bağlamış olur. 
Biz Gümüşhane iş dünyası olarak ikinci tünel projesini öncelikli olarak destekliyoruz. Mevcut 
karayolu daha sonra ikinci planda genişletilmeye alınabilir.”diye konuştu. 

TTSO BAŞKANI HACISALİHOĞLU: YENİ BİR TÜNEL DAHA EKONOMİKTİR 
;Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, önerinin 
yerinde bir karar olduğunu belirterek, Zigana’ya yapılacak olan ikinci tünel projesinin daha 
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ekonomik olduğunu belirtti. Ayrıca Trabzon-Gümüşhane arasındaki karayolunun genişleme 
projesinden daha fazla ekonomik katkı yaratacağını söyledi. 

Bugün Türkiye’de, tünel projelerinin çok rahat yapılabildiğini ifade eden Başkan M. Suat 
Hacısalihoğlu,“Tünel yapmak zor değil. Bu ülke yatırım yapma zorunluluğundadır. Yatarım 
yapmazsak kalkınma hızımız düşer. Zigana tüneli programa alınırsa 10 yıldan daha kısa 
sürede tünel tamamlanmış olur.”dedi. 

TTSO MECLİS BAŞKANI EREN: 2. ZİGANA TÜNELİ DOĞA KARADENİZİ- DOĞU VE 
GÜNEY DOĞU BÖLGESİ İLE BAĞLAYABİLECEK EN RAHAT VE EKONOMİK 
YOLDUR ;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
(TTSO) Meclis Başkanı M. Şadan Eren’de Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde ikinci 
tünel konusunda değerlendirmede bulundu. 

Meclis Başkanı Eren, öncelikli olarak Trabzon-Gümüşhane karayolunun İran Transit yolu 
olduğunu anımsatarak, Zigana dağının ikinci bir tünel ile aşılmasının ekonomik açıdan 
önemli bir katma değer yaratacağını bildirdi. 

Trabzon-Gümüşhane karayolunun, Doğu ve Güney Doğu Bölge illerini, Karadeniz’e 
bağlayan en rahat ve işlek hat olduğunu aktardı. Bu hattın önemli bir ticaret koridoru 
olduğunu da vurgulayarak, Zigana dağının ikinci bir tünel ile aşılarak mesafenin 
kısaltılmasının ülke ekonomisine katkı vereceğini söyledi.  

Meclis Başkanı Eren,” Trabzon –Gümüşhane karayolu, bu iki ilimizin yanında, Erzurum, 
Erzincan, Ağrı gibi illerimizin de yoğun olarak kullandığı bir hattır. 2. tünel projesinin bütün 
bu bölge ve iller tarafından desteklenerek mesafenin kısaltılmasına, ticaretin ve ulaşımın 
önünün açılmasına destek olmalıyız.”şeklinde konuştu. 

GÜMÜŞHANELİ TRABZON’DA TUTUNDU ;Toplantının ardından iki il arasındaki bağlara 
yönelik mesajlar verildi. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Akçay, Gümüşhanelinin gurbetçi olduğunu, ilk gözünü açtığında Trabzon ve Erzurum’a 
gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Erzurum’a gidenlerin maalesef orada tutunamadığını ama 
Trabzon’a gelenlerin burada kaldığını ifade etti. Trabzon’da Gümüşhaneli hemşerilerinin 
itibar kazandıklarını bundan gurur duyduğunu söyleyen Akçay,” Bu sıcak ilişki, Trabzon ve 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odaları arasında da var. M. Şadan Eren’in TTSO’da Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde çok iyi ilişkilerimiz oldu. TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği 
döneminde de Gümüşhane TSO’yu hep korumuştur. Şimdi yeni bir dönemdeyiz M. Suat 
Hacısalihoğlu Başkanlığı’ndaki Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile iyi ilişkilerimiz devam 
edecektir.”dedi. 

GTSO MECLİS BAŞKANI TURAN TUĞLU: GÜMÜŞHANELİ TUTTUĞU TAKIMININ 
TRABZONSPOR İLE OLAN KARŞILAŞMASINDA KENDİ TAKIMINDAN 
VAZGEÇİYOR; Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan Tuğlu, iki kent 
halkı arasında gelişen dostluğu farklı bir örnekle ifade etti. Tuğlu, Gümüşhanelilerin tuttuğu 
futbol takımlarının Trabzonspor ile olan karşılaşmalarında, kendi takımından vazgeçtiğini, 
Trabzonspor’un kazanmasını arzuladığını söyledi. Tuğlu şöyle konuştu.” Gümüşhaneli olarak 
bizler tuttuğumuz takımlardan Trabzonspor maçlarında vazgeçiyoruz. İşte bu iki kent halkı 
arasındaki yakınlığı çok iyi ortaya koyuyor.”dedi 

TTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. SUAT HACISALİHOĞLU: GÜMÜŞHANEYİ 
FARKLI BİR ŞEHİR OLARAK GÖRMÜYORUZ ; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Gümüşhane’yi farklı bir şehir olarak 
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görmediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “ Trabzon’da yaşayan çok Gümüşhaneli var. 
Artık Gümüşhane’yi bizden farklı bir şehir olarak görmüyoruz.” 

TTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI M.ŞADAN EREN: GÜMÜŞHANE DE EN İYİ 
ÜNİVERSİTE OLUR ALTYAPI VE SOSYAL YAPIYI HAZIRLAMAK GEREKİR ; TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TTSO Yönetim Kurulu Üyesi M.Şadan Eren, Gümüşhane’de 
sanayinin gelişmesinin zor olduğunu, aynı şekilde Trabzon’da da bu zorlukların fazlasıyla 
yaşandığını ifade etti. Gümüşhane ekonomisinin gelişmesi için en iyi projenin üniversiteyi 
geliştirmek olduğunu anımsatan Meclis Başkanı M. Şadan Eren,” Gümüşhane’de en iyi 
üniversite olur. Bunun için alt yapı ve sosyal altyapının geliştirilmesinde fayda var.”diye 
konuştu. 

Ziyaretin sonunda Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan Tuğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akçay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  Meclis Başkanı M. 
Şadan Eren ve Yönetim kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’na ziyaret anısına plaket 
sundular. 

16 Aralık 2009 
 

Trabzon Ticaret Borsasını Ziyaret 
 

 
 
 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Trabzon Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile bir araya 
gelen GTSO yöneticileri başkan Köleoğlu’na yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu 
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Gümüşhane TSO Meclis Başkanı Turhan Tuğlu, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri TTB Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile görüşerek görevinde 
başarılar diledi. GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, uzun zamandır TTB’yi ziyaret 
etmeyi düşündüklerini belirterek kısmetin bu güne olduğunu söyledi. Akçay, “ Atalarımız 
ne demiş: ‘Organize olmuş azınlıklar organize olamamış çoğunlukları yönetir’ 
Organize olmamız lazım. Bu hem ilimiz, hem bölgemiz, hem de mensuplarımız 
adına fayda getirir. Sadece Ankara’da toplantılarda bir araya gelmekle çözüm 
üretilmez. Hele bizim gibi komşu illerin mensuplarının daha sık bir araya gelmesi 
gerekir diye düşünüyorum” dedi 
 
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da GTSO yöneticilerinin ziyaretinden 
duyduğu memnunluğu dile getirerek, “ Aynı dönemde seçilmiş olmamızdan dolayı 
bende size görevinizde başarılar diliyorum. Komşu illerdeki oda-borsaların 
birbirlerini ziyaret etmeleri güzel bir davranış. Buralardan iyi projeler çıkabilir. 
Bu projelere de destek verilmeli. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya 
geliriz” diye konuştu.   
 
Konuşmaların ardından GTSO Yöneticileri TTB Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu’na plaket 
takdim edildi. 
 
 
16 Aralık 2009 
 

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünü Ziyaret 
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Karayolları 10. Bölge 
Müdürü Zeynel Abidin YEŞİL’i makamında ziyaret ederek, İlimizle ilgili yapılan çalışmalar ve 
hayata geçirilmesi düşünülen projelerle ilgili bilgi alındı.  
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