
04 Ocak 2011  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanlığınca Yenilikçi 
Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı Kapsamında (GTSO) 
tarafından yürütülmekte olan “Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi” 
yaygınlaştırma faaliyetleri için “Kurum ve Meslek Örgütü ziyaretlerine devam 
edildi. 
 
04.01.2011 tarihinde gerçekleştirilen Kurum ve Meslek Örgütü Ziyaretlerine; Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali ŞİŞMAN, Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr Mehmet 
Ferhat ÖZBEK, Proje ODR Uzmanı Bahadır OĞUR, Ticaret ve Sanayi Odası 
Muhasebe Müdürü Aydın AYAR, Proje İş Meslek Danışmanları Tülin AYDRMUŞ, 
Nurbanu KAYA ve Proje Sekreteri Selçuk ÖZEN katıldı.  
 
Proje Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Gümüşhane Tarım Kredi Kooperatif 
Başkanı Cem KÖKSAL Makamında ziyaret edildi.  
 
Ziyaretin amacı projenin uygulanması aşamasında kurumlar arası işbirliğini 
geliştirmek, sosyal güvenlik sistemlerini tanıtmak ve projeye desteklerinin sağlanması 
amaçlanmıştır. 
 

 
 
04 Ocak 2011  
 
Girişimcilik Kursuna Katılan Kursiyerlerle Yemek Programı  
 

 



 
05 Ocak 2011 
 
Türkiye Sanayi Stratejisi Tanıtım Toplantısı / İstanbul Çırağan Sarayı  

 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyük Ekşi, Türkiye İşadamları ve 
Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral ve çok sayıda 
sanayicinin katılımıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıya Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY’da katıldı.  
Toplantının verimli geçtiğini kaydeden İsmail AKÇAY, İstanbul Çırağan Sarayı’nda 
yapılan bu çok önemli toplantının amacı Türk sanayinin rekabet edebilirliğinin ve 
verimliliğin yükseltilerek dünya ihracatından daha fazla pay alan, nitelikli işgücüne 
sahip ve çevreye topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşü hızlandırmaktı.  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, 
2011 - 2014 yıllarını kapsıyor ve 72 eylemden oluşuyor. Strateji, yatay ve sektörel 
politikalar olmak üzere 2 temel üzerine oturuyor.  
Toplantıda sanayi ürünlerinin azlığına dikkat çekildi, şartların değiştiğini, eskiden 
uygulanan politikaların anlamını yitirdiğinin belirtildiği toplantıda sadece fabrika 
kurulmasının yetmediği, enerji ve kaynakların sanayiden daha fazla katma değer 
üretebilmesi için harcanması gerektiği vurgulandı.  
Makroekonomik alanda sağladıkları güven ve istikrarın üzerinde mikro alanda ihtiyaç 
duyulan reformları kararlı bir şekilde hayata geçirmenin zamanının geldiğinin ifade 
edildiği toplantıda Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, mikro alanlardaki 
reformları gerçekleştirecek bir enstrüman olduğu için son derece önemli ve kıymetli 
olduğu belirtildi.  
Rekabet gücü analizleri yapılan 7 seçilmiş sektörün arasında, Türkiye’nin sahip 
olduğu coğrafi, lojistik ve altyapısal avantajlar nedeniyle petrokimya sektörünün de 
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesine dahil edilmesi istendi. 
 
  
 
 
 
 



06 Ocak 2011  
 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Planlama Brim Başkanı Vahit KETBOĞA,  
Planlama Uzmanları Nuran TORUN ve Hakan OLTAN’ın Turizm Mastır Planı ile 
ilgili Odamızı ziyareti.  
 

 
 
 
 
11 Ocak 2011  
Halk Bankası Şube Müdürü  Sezgin TOK ve Yönetmen  Ümit Arif USLU’nun 
Odamızı ziyareti 
 

 
 
13 Ocak 2011  
Dünya Ticaret Merkezi Doğu Karadeniz Turizm Fuarı açılışı 

 

   



 
 
14 Ocak 2011  
 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Volkan CANALİOĞLU, 
Gümüşhane İl Başkanı Erkan PELİT ve Parti Yöneticilerinin odamızı ziyareti. 
 

 
 
 
 
 
17-18 Ocak 2011  
 
Odamızın Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı 
Kapsamında yürütülmekte olduğu “Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi” 
yaygınlaştırma faaliyetleri için “İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen 
Öğretmenlere Odamız toplantı salonunda Kayıtdışı İstihdamla ilgili iki günlük 
bilgilendirme semineri yapıldı.  
 
Eğitimin amacı; Formatör öğretmen olarak eğitilen Öğretmenler edindikleri bilgileri 
kendi okullarındaki diğer öğretmenlerle paylaşmaları ve öğretmenlerinde bu bilgileri 
okullardaki öğrencilere aktarmaları amaçlanmıştır.   
 

               
 
 
 
 



15-19 Ocak İran – Tahran  
 
EİT – TSO (Ekonomik İşbirliği Ticaret ve Sanayi Odası) 15. Yürütme Kurulu, 11. 
Genel Kurul ve Komite Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail 
AKÇAY’ın katılımı. 

 

TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi 
Odası (EİT TSO) Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılmak ve bazı ikili 
temaslarda bulunmak üzere bazı oda başkanları ve beraberindeki heyetle birlikte İran’a gitti. 

 İran’ın Başkenti Tahran’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 
(EİT TSO) Komite toplantıları da Tahran’da başladı.  Komite toplantılarına Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç,  Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Anıl, Denizli Ticaret Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer,  Bayburt 
Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yumak ve EİT TSO Kadın 
Girişimciler Konseyi  Başkanı Şafak Çivici ile TOBB heyeti katıldı. 
 

 
 



-Tahkim Komitesi toplantısı  
EİT TSO Tahkim Komitesi toplantısı İran Ticaret Sanayi ve Madenler  Odası’nda, Tahran’da 
yapıldı. TOBB heyeti, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Akçay başkanlığında, EİT  TSO Tahkim Komitesi’ne iştirak etti. Sözkonusu toplantıda, TOBB 
heyetinde yer alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin 
Erkoç,  Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, İnegöl 
Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Metin Anıl, Denizli Ticaret Odası  Yönetim 
Kurulu Başkanı Necdet Özer,  Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yumak yer alırken, ECO bölgesinde tahkim sisteminin işletilmesi konusunda 
değerlendirmeler yapıldı. 
 

 
 
-Turizm Komitesi toplantısı  
TOBB heyeti, İran Ticaret Sanayi ve Madenler Odası’nda, Tahran’da yapılan Turizm 
Komitesi toplantısına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Hüseyin  Erkoç başkanlığında iştirak etti. Erkoç toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
turizm alanında önemli bir gelişme kaydettiğini, 1980’lerde Türkiye’nin turizm gelirinin sadece 
326 milyon dolar olduğunu ifade etti Hasan Hüseyin Erkoç şunları söyledi. “30 yıl önce 1 
milyon 300 bin kişi ülkemize gelirken, Türkiye’nin 10 milyon turist çekmesi hedefleniyordu.  
Geçen yıl Türkiye’ye 28 milyon turist geldi. Hedef 10 milyondu, 28 milyon oldu. Turizmde 
dünyanın ilk 7 destinasyonundan biriyiz. Ayrıca krizde turist sayısını artıran tek ülkeyiz. 
Türkiye turizm geliri açısından da dünyada 9. sırada yer almaktadır. Türkiye, belgeli ve 
belgesiz toplam 1 milyonu aşan yatak sayısı ile de dünyanın 9. uncu en çok yatağa sahip 
ülkesidir.  Turizm sektörü, Türk ekonomisinde en fazla yatırım yapılan sektörlerden biridir. 
Türkiye’de turizm 2010 yılında dünya hızının üzerinde büyüyerek, hem turist sayısında hem 
de turizm gelirlerinde %10 düzeyinde artış yaşamıştır.” 

  
Türkiye’de turizm sektörünün çeşitliliğine de dikkat çeken Erkoç, Türkiye’nin bu deneyimi 
ECO ülkeleri ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.  Toplantıda Türkiye’nin turizm 
sektöründe kaydettiği gelişmeler takdirle karşılandı ve Türkiye’nin turizm sektöründe model 
olduğu ifade edildi. 
  

  

 

 



24-27 Ocak 2011 / Ukrayna 

Ukrayna’nın Başkenti Kiev’de düzenlenen Türk Ukrayna İş Formu ve Oda Borsa 
Başkanları toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY katıldı.  

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 360 oda ve borsa başkanının katılımıyla 
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Intercontinental Oteli'nde düzenlenen toplantıya Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan da konuk oldu.  Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ''Ukrayna ile 
ilişkileri her alanda güçlendirerek, işbirliğini daha da pekiştirerek on yıl içinde 40 milyar dolar 
rakamını yakalamış olacağız'' dedi. 

Konuşmasında, TOBB tarafından düzenlenen toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin arasındaki ticaret hacmini artırmayı 
hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:  
 
 
''Biz küçük düşünemeyiz. Büyük davaların insanları büyük düşünür. Küçük düşünenlerle de 
bir yere varılmaz. Biz hem büyük düşüneceğiz, planlarımızı büyük yapacağız ve ona göre de 
büyük oynayacağız. Türkiye bu ivmeyi yakalayan bir ülkedir. Ukrayna ile ilişkileri her alanda 
güçlendirerek, işbirliğini daha da pekiştirerek on yıl içinde 40 milyar dolar rakamını yakalamış 
olacağız.  

 



Bizi ziyadesiyle gururlandıran bir başka nokta da sizin içinde bulunduğunuz heyecandır. Türk 
müteahhitleri Ukrayna'da 3 milyar dolar civarında bir projeyi üstlenmiş durumda. 2012 Avrupa 
Futbol Şampiyonası'nı Ukrayna düzenliyor. Bugün Başkan ile de konuştum. Türk firmalarına 
yapılacak davetler olabilir. Bu yatırımlara iş adamlarımız girebilir. İş adamlarımızın 
sorunlarını kendilerine aktardım. Kendileri de yardımcısına gerekli talimatları verdiler ve 
takibini istediler. Özellikle gümrük kapılarında yaşananların aşılması için Başbakan ve Devlet 
Başkanı nezdinde kendilerine ilettik.  
  
İki ülke arasında yüksek düzeyli işbirliği konseyinin kurulmasını karara bağladık. Devlet 
Başkanı ve ben, ikimiz imzaladık. Aynı şekilde serbest ticaret ve vize muafiyeti konularını da 
görüştük. Bunları en kısa zamanda bitirme kararına vardık. Bunun yanında vizelerin 
kaldırılması konusunda da geri kabul anlaşmasıyla bunu eş zamanlı götürelim diye konuştuk. 
Dolayısıyla serbest ticaret anlaşması ve vizelerin kaldırılması gibi konuları yapmak suretiyle 
aramızdaki ticaret hacminde 40 milyar doları yakalamamızda, işi kolaylaştıracağını 
sanıyorum.'' 
  
-''Beraber atılacak adımlar var'' 
  
Ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde bir dönüm noktası olacağını 
vurgulayan Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna'nın, Karadeniz'in iki önemli ülkesi olduğunu, 
bölgenin parlayan yıldızları olarak kendi refahlarının yanı sıra bölgenin refahını da 
artıracaklarını söyledi. 
  
Erdoğan, ''Savunma sanayi, özellikle uzay araştırmacılığında beraber atılacak adımlar var. 
Bilişim teknolojisinde atılacak adımlar var. Turizmde atılacak adımlar var. Tüm iş 
adamlarımız hakikaten muhataplarını burada yakalarlarsa biz siyasiler olarak bu iş 
noktasında bize düşen ne ise onları yapar ve varsa engeller bunları da temizleriz'' diye 
konuştu.  
  
Dünyada ağır şekilde seyreden küresel krize rağmen Türkiye ekonomisinin 2010 yılında son 
derece başarılı bir performans sergilediğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, büyüme 
oranlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.  
  
Başbakan Erdoğan, 2011 bütçesini hazırladıklarını ve TBMM'de yasalaştırdıklarını 
anımsatarak, 2011 bütçesinin sosyal bir bütçe olmasının yanı sıra yatırımı, üretimi istihdamı 
teşvik eden bir bütçe olduğunu, seçim yılı olmasına rağmen disiplinden asla taviz 
vermeyeceklerini de vurguladı.  
  
-''2020'de inşallah kendi uçağımızı üreteceğiz''- 
  
ATAK helikopterinin yapıldığını, test uçuşunun gerçekleştirildiğini anlatan Başbakan 
Erdoğan, 2013'de seri üretime başlanacağını belirtti. 
  
Böylece dışarıdan almak yerine satma imkanının yakalandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

 ''2020'de inşallah kendi uçağımızı üreteceğiz. Devamlı dünyanın değişik ülkelerine buradan 
parça üreten değil, kendi uçağını kendisi yapan ülke durumuna ulaşacağız.  

 

 

 



01 Şubat 2011  

Gümüşhane Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Üyelerinin odamızı ziyareti 

 

 

01 Şubat 2011  

İl Sağlık Müdürü Metin ÖZTÜRK ve Sağlık Müdür Yardımcısı Ömer ATEŞ’in Odamızı 
ziyareti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02 Şubat 2011 
Gümüşhane Valiliği Koordinasyonunda, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Tarafından SODES kapsamında Yürütülmekte olan “Pestil Köme Üretim Sektöründe 
Kadın Eli Projesi” Odamız toplantı salonunda düzenlenen kokteyl ve açılış toplantısı ile 
kamuoyuna duyurularak eğitimlere başlandı.  

   
 
Açılış toplantısına Valimiz Enver SALİHOĞLU, eşleri Sabiha SALİHOĞLU, Belediye 
Başkanı Mustafa CANLI, Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Turan ÇEBİ, İl Genel Meclis 
Başkanı Sebahattin ÇOBANOĞLU, Milli Eğitim Müdürü Ferda YILDIRIM, İl Özel İdare 
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram AKÇAY, Müftü Yardımcısı, Meslek Odası Başkanları 
Proje Ortağımız olan Tarım İl Müdürü Hasan IRKIN, diğer kurum temsilcileri, Ticaret ve 
Sanayi Odamızın Meclis, Yönetim Kurulu ve Meslek Komitesi üyeleri, Pestil-Köme 
imalatçısı firma temsilcileri, basın mensupları ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.     
 

 

Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Lütfi KILIÇ’ın açılış konuşmasından sonra 
Tarım İl Müdürü Hasan IRKIN, Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanı İsmail AKÇAY, Belediye Başkanı 
Mustafa CANLI ve Valimiz Enver 
SALİHOĞLU birer konuşma yaptı.  
 

 
Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, “Artık 
21. yüzyılda toplumu kamu, özel, sivil ve 
resmi gibi ayrımlarla ele almıyoruz. Herkes 
bu ülkenin, toplumun, bu devletin bir 
parçasıdır, ortağıdır. Katılımcısı değildir” 
dedi. 
Vali Salihoğlu, Ticaret ve Sanayi Odasınca 
(TSO) Sosyal Destek Programı (SODES) 
kapsamında hazırlanan “Pestil Köme Üretim 
Sektöründe Kadın Eli Projesi”nin açılış 
toplantısında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin sadece birkaç kamu görevlisinin 
gayretiyle kalkınacak bir ülke olmadığını 
belirtti. 

 



 
Vali Salihoğlu, pestil ve kömenin bundan sonraki süreçte de çağdaş yöntemlerle üretileceğini 
belirterek, “Bugüne kadar evlerimizde son derece kaliteli, leziz, damak tadımızı uygun olarak 
üretilen pestilimiz, kömemiz artık bundan sonra daha çağdaş yöntemlerle yine kaliteli şekilde 
üretilecektir diye umut ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlemiş olduğu bu proje 
bunu amaçlamaktadır” dedi. 
 
8 ay önce Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yeni bir gıda kanunun çıktığını 
anımsatan Vali Salihoğlu, şunları söyledi: “8 ay önce Türkiye’de bir kanun çıktı. Daha öncede 
gıda ile ilgili çeşitli kanunlar olmasına rağmen Avrupa Birliğine giriş çalışmaları kapsamında 
gıda ile ilgili yeni bir kanun çıktı. Bu kanuna göre artık bütün üretimin bilimsel bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Mutlaka evlerde yapılan pestil kömeler mutlaka 
kalitedir. Ama artık dünya yapılan her şeyin tescilini, kaydının yapılmasını, içindeki katkı 
maddelerinin neler olduğunu açık bir şekilde belirtilmesini öngörüyor ve öyle istiyoruz. Bizde 
Avrupa birliğine girmeyi hedefleyen bir ülke olarak belirlenen bu koşullara uymak 
zorundayız. Ticaret ve Sanayi Odamız ve Tarım İl Müdürlüğümüz bu konuda gerekli 
duyarlılığı gösteriyor. Konun istihdam boyutu olduğu için İŞKUR’un eğitim boyutu olduğu 
için Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Üniversitemizin bu konudaki katkıları çok önemli. Tüm 
bunlar birleşince ortaya dünyanın istediği, pazarlayabileceğimiz bir ürün çıkacaktır. Hem biz 
ekonomik yönden durumumuzu iyileştireceğiz, hem çalışma hayatına yeni elemanlar 
katılacak hem de girişimciler oluşacaktır.” 
Gümüşhane’deki tescilli 18 pestil ve köme üreticisine yeni rakiplerin geleceğini ifade eden 
Vali Salihoğlu, veya kaliteli, kalifiye yetişmiş elemanlar bulacaktır. Bu çalışmanın amacı 
budur. Böylesine anlamlı bir çalışmayı Gümüşhane’nin geleneksel değerlerini ön plana 
çıkaran bir çalışmayı hazırlayıp sunduğu için Bu nedenle Ticaret Odamıza teşekkür ederim. 
SODES kapsamında ilimize yaklaşık 4 milyon liralık kredi imkanı sağlanmıştır. 34 projede bu 
kredi kullanılmaktadır. Bu sadece bunlardan birisidir. Bu tip projeler sayesinde hem çağdaş 
yöntemler öğreniliyor hem istihdama kısmı katkı sağlamış oluyoruz. Burada kursa katılan 
kadınlarımıza harçlık olarak verilen 15 lira onlar için pek anlam ifade etmiyor. Önemli olan 
bu kursun sonunda girişimci olarak piyasaya girmek veya çalışan olarak mevcut şirketlerde 
kendilerine iş bulmaktır” diye konuştu. 
Vali Salihoğlu, 21. yüzyılda toplumun kamu, özel, sivil ve resmi gibi ayrımlarla ele 
almadığını kaydederek, şöyle devam etti: 
“Artık 21. yüzyılda toplumu kamu, özel, sivil, resmi gibi ayrımlarla ele almıyoruz. Herkes bu 
ülkenin, toplumun, bu devletin bir parçasıdır, ortağıdır. Katılımcısı değildir. Eskiden bir işe 
katılalım, bir el atalım anlamında düşünülüyordu. Şimdi hep birlikte ortak bir çalışma ile bu 
hizmetlerin yürütülmesi anlayışı benimsenmiştir. Bu nedenle sadece Ticaret Odamızın değil, 
diğer sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuda girişimcileri desteklemesini istiyoruz. Onlarda 
bizim kadar bu ülkenin her işinden sorumludurlar. Hep birlikte sorumluyuz. Bu ülke sadece 
birkaç kamu görevlisinin gayretiyle kalkınacak bir ülke değildir. Hep beraber bu ülkeye 
hizmet vermek görevimizdir. Gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza iyi şeyler, 
güçlü bir ülke, çağdaş dünya ile rekabet edebilir bilgiyle donanmış bir ülke bırakmak 
istiyorsak hep birlikte yoğun bir şekilde çalışmak zorundayız. Bizim ülkemiz belirli bir alanda 
değil her alanda dünyada rekabet edebilen güçlü bir ülkedir. Böyle çalışırsak daha da güçlü 
oluruz.” dedi. 
 



Belediye Başkanı Mustafa Canlı da, 
projenin Gümüşhane’deki önemli bir 
açıklığı ortadan kaldıracağını ifade 
ederek, “Bugün ilimizde en büyük 
sektör pestil sektörüdür. Bu sektör 
istikbal vaat eden bir sektördür. Zaman 
zaman eleman sıkıntıları çekiliyor. 
Gerçekten nitelikli eleman bulmak her 
zaman mümkün olmuyor. İşsizlik en 
büyük sorun ama zaman zaman ihtiyaç 
duyduğumuz nitelikli elemanı 
bulmakta da zorluk çekiyoruz. 
Dolayısıyla günümüzün en büyük 
sorunlarında bir tanesi de yetişmiş 
elemandır. Bu proje nitelikle eleman 
noktasında bu sorunu ortadan 
kaldıracaktır” dedi. 
 
 

 

 

Tarım İl Müdürü Hasan Irkın ise, pestil-köme 
sektörünün Gümüşhane için önemli olduğun 
belirterek, şunları söyledi: 
“Üreticilerimizin belli bir standartta üretim yapması 
ve bizlerin sorunsuz bir gıdayla buluşturması 
üreticilerimiz ve tüketicilerimiz için önemli. Pestil-
köme ilimiz için önemli olduğu kadar, henüz 
doymamış ve gelecek vaat eden bir sektör. 
Kurumsal olarak bu sektörün fiziki altyapısını 
güçlendirmek için destek vermeye çalışıyoruz.  

Gıda önemli ve gelişecek bir sektör. Fiziki mekanı ne kadar iyi yaparsanız yapın önemli olan 
insan faktörüdür. Bir ustanın yapacağı bir hata işletmenin geleceğini direkt etkileyen bir 
hadisedir. Bu proje ile üretimin ehil ellerde ve bilinçli bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. 
Biz pestil-köme sektörünün her yanıyla yanında olmaya çalışıyoruz. Her türlü desteğe ve 
işbirliğine hazırız.” dedi. 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY’ın konuşması 
Gümüşhane Valiliği 
Koordinasyonunda, Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından 
SODES kapsamında Yürütülmekte 
olan “Pestil Köme Üretim 
Sektöründe Kadın eli Projemiz 
01.12.2010 tarihinde başlamış olup, 
30.11.2011 tarihinde sona 
erecektir.”  
 

Projemizin Amacı: İlimizde sosyal 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve 
sosyal refahın artırılmasına yönelik 
hazırlanan ve desteklenen bir 
istihdam projesidir. 

 



 
 

Bu Proje; İlimizde istihdam edilebilirliğin artırılması, ilimizdeki pestil köme sektörüne 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması ve kendi işini 
kurabileceklere destek olunmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. 
 

Gümüşhane ilimiz Pestil Köme üretiminde oldukça önemli bir paya sahiptir. Pestil Köme 
sektörünün hızlı büyümesi kalifiye eleman sıkıntısını da beraberinde getirmektedir.  

 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının gerçekleştireceği Pestil Köme Üretim Sektöründe 
Kadın Eli Projesi bu alandaki kalifiye eleman sorununun çözümüne, bayanların sosyal yaşam 
içinde kendilerine yer edinmelerine ve toplumda kadın istihdamına bakışın olumlu yönde 
değişmesi gibi konularda katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
 

Proje Faaliyetleri : Ülkemizin en büyük sorunu işsizliğin yanında mesleksizliktir. Her 
konuda olduğu gibi bu konuda da Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendimizi sorumlu 
hissediyoruz.  

 

Hedeflerimizden birisi de her insanımızın bir meslek sahibi olmasında katkı sağlamaktır. Bu 
projemizde verilecek eğitimlerle 40 işsiz bayanın beceri ve niteliklerinin artırılarak daha 
vasıflı hale getirilmesi hedeflenmektedir.  
 

Bu eğitimler;  
1- Girişimcilik Eğitim                                                  = 64 saat 
2- Hijyenik Gıda  Eğitimi                                            = 64 saat  
3- Kişisel Gelişim Eğitimi                                           = 64 saat   
4- Pestil - Köme Yapımı                                              = 64 saat 
5- Pestil Köme İmalatçısı Firmaların yanında staj = 64 saat olmak üzere toplam 320 saat 
eğitim verilecektir.  Eğitimler Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında verilecektir.            

Uluslararası çapta bir fuar veya etkinlikte proje standı açılacaktır. Proje sorumlusu 1 kişi 5 
kursiyerle bu etkinliğe katılarak projenin tanıtımı sağlanacaktır. 
 
Bu Projemize katılan Kursiyerlere eğitimin 
devam ettiği 5 ay boyunca günlük 15-TL 
harçlık ödemesi yapılacaktır. Proje sonunda 
kursiyerlere sertifika verilecektir. 
 

Başarılı kursiyerlerin en az % 50’sinin sektörde 
istihdam edileceği düşünülerek kadın 
istihdamına katkı sağlanacaktır.  
Bu projemizin başarısı Pestil Köme üreticisi 
firmalarımızın desteği ile olacaktır.   
Tabii ki kursiyerlerimizde bir meslek sahibi 
olmanın heyecanı içinde olmalıdırlar. 
 

 

 
 

Sosyal sorumluluk kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı ve Gümüşhane Valiliğimize bir kez 
daha teşekkür ediyor, Projemizin faydalı ve başarılı olması dileği ile hepinize saygılar 
sunuyorum. dedi. 
 
 
 
 
 



04 Şubat 2011  
Gümüşhane Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yemeği 
Gökırmak Düğün Salonu 
 

               
 

 
 
 
 
07 Şubat 2011  
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY ve Genel Sekreterimiz Lütfi KILIÇ’ın İl 
Emniyet Müdür Yardımcısını Yaşar Turan ÇEBİ’yi ziyareti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



09 Şubat 2011  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanlığınca Yenilikçi 
Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı Kapsamında  
yürütülmekte olan “Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi” yaygınlaştırma 
faaliyetleri için “Kurum ve Meslek Örgütü ziyaretlerine devam edildi. 
 
09 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen Kurum ve Meslek Örgütü Ziyaretlerine; 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü İsmail 
AKÇAY, Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Elbeyi GERGİN, Oda 
Muhasebe Müdürü Aydın AYAR, Proje Muhasebecisi Zikri MERMER katıldı. 

      
Proje Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları 
Derneği Ekrem Sebat TURAN, Gümüşhane ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi 
GÜL, Gümüşhane Kent Konseyi Başkanı Hasan PİR, Gümüşhane Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ali İsmail DALTABAN, Gümüşhane Kamyoncular 
ve Şoförler Odası Başkan Vekili Muhlis ATALAY, Sanatkarlar Odası Başkanlığı, 
Bakkallar Odası Başkanlığı, Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Otelciler Kahveciler ve 
Lokantacılar Odası Başkanlığı, Esnaf ve sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ziyaret 
edildi.  

    
 

 

Projemizin yürütülmesi faaliyetlerinde 
kurumlar arası işbirliğini geliştirerek 
kayıtdışı istihdamın önlenmesi amacıyla, 
ziyaret edilen kurumlara hazırlanan proje 
dokümanları verilerek projeye destekleri 
talep edildi.   
 

 
 



12 Şubat 2011  
İstanbul -Ataköy 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY İstanbul Gümüşhane Dernekler 
Federasyonu (GÜDEF) in organizesiyle İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda 
gerçekleştirilen Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluş etkinliklerine katıldı.  

      
Gümüşhane’nin düşman işgalinden  kurtuluş programının 93. yıl dönümü Başbakan 
Recep Tayip ERDOĞAN; Valimiz Enver SALİHOĞLU, Belediye Başkanları, 
Milletvekillerimiz, Bürokratlar, İşadamları ve İstanbul’da yaşayan Gümüşhaneli 
hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. 
Başbakan Erdoğan, gecede yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşayan 'Gümüşhaneli 
kardeşlerinin' aralarında bulunduğu için çok mutlu olduğunu, tüm Gümüşhane'de 
yaşayan vatandaşlara da selam gönderdiğini belirtti.  Halk oylamasında yüzde 78,5 
oranında 'evet' oyu veren Gümüşhane'ye şükranlarını ilettiğini dile getiren Başbakan 
Erdoğan, Gümüşhane'ye en yakın zamanda gideceğini ve bu ildeki toplu açılışları 
gerçekleştireceklerini belirtti. 
 
13 Şubat 2010  
Ankara  
 
Gümüşhane Valiliği ve Ankara Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF)’in 

 

10-13 Mart 2011 tarihinde 
Ankara’da yapılacak olan 
“Gümüşhane Tanıtım Günleri” 
istişare toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya Odamız adına Yönetim 
Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY 
katıldı.  
Ankara İller Bankası Sosyal 
Tesislerinde yapılan istişare 
toplantısının başkanlığını 
Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu 
ile Adalet ve Milli Savunma Eski 
Bakanı M.Oltan Sungurlu yaptı.  

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay’da bu tür organizasyonların 
başarılmayacak bir şey olmadığını, Feshane günlerinde bu sınavdan iyi bir şekilde 
geçildiğini,  Ankara’da da bunun üstesinden gelinebileceğini ve bunun için gerekli 
olan sinerjini oluşturulduğunu gözlemlediğini söyledi. Akçay, “Bizler birbirimizi 
sevmemiz,  övmemiz ve desteklememiz halinde her işin üstesinden gelecek 
potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum” dedi. 



 
 
21 Şubat 2011  
22 Vergi Haftası Kutlamaları  
Atatürk Anıtına çelenk sunulması 

                      
22 Şubat 2011  
 
22 Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdarımız Sedat AYYILDIZ ve 
Defterdarlık Birim Müdürlerini odamızı ziyareti. Defterdarımız ve birim müdürlerini 
Odamız Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sebahattin UÇAR ve Elbeyi GERGİN ile Vergi haftası 
etkinlikleri kapsamında görüş alışverişinde bulunması.  

    
 
23 Şubat 2011  
Ankara Gümüşhane Günleri Tanıtım Organizasyonu kapsamında Pestil İmalatçısı 
firma temsilcileriyle toplantı yapılması  

 



25 Şubat 2011  
 
2008-2009 Yıları Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni 
 

GÜMÜŞHANELİ VERGİ REKORTMENLERİ PLAKETLERİNİ ALDI 
 
 
Gümüşhane’de 2008 ve 2009 yılında gelir ve kurumlar vergisinde en fazla vergi 
veren mükelleflere plaketleri düzenlenen törenle verildi. 
 

 
 
22.Vergi Haftası kapsamında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) ile İl 
Defterdarlığı tarafından organize edilen program Gökırmak Düğün Salonunda 
gerçekleştirildi. 

   
Törene Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Milletvekilleri Doç.Dr. Kemalettin Aydın, 
Prof.Dr. Yahya Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Bozkan, Ağır Ceza Reisi Halil 
Yüksel, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Emniyet Müdürü 
Hüseyin Ümit Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Sebahattin Çobanoğlu, Defterdar 
Sedat Ayyıldız, ilçe belediye başkanları, işadamları ve oda üyeleri katıldı. 



-VALİ SALİHOĞLU: “DAHA FAZLA VERGİ DEMEK, DAHA FAZLA YATIRIM, DAHA 
FAZLA HİZMET DEMEKTİR” 

 

Törende konuşan Vali Enver Salihoğlu, 
verginin temel finansman karşılığı 
olduğunu belirterek Gümüşhane’de 
vergi kültürünün geliştiğini söyledi. 
İnsanların kazandıkları gibi, vergilerini 
de düzenli bir şekilde ödediklerine 
değinen Vali Salihoğlu, “Daha fazla 
vergi demek, daha fazla yatırım, daha 
fazla hizmet demektir. Vergi mükellefi 
olmak en onurlu, sahiplenme 
duygusunun en üst göstergesidir.  

O nedenle sadece vergi mükellefi olmak bile bizim ülkemizde başlı başına bir görevin 
ifası anlamına gelir. Maliyeciler vergiyi daha yüksek toplamak, mükelleflerde daha az 
vergi ödemek için sürekli bir mücadele halindedir. Ama çok kazandığı zaman 
mükelleflerimizin vergi vermekten kaçınmadığı da hepimizin yakından bildiği bir 
gerçektir.” dedi.  
 
Törende konuşan Vali Enver Salihoğlu, verginin temel finansman karşılığı olduğunu 
belirterek Gümüşhane’de vergi kültürünün geliştiğini söyledi. İnsanların kazandıkları 
gibi, vergilerini de düzenli bir şekilde ödediklerine değinen Vali Salihoğlu, “Daha fazla 
vergi demek, daha fazla yatırım, daha fazla hizmet demektir. Vergi mükellefi olmak 
en onurlu, sahiplenme duygusunun en üst göstergesidir. O nedenle sadece vergi 
mükellefi olmak bile bizim ülkemizde başlı başına bir görevin ifası anlamına gelir. 
Maliyeciler vergiyi daha yüksek toplamak, mükelleflerde daha az vergi ödemek için 
sürekli bir mücadele halindedir. Ama çok kazandığı zaman mükelleflerimizin vergi 
vermekten kaçınmadığı da hepimizin yakından bildiği bir gerçektir.” dedi.  
 
Her şeyden önce üretecek, ortaya bir eser koyacak insan olması gerektiğinin altını 
çizen Vali Salihoğlu, “İnsan olmadan, mükellef olmadan, işyeri açılmadan ne vergi ne 
olur, ne maliye olur, ne vergi dairesi olur ne de bizler oluruz. O nedenle üretim bir 
toplumun en dinamik unsurudur. Vergisiz bir toplum hiçbir yere yükselemez ve 
gelemez. Bunun da en temel göstergesi işverenlerimiz, mükelleflerimizdir, çalışan 
insanlarımızdır.  Bu vesile ile tüm hemşerilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum ” 
diye konuştu. 
 
-MİLLETVEKİLİ AYDIN: -“TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ İÇİNDE VERGİ YÜKÜNÜN 
EN AZ OLDUĞU SONDAN İKİNCİ ÜLKE” 
 

 

Milletvekili Doç.Dr. Kemalettin Aydın ise 
konuşmasında “Gümüşhane’nin 
vergilerini ödemedeki 9.culuğu ve 
özellikle 2009 krizinin akabindeki yılda 
bu 9.luk belkide Gümüşhane’nin gerçek 
yüzünü ortaya koyuyor. Vatanın, milletin 
bir saniye bile düşünülmeden emanet 
edileceği, bu ülkenin demiri, çimentosu 
dediğimiz Gümüşhanelinin ne olduğunu 
Türkiye’ye gösteren bir sıralamadır.” 
ifadelerini kullandı. 



Aydın, 2002 yılında vergilerden toplanan 100 liranın 86 lirasının faiz olarak ödendiğini 
fakat 2008 ve 2009’da bu 100 liranın 24 lirasının faiz olarak ödendiğini hatırlatarak, 
“Bu değerler bu ülkenin kısa süre içerisinde ki dönüşümünün ve kalkınmışlığının bir 
göstergesi.” dedi.  
Toplantıya katılan kamu yöneticilerine, “Ekonomik krizin arkasındaki yılda, vergi 
tahsilatında Türkiye 9.su olan bir ilin insanları namusuyla, şerefiyle bu parayı kazanıp 
ödeyen bu insanlar ülkenin kamu idarelerine de helaliyle de mal satar. Lütfen başka 
illerin kapılarında dolanmayın” şeklinde sert bir uyarıda bulunan Milletvekili Aydın’ın 
bu konuşmasının ardından salonda bulunan dakikalarca alkışladı.  
 
Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde vergi yükünün en az olduğu sondan ikinci ülke 
olduğu bilgisini aktaran Aydın, Meksika’dan sonra Türkiye’nin vergi oranlarının 
düşürülmesi ile birlikte bu konuda iyi bir noktaya geldiğini hatırlattı.  
 
-MİLLETVEKİLİ DOĞAN: -“MÜTEŞEBBİS OLMADAN HİÇBİRŞEY OLMAZ” 
 

 

Toplantının kendisi için son derece 
anlamlı olduğunu ifade eden Milletvekili 
Prof. Dr. Yahya Doğan ise 
konuşmasında şunları söyledi: 
“Şehirdeki ekonomik durumu, hatta 
siyasi durumu anlamak için iş 
dünyasına bakmak yol gösterici olur. 
Teşviklerin önemi büyüktür ve bunun 
takipçisi olacağız. Müteşebbis olmadan 
hiçbir şey olmaz. Para ve emek her 
zaman bulunur ama müteşebbis her 
zaman bulunmuyor. Bir ülkede vergiler 
adil olmalıdır. Az kazanan ile çok 
kazanandan aynı vergilerin alınması 
doğru değildir.” dedi. 
 

Toplantının kendisi için son derece anlamlı olduğunu ifade eden Milletvekili Prof. Dr. 
Yahya Doğan ise konuşmasında şunları söyledi: “Şehirdeki ekonomik durumu, hatta 
siyasi durumu anlamak için iş dünyasına bakmak yol gösterici olur. Teşviklerin önemi 
büyüktür ve bunun takipçisi olacağız. Müteşebbis olmadan hiçbirşey olmaz. Para ve 
emek her zaman bulunur ama müteşebbis her zaman bulunmuyor. Bir ülkede vergiler 
adil olmalıdır. Az kazanan ile çok kazanandan aynı vergilerin alınması doğru değildir.” 
dedi. 
 

 

Gümüşhane Defterdarı Sedat Ayyıldız 
ise vergi tahsilatında 81 il arasında 9., 
bütçe gelirleri tahsilatında 5.olmanın 
gururunu yaşadıklarını belirterek 
konuşmasını verginin anlam ve önemi ile 
ilgili şiir okuyarak sonlandırdı. 
 



 
 

 

GTSO Meclis Başkanı Turan Tuğlu ise 
konuşmasında insanların değerinin 
başkalarının kalkınmasına, gelişmesine 
verecekleri katkı ve hizmetle ölçüldüğünü 
söyledi. Her vergi veren aynı zamanda 
bu verginin hizmet olarak kendisine 
döneceğinin bilincinde olduğunu 
vurgulayan Tuğlu, “Bu vergiler; yol 
olarak, baraj olarak, okul olarak, enerji 
olarak aklımıza gelen her hizmet olarak 
geri dönmektedir. Biz vergi vererek 
kendimize hizmet etmiş oluyoruz aynı 
zamanda.” dedi. 
 

 
-GTSO BAŞKANI AKÇAY: -“TÜRKİYE’NİN ESAS GÜCÜ ÜRETEN KESİM” 
 

 

Törende konuşan GTSO Başkanı İsmail 
Akçay, vergilerini zamanında ödeyerek 
Gümüşhane’yi Türkiye’de 9.’su yapan 
vergi mükelleflerine teşekkür ederek, 
para kazanmanın zor olduğu 
Gümüşhane’de vergi rekortmeni 
olanların yanında, vergi mükellefi olanları 
da bu cesaretlerinden dolayı tebrik etti.  
 

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamız ve Defterdarlığımızla ortak düzenlediğimiz 
Vergi Rekortmenleri Ödül Törenimize hoş geldiniz.  Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

   
 
2008-2009 yılı vergi rekortmenlerinden Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 
olanlarla beraber Gümüşhane Vergi mükellefi olup, Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı 
olmayan, Kurumlar Vergisi Rekortmenlerimiz ve Gerçek Gelir Vergisi 



Rekortmenlerimiz ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Dolaysı ile birden çok birinciler ve 
ikinciler olacaktır. Bu bilgiyi de arz ediyorum.  
 
Tören sırasında hatalarımız yada eksiklerimiz olursa özür diliyor, hoş görünüze 
sığınıyoruz. 
 
Değerli konuklar, Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, Vergi haftası ve Vergi 
Ödül Törenleri bizim için en önemli günlerdir. Çünkü, vergi vermek çok zor bir iştir.  

   
  
Buna rağmen bizler,  hepimizin ihtiyacı olan, Kamu hizmetlerinin maliyetini 
karşılamak için, vergi vermenin gerekliliğine de, kutsallığına da, yürekten inanıyoruz. 
Bu inançla, Vergilerimizi zamanında ödeyerek Gümüşhane’ yi,  Türkiye’de 9. uncu 
sıraya taşıyan mükelleflerimizin hepsini yürekten kutluyoruz.  
 
Gerçekten para kazanmanın zor olduğu Gümüşhane gibi bir İlde Vergi rekortmeni 
olanların yanında, Vergi mükellefi olanları da bu cesaretlerinden dolayı ayrıca tebrik 
ediyoruz.   
 
Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım ; Şu gerçeği herkesin bir kez daha 
hatırlamasında fayda vardır. Türkiye’nin esas gücü üreten kesimdir.  
 
Bu Ülke büyüyecek ve gelişecekse sizlerin çalışmasıyla olacaktır. Bu Ülke’de 
istihdam olacaksa, sizler yapacaksınız. Bu Ülke’de üretim ve yatırım yapılacaksa 
sizler yapacaksınız. Bu ülkenin ağır işçileri de sizlersiniz.   

     
 
Bu gerçekleri Sayın Başbakanımız da söylüyor, Kamu Yöneticilerimiz de söylüyor.  
Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu, Meclisi, Meslek Komiteleri ve Disiplin 
Kurulu Üyeleri ile sizleri her platformda, en iyi şekilde temsil etmeye, gayret ediyoruz.  



Değerli Arkadaşlarım ;  
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. Başarısıdır. 
 
Diğer meslek odalarımızda olduğu gibi bizlerde yasalarla verilmiş görevlerimizi 
yaparken, sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak ta İlimizle ilgili her türlü çalışmanın 
da içinde olduk. Her konuda duyarlı olduk, Kenarda değil meydanda durduk.  
 
Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda, bir çok çalışma ve bir çok proje yaptık, takip 
ettik, başarıyla uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Camiamızdan gelen istek 
ve beklentileri her zaman esas aldık, zaman ayırdık, emek verdik.  

    
 

Bütün bu çalışmaları Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve tabiî ki Odamızda ki  
personelimizle, sizlerden aldığımız güçle, sizler adına yapıyoruz.  
Bu çalışmaları yaparken siyasetin alanı ile kendi görev alanımı birbirine 
karıştırmamaya özen gösterdim. Her zaman bu sorumluluğumun bilincinde oldum.    

   



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 birbirimiz daha iyi anlayıp, 
sorunlarımızı çözmek, fırsatları değerlendirmek konusunda kararlı olmalıyız.   
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 yer buldukça yaşam ve 
başarı daha kolay olacaktır. 
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.  
Bunları yaparken, cezalandıran değil, suçu önleyen bir sistem ve özel sektörü 
destekleyen bir idare ortaya koymalıyız. Tabi ki cezada olmalı denetimlerde 
yapılmalı. Ancak, kasıtlı olmayan hatalar ve detaylardan kesilen, ağır cezalar 
heyecanımızı kırmakta, bizi küstürmektedir.  

   
Kayıt dışı ekonomiyi takip etmek yerine, kayıtlı ekonomiyi zorlamak işin kolaycılığıdır.  
Profesyonel spor camiasını, Tapu Dairelerini, Gümrük kapılarını ve eğlence sektörü 
gibi bir çok sektörü gerçek potansiyelleriyle hala kayıt altına alamadık.  
 
Sayın Valim, Değerli Milletvekillerim değerli konuklarımız ;  
Bizler bulunduğumuz yerlerde, ekonominin aynasıyız. Bu nedenle, yaşadığımız 
sıkıntıları, acıları, sorunları  sizlerle paylaşmalıyız. Bu bizim,  İlimize ve camiamıza 
karşı sorumluluğumuzun gereğidir.  
 
Bu itibarla yapılan tespitleri ve sıkıntılarımızı ifade eden sözleri, suçlama olarak 
algılamayalım. Bizlerde kendimizi ve derdimizi ifade etmeye çalışırken, hiç kimseyi 
suçlama niyetinde olamayız.  
 
Hep birlikte yaşamakta olduğumuz ilimizde külfetleri de, nimetleri de paylaşmak 
istiyoruz. Kamu kurumlarının ve başta madencilik olmak üzere büyük firmalarımızın 
mal ve hizmet alımlarında Gümüşhane esnaf ve tüccarını tercih etmelerini bekliyoruz.  

  
Ayrıca kamu kurumlarımızın da özel sektörle rekabet yaratacak işleri yaparken daha 
hassas ve düşünceli hareket etmelerini bekliyoruz, istiyoruz. 

 



İlimizde yeterince rekabetçi fiyatlar oluşmuştur. Bu itibarla İlimizdeki girişimcilerimize 
fırsat verilmelidir.  

 
Sayın Valim, Değerli Milletvekillerimiz ;  

 
Tabiî 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.  

 
Gümüşhane İlimiz, devletimizin çıkardığı Teşvik Kanunları ve Destekleri ile hayata 
tutunmaya çalışan bir İl’ dir.  

 
Zaman zaman eleştirmemize rağmen 5084 ve 5350 sayılı teşvik Kanunundan İlimiz 
önemli ölçüde fayda sağlamıştır.  

 
İki defa uzatılan bu Kanun 31 Aralık 2012’ de sona erecektir. İlimizde üretim ve 
istihdamın artmasına, esnaf ve tüccarımıza katkı sağlayan 5350 sayılı bu Kanun 
yeniden genişletilerek İlimiz Organize Sanayi Bölgesinde bedelsiz arsa tahsisi devam 
etmelidir.   

 
Tarım Bakanlığı bünyesindeki Kırsal Kalkınma Projelerinden % 50  hibe destek 
alarak 19 tane tesis kurduk. Bu uygulamanın devamını bekliyoruz.    
Bu çalışmalardan önemli kazanımlarımız olmaktadır. Başta Sayın Valimize, 
Milletvekillerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. 

 
Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Değerli konuklarımız, Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak düzenlediğimiz programa katılarak bizleri mutlu ettiniz.  
Camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün Vergi Mükelleflerimizi ve Vergi 
Rekortmenlerimizi bir kere daha kutluyor, başarılarının devamı dileği ile hepinize 
saygılar sunuyorum.  
      
Tören sonunda 2008 ve 2009 yıllarında ilk ona giren Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Mükelleflerine plaketleri verilerek tören sona erdi. 
 
27 Şubat 2011  
 
Zigana Dağı Kış Şenlikleri’ne Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail 
AKÇAY’ın Odamızı temsilen katılması  
 

 

Doç Dr. Kemalettin AYDIN,  
İsmail AKÇAY, Ercan ÇİMEN, 
Sebahattin ÇOBANOĞLU,  
Erol BİRSEN, Lütfü EROĞLU, 
Sinan MÜFTÜOĞLU,  
Yusuf ÖZGÜN, Beyler KARA,  
Ünal YILMAZ, Emrah AKAN, 
Osman KARABULUT, 
Mustafa PALA, Ünal YILMAZ 
 



 
10-13 Mart 2011  
Ankara Atatürk Kültür Merkezi Gümüşhane Tanıtım Günleri  
 
10-13 Mart 2011 
tarihler arasında 
Ankara Atatürk 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen 
Gümüşhane 
Tanıtım Günleri 
etkinliklerine katılım 
ve Oda Standı 
açılması . 
 

 
 

Ankara Gümüşhane Tanıtım Günleri  etkinliğine Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Üyemiz Elbeyi GERGİN, Genel Sekreterimiz Lütfi KILIÇ, Disiplin Kurulu Üyemiz Tayyar 
DEMİREL, Odamız Personellerinden Zafer CİĞERCİ ve Fatih KARABULUT katıldı.   
 

 

Açılış törenine Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Cemil ÇİÇEK, 
Gümüşhane Valisi Enver 
SALİHOĞLU, Adalet ve 
Milli Savunma eski Bakanı 
Mahmut Oltan 
SUNGURLU, Gümüşhane 
Milletvekilleri Doç.Dr. 
Kemalettin AYDIN, Prof. 
Dr. Yahya DOĞAN, 

Trabzon Milletvekilleri Cevdet ERDÖL, Mustafa CUMHUR, Kocaeli Milletvekili Fikri 
IŞIK, Diyarbakır Milletvekili Kutbeddin ARZU, Bayburt Milletvekili Fettani BATTAL, 
İzmir Milletvekili Recai BİRGÜN, GÜDEF Başkanı Hamdi ASLAN, Gümüşhane 
Belediye Başkanı Mustafa CANLI, Kelkit Belediye Başkanı Muammer DURAN, Köse 
Belediye Başkanı Şerif AYGÜN, Şiran Belediye Başkanı Yavuz ALTIPARMAK, Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay KALDIRIM, Belde belediye 
başkanları ile Gümüşhane eski Milletvekilleri Sabri Varan, Temel Yılmaz, Bedri Yaşar 
ve vatandaşlar katıldı. 
Dört gün süren etkinlik kapsamında; ziyaretçiler; ilimizin tarihi, turistik ve doğal 
güzelliklerinin yanı sıra kültürel eserlerini tanımanın yanı sıra, Gümüşhane’ye özgü 
damak tadlaraını tatma fırası buldular.  
 
Odamız tarafından açılan standı, ilimiz milletvekileri Doç.Dr. Kemalettin AYDIN, Prof. 
Dr. Yahya DOĞAN, Valimiz Enver SALİHOĞLU, Belediye Başkanımız Mustaf CANLI, 
Adalet ve Milli Savunma eski Bakanı Mahmut Oltan SUNGURLU, Eski Valilerimizden 
Gazi ŞİMŞEK, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakan GÜRHAN, 
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı ve vatandaşlar ziyaret etti.  



 

  
 

  
 

   
 

    
 
     



   
 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 



21 Mart 2011  
 
Valimiz Sayın Enver SALİHOĞLU ve Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Abidin 
BOZKAN’ın Odamızı ziyaretleri. 
 

 
23 Mart 2011  
Kanal 9 Yerel Kalkınma Programı /İstanbul  
 

 

Kanal 9 ‘TV’de Yüksel YALÇIN’ın 
sunduğu Yerel kalkınma Programına 
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail 
AKÇAY’ın canlı yayın konuğu oldu. 
İsmail AKÇAY Odamızın tarihçesi, üye 
profili, sektörel dağılımı ve odaya 
kayıtlı firmaların işlem hacmi ile  
yatırım fırsatları konusunda bilgi vergi 
verdi.  
 

 
 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY’ın ayrıca ilin inanç, doğa ve 
yayla yayla turizmi başta olmak üzere 
turizm kaynaklarımdaki potansiyeller 
hakkında bilgi verdi ve işadamlarına 
önerdiği yatırım fırsatlarını anlattı…; 
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GÜMÜŞHANE İLİ  

 
POTANSİYELİ VE BEKLENTİLER 

1- TARIM-HAYVANCILIK 
Gümüşhane İlimizde, coğrafi bakımdan, Köse-Kelkit- Şiran ilçelerimiz Tarım ve 
hayvancılık için daha uygun yerlerdir.  

 
Kelkit İlçemizde ki, Doğan Gurubu’na ait süt sığırcılığı tesisi bölgemize canlılık 
getirmiş, rol model bir tesis olmuştur.  

 
Birçok aile bu tesisi örnek alarak, çok sayıda aile işletmeleri kurulmuştur. Aynı şekilde 
Şiran’da da önemli hayvancılık tesisleri kurulmaya başlanmış, Köse İlçemizde var 
olan küçük işletmeler büyüme çalışmaları yapıyorlar.  

 
Kürtün İlçemiz’ de, Bakanlar Kurulunun 2009/15531 sayılı Kararı ile fındık üretim 
alanına dahil edilmiş, 8.200 dekarlık bir alan için fındık destekleme pirimi alınmaya 
başlanmıştır.  

 
Gümüşhane İlimizin sembolü olan Pestil-Köme üretimi, yerel kaynak potansiyelinin 
öncü ve en önemli sektörü olmuştur.  Pestil-Köme İlimizde bir efsane olmuş, yarattığı 
istihdam ve ekonomik katkı ile İlimizin tanıtımında her zaman birinci sırada yerini 
almıştır.  

 
Birer vitamin deposu olan, Kuşburnu,Böğürtlen,Alıç-kızılcık gibi dağ meyvelerimizle 
de iddialıyız.  
 
ARICILIK ;

 

 Zengin flora yapımız ile arıcılık sektörümüz gelişmekte ve Organik çiçek 
balında da en iyilerdeniz.  

BALIKÇILIK; 

 

Baraj göllerimizde ve su kaynaklarımızda, alabalık üretim kapasitemiz 
her gün büyümektedir.  



Tarım – Hayvancılıktan 
Beklentilerimiz ;  
 

1- Kelkit İlçemizde Hayvancılık Organize Sanayi kurulmalı.  
2- Şiran ve Köse İlçelerimizde mera ve hazine yerlerinden tarım ve hayvancılığa 

uygun araziler, yasal işlemeleri yapılarak yatırımcılara sunulmalıdır.  
3- % 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Projelerini  gerçekçi ve faydalı buluyoruz. 

Tarım ve hayvancılığa da uygulanarak devam etmelidir.  
4- Kelkit-Sadak Barajının ihalesini bekliyoruz.  
5- Tersun, Baraj ve sulama projelerini bekliyoruz.  
6- Kocapınar (Kermut - Şahan kalesi) Barajını bekliyoruz.  
7- Aydoğdu – Söğütlü – Beydere – Oylumdere - Kabaktepe-Yaylım Göletlerini 

bekliyoruz.  
 
 
2- 

Gümüşhane İlimiz için Turizm de önemli bir sektördür. Bizde turizm sektöründen hak 
ettiğimiz payı almak için bütün Kurum ve kuruluşlarımızla, İl olarak birlikte çalışıyoruz.  

TURİZM 

 
Kürtün İlçemizin, meşhur yaylaları, 62 metrelik Avrupa’nın en uzun ağaçlarının 
olduğu Örümcek Ormanlarıyla, Torul-Zigana dağı- Karaca mağarası, Gümüşhane’ 
nin eski yerleşim yeri tarihi Süleymaniye mahallesi ile Köse Dağı balı, Kelkit-Satala 
Antik Kenti, Ovası, fasulyesi, kavurması, Şiran’ın Çakır kayası, Tomarası tarihi ve 
doğal zenginliklerimizdir.   

 
İlimizin tanıtımı için her yıl bütün İlçelerimizde ve birçok yaylamızda, ulusal bazda, 
Kültür-Turizm ve yayla şenlikleri yapıyoruz. Şehir Merkezimizde ise Uluslar arası 
Kuşburnu-Pestil-Köme Kültür-Turizm Festivali yapıyoruz.  

 
Ayrıca başta İstanbul olmak üzere Ankara-İzmir-Antalya gibi İllerimizde de fuarlara 
katılıyor, tanıtım günleri düzenliyoruz.  
 

3- 
 
EĞİTİM 

Bütün Gümüşhanelilerin yılarca beklediği, Gümüşhane Üniversitemiz 31 Mayıs 2008 
yılında kurulmuştur. Bütün İlçelerimzde Meslek Yüksek Okulu kurulmuştur. Bugün 
itibariyle       4 Fakülte (Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve İlahiyat),        
3 Yüksek Okul, 8 Meslek Yüksek Okulu, 400 Akademik Personel, 180 İdari Personel, 
5.600 öğrencisi ile dikey ve yatay büyüyen ve emsalleriyle rekabette önde olan 
Üniversitemizle gurur duyuyoruz.  

 
Orta öğretimde Türkiye ortalamasının üzerinde başarımız var. 2010-2011 Eğitim-
Öğretim döneminde Üniversiteye öğrenci yerleştirmede 3. lük, 10’luk ve 13. lüklerimiz 
var.  

 
Sayın Valimizin, “Haydi Kızlar Liseye” Projesinde, çalışmalarla kızların Lise 
Öğrenimleri % 94’lere ulaşmıştır.   

 
 
 



MADENCİLİK, TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ 
 
Gümüşhane metalik madenler açısından oldukça zengindir. Altın, bakır kurşun çinko 
madenlerinde önemli rezervler bulunmaktadır. Merkez ilçede yer alan Mastra, 
Arzular, Olucak ve Kaletaş sahalarında ekonomik değere sahip zengin yataklar tespit 
edilmiştir.  
 
Çimento, Kireç, Mermer ve Traverten, Doğal Taş ekonomik değere haiz hammadde 
kaynaklarıyla önemli potansiyel arz etmektedir. 
 
Altın Madeni bakımından ilimizdeki yataklardan olan Mastra sahasında Koza Altın 
İşletmeleri üretime başlamıştır. 
 
Ayrıca; Gümüştaş A.Ş. ve Yıldızlar Grupta üretime geçme çalışmalarını devam 
ettirmektedir.   
 
 
Beklentiler  
 
1-Yeni düzenlenmiş olmasına rağmen maden yasası yetersiz kalmıştır. Maden ve taş 
ocakları sahalarını kapatanlar buralarda 3 yıl içinde çalışmıyorsa, sahanın 
kapatılması iptal edilmeli ve yeniden ilana çıkarılmalıdır.  
 
2-Taş ocakları ve maden sahalarının mera vasfından çıkarılmaları yıllarca sürmemeli. 
Taştan ekmek çıkaracak yatırımcıların önleri hızla açılmalıdır. Gerçekçi olmayan 
mera ve orman kanununun yatırımcıya engel olması kabul edilemez.  
 

ULAŞIM 
 

• Gümüşhane merkezden ilçelerimize ve komşu illere duble yol çalışmalarını 
hızlandırmalıyız.  

 
• Karadeniz Limanlarından ve Gümüşhane üzerinden 80’li yıllarda yapılan 

transit taşımacılık yeniden başlatılmalıdır. 
 

• Gümüşhane madenlerimizin dünya pazarlarına açılması için ilimizden 
demiryolu geçmesi şarttır. Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu projesinin 
daha yakın takipçisi olmalıyız. Valiliğimizin yaptırdığı Gümüşhane demiryolu 
dosyası önemli bir kaynak olarak hazırdır. İlgili Bakanlıklara  yollanmıştır. 

 
• Zigana dağının daha alt kotlarından yeni bir tünel yapılarak, ulusal ve uluslar 

arası taşımacılıkta ki fırsatı ve şansımızı  kullanmalıyız.  
 

• İkisu-Şiran yolu yapımını hızlandırıp bitirmeliyiz.  
 

• Şehir geçişimiz ve çevre yollarımızla ilgili devam eden proje çalışmaları takip 
edilerek hızlandırılmalıdır. 

 
 
 



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
 

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Karadeniz Bölgesin Doğu ve Güney doğu 
Anadolu Bölgesine bağlayan transit yola 850 metre şehir merkezine 15 km. Trabzon 
Limanına 115 km. Erzincan Demir Yoluna 130 km Erzurum’a 187 km. mesafede 
766.143 m2 alan üzerine kurulu 303.407m2’si 2.500 m2 ile 13.000 m2 arasında 
değişen çeşitli büyüklüklerden 57 adet sanayi parselinden oluşmaktadır.  Organize 
Sanayi Bölgemizde 16 parsel yatırımcılara tahsis edilmiş, boş 41 sanayi parseli ise 
yatırımcıları beklemektedir. 
 

GÜMÜŞHANE İLİMİZDE UYGUN YATIRIM ALANLARI 
 

      1-Tarım ve Hayvancılık Sektörü :  
• a-Mera Hayvancılığı 
• b-Tatlı su balıkçılığı 
• c-Tohumluk yem bitkisi üretimi 
• d-Hayvancılıkta Yerli ırktan Kültür ırkına geçilmesi 
• e-Organik tarımsal üretim 
• f-Tarımsal kooperatifleşme 
• g-Arıcılık 
• e-Ormancılık 
• f-Kuşburnu dut ve ceviz yetiştiriciliği 

 
      2- İmalat Sanayi Sektöründe  

• a-Su ürünleri ve sebze konserveciliği 
• b-Nişasta ve Glikoz üretimi 
• c-Orman ürünleri ve kontroplak-yınga levha üretimi 
• d-Prefabrike ahşap ev yapımı 
• e-Mermer ve doğal taş üretimi 
• f-Suni Mermer Üretimi ve Seramik üretimi 
• g-Gümüşe dayalı süs ve hediyelik eşya üretimi 
• h-Alçı ve Alçı esaslı ürünler üretimi 
• i-Cerrahi ve Medikal malzeme üretimi  
• j-Yöresel Gıda üretimi (Pestil- Köme-Meyve ve Bitki çayları) 
• k-Gazbeton tesisi 
• l-Su şişeleme tesisi 
• m-PVC Profil üretimi 
• n- İnşaat yalıtım malzemesi üretimi 
• o-Yatak ve Mobilya süngeri üretimi 
• ö-Taş ve toprağa dayalı sanayi yatırımları 
• p-Madencilik yatırımları 
• r-Kış ve yayla turizmi için tesis 
• s- Transit yola yöresel ürünlerin satılacağı bir çarşı kurulması 
• t-Elma sirkesi üretimi 
4- 
• a-Süleymaniye Kayak merkezi konaklama tesisi  

Hizmetler Sektöründe 

• b-Şehir Merkezinde dört yıldızlı otel. 
 



 
İLİMİZİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİMİZ 

 
1- Bölgesel uygulanabilir bir teşvik 
2- Kamu yatırımlarının yapılması 
3- Gümüşhane Üniversitesinin desteklenmesi 
4-Mesleki eğitime önem verilmelidir. 
5- Yöresel ürünler işlenerek katma değer oluşturulmalıdır. 
6- Yerel bazda Ar-Ge çalışmalarına önem verilmelidir. 
7- Ürünlerin ambalajlama ve pazarlama çalışmaları profesyonel bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir. 
8- Bölgede üretilen ürünler markalaştırılmalıdır. 

    9-İşletmeler sürekli kendini geliştirmelidir. 
  10-Yurtdışında ve ülke genelinde ki hemşerilerimiz yerel ürün   
        tüketiminde daha duyarlı olmalı. 
  11- Gümüşhane merkezde zafer meydanına alternatifli projeler  
       yapıp, kamuoyu ile paylaşarak ilimize, sosyal, kültürel ve  
       ekonomik katkı sağlayacak hale getirilmeli.  
  12- Yine Gümüşhane eski stadyumunun alternatif projelerle  
       kamuoyuna çıkılıp doğru olan proje ile ilimize kazandırılmalıdır.  
 
  13- Kamu kurumlarımız mal ve hizmet alımlarında ilimiz esnaf ve   
        tüccarına da teklif vermeli,eşit şartlarda ilimiz tercih edilmelidir.  
  14- Gümüşhane İl Merkezimizi büyütmemiz lazım. Küçük Sanayi  
        Sitesine bir dönüşüm projesi yapılarak, buranın daha kazançlı,  
        daha verimli bir hale getirilmesi lazım.   
15- Gümüşhane ile Torul İlçemiz arasında, transit yol üzerinde bir  
      çarşı kurulmalıdır. Böyle bir proje İlimiz için yeni istihdam sahası  
      açacak ve İlimize dışarıdan kaynak sağlayacaktır. 
 16- KOSGEB,  Bölgesel    ve   küresel   ekonomik   rekabet   gücünü  
      artıracak krediler vermektedir.  
 
Ancak, Gümüşhane olarak bu desteklerden yeterince faydalanamıyoruz.  
 
Ticaret ve Sanayi Odamızda kurduğumuz KOSGEB Sinerji Odağı yetersiz kalıyor.   
 
Gümüşhane’ye KOSGEB İl Müdürlüğü istiyoruz.  
 
17- Organize Sanayi Bölgemizde bedelsiz arsa tahsisi sona ermiştir.      
 Bedelsiz arsa tahsisinin yeniden verilmesini istiyoruz.  
18- Süleymaniye Mahallemiz yaz ve kış turizmi için hazırlanmalıdır.   
                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 



2009 / 15199 SAYILI KARARLA  
 

GÜMÜŞHANE İLİNE  
 

SAĞLANAN TEŞVİK UNSURLARI 
 
 

1- Gümrük Vergisi Muafiyeti 
2- Katma Değer Vergisi İstisnası 
3- Faiz Desteği 
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
5- Vergi İndirimi 
6- Yatırım Yeri Tahsisi 
7- Tekstil Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri  
     ve Deri Mamulleri Sektörlerine Taşınma 
     Desteği  
 
 
16/07/2009 TARİHLİ VE 227290 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GİREN 14/07/2009 TARİH VE 2009/15199 SAYILI YATIRIMLARDA 
DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARA DAYANILARAK ÇIKARTILAN 
2009/1 NOLU UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE GÜMÜŞHANE İLİNE SAĞLANAN 
TEŞVİK UNSURLARI: 

 
IV. Bölgede Bulunan Gümüşhane İline Özgü Muafiyet ve Teşvikler 
Gümrük Vergisi Muafiyeti 
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç 
yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının 
ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, 
yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden 
muaftır.  
 

Katma Değer Vergisi İstisnası 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında 
uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden 
istisna edilir.  
 

Faiz Desteği 
Talep edilmesi halinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için 
bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerden teşvik belgesinde kayıtlı sabit 
yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin kar payının 
Türk Lirası cinsi kredilerin üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki 
puanı, araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticari mal üretimine yönelik 
olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının 
temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası cinsi 
kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı Hazine 
Müsteşarlığınca da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla 
bütçe kaynaklarından karşılanabilir. 
 

 
 
 
 



Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
 
 
  Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen 
“yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak 
kaydıyla; 
 a) Komple yeni yatırımlarda 12 nci maddede yer alan işletmeye geçiş tarihinden 
itibaren sağlanan 
 b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma 
başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan 
yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen 
ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi 
işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde 
Hazinece karşılanır. 
 
 

BÖLGELER 31.12.2010 tarihine kadar başlanılan 
yatırımlar 

31.12.2010 tarihinden sonra 
başlanılan yatırımlar 

I 2 YIL --------------------------- 
II 3 YIL ----------------------------- 
III 5 YIL 3 YIL 
IV 7 YIL 5 YIL 
 
Vergi İndirimi 
 
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen 
yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5838 ve 5904 sayılı Kanunlar 
ile değişik 32/A maddesi çerçevesinde, Kurumlar veya Gelir Vergisine uygulanacak 
indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir. 
  Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 
Bölgeler Yatırıma Katkı 

Oranı % 
Kurumlar veya Gelir 
Vergisi İndirim Oranı % 

Yatırıma Katkı 
Oranı % 

Kurumlar veya Gelir 
Vergisi İndirim Oranı 
% 

I 10 25 25 25 
II 15 40 30 40 
III 20 60 40 60 
IV 25 80 45 80 

(Not : Yapılan yatırımın %25’ine kadar, 1.000.000-TL yatırımda 250.000-TL’ye kadar 
destek alabilirsiniz.) 
 
 
 
 
 
 



Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması 
halinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. 
 
  Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler Yatırıma Katkı 
Oranı % 

Kurumlar veya 
Gelir Vergisi 
İndirim Oranı % 

Yatırıma Katkı 
Oranı % 

Kurumlar veya Gelir 
Vergisi İndirim Oranı 
% 

I 20 50 30 50 
II 30 60 40 60 
III 40 80 50 80 
IV 60 90 70 90 

 
Yatırım Yeri Tahsisi 
18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un 23 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi 
düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar 
için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis 
edilebilir. 
 
5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar 
ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 
sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için yatırım yeri tahsisi 
desteği öngörülemez. 
 
Tekstil Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerine 
Taşınma Desteği  
 
Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I inci ve II nci 
bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV üncü bölgedeki illere 31/12/2010 
tarihine kadar bütünüyle taşınması ve en az 50 kişilik istihdam sağlanması halinde bu 
tesisler için; 
(a)  5520 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca Kurumlar veya Gelir 
Vergisi nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle %75 oranında 
indirimli olarak uygulanır. 
(b) Taşınma ile birlikte yapılacak ilave yatırımları da içeren teşvik belgesi kapsamı 
yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir. Sadece taşınma işlemini gerçekleştiren 
işletmeler için yatırım yeri tahsis edilmez. 
 (c) Çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı 
taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile 20 nci madde çerçevesinde bütçeden 
karşılanır. Ancak, 31/12/2010 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak 
yapılacak ilave yatırımlarda çalışan istihdam için yedi yıl süre ile sigorta primi işveren 
hissesi desteği uygulanır. 
 

• 5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan I inci ve II.inci 
bölgedeki işletmeler IV üncü bölgeye taşındıkları tarihten sonraki dönem için 
sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından yararlanabilirler. 



GÜMÜŞHANE’DE NELER YAPIYORUZ ? 
 
1-  Kırsal Bögeyiz diyerek isyan etmiyoruz,  
     çalışıyoruz 
2-  Yüksek Eğitimli İnsan yetiştiriyoruz 
3-  Madencilik Sektörümüzle beraber Taş ve 
     Mermercilik başladı gelişiyor 
4-  Çağrı Merkezimiz kuruldu büyüyor 
5-  KOSGEB desteklerini kullanıyoruz 
6-  Tarım Bakanlığımızın %50 hibeli Köy Bazlı Yatırım Projelerini     
      yapıyoruz 
7-  Yöresel Ürünler Sektörümüz gelişiyor 
        a-   Organik Pestil-Köme tatlarımızla, 
        b-   Kuşburnu ile Dağ Bitkilerimizin  Marmelatı, İçecekleri ve  
               Bitki Çaylarıyla iddialıyız  
8-   Gümüşhane Üniversitemiz hızla büyüyor 
9-   Organize Sanayimiz yatırımcıya hazır bekliyor 
10-  Ar-Ge ve İnovasyon yapıyoruz 
11-  Turizmi Geliştirmek için yeni turizm alanları hazırlıyoruz 
12-  Tarım ve Hayvancılıkta Organik Üretime başladık, Hayvancılık Organize 
Sanayi için çalışıyoruz 
13-  17. Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür 
        ve Turizm şenliklerini yapıyoruz 
14-  Başta İstanbul olmak üzere her yıl çeşitli 
       İllerimizde tanıtım etkinlikleri yapıyoruz 

 
GÜMÜŞHANE İLİNİN BAŞARABİLDİKLERİ 

 
 Gümüşhane son yıllarda doğal kaynak rezervlerini kullanarak üretim ve istihdam 
artışı sağlamıştır.  
 
 1- Yöresel Gıda Üretimi :Yöresel varlıklarımızı Küresel zenginliğe 

dönüştürme mücadelesi veriyoruz.  
 a- Pestil Köme Dut Pekmezi : Gümüşhane  adına TSE ‘ den patenti alınarak 
18 firma tarafından üretim yapılmaktadır. Bu sektör gıda alanında ilimizde 
üretim ve istihdama katkı sağlayarak gelişme gösteren önemli bir alandır. 

      b- Kuşburnu Suyu, Kuşburnu Marmelatı, Meyve ve Bitki Çayları : 
Gümüşhane’de yetişen kuşburnu bitkisi cins olarak C vitamini açısından 
oldukça zengindir. İlimizde Organik üretimle Çayı, Marmelatı 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-Organik Tarım ve Hayvancılık : Kelkit ilçemizde özel sektör tarafından 

yürütülen organik tarım ve hayvancılık projesi bu ilçemizde tarım ve 
hayvancılığın gelişmesine ivme kazandırmıştır. Kelkit ilçemizde Hayvancılık 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması çalışmaları başlamıştır.  
 



 3-Turizm : Gümüşhane, Tarihi ipekyolu üzerinde yer alan, tarihte üç 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir İldir.   
Torul’da Limni ve Artebel gölleri, Karaca Mağarası, Şiran’da Tomara Şelalesi, 
Kelkit’ te Sadak Harabeleri, Kürtün’de Örümcek ormanları, Köse dağı yaylası, 
Çakırgöl, Beşgöller, Limni ve Artabel Gölleri, 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 tarihi Süleymaniye Mahallesi,   

 
İpek Yolunu değişik yönlerden gözetleyen yüksek kayalar üzerine inşa edilmiş, 
kartal yuvasının andıran elliye yakın kale, manastır ve antik kentler 
bulunmaktadır. Canca Kalesi, Keçikale ve Kov Kalesi gibi. 

 
Kadırga, Kazıkbeli, Erikbeli, Taşköprü, Güvende, Cami Boğazı, Sultan Murat,  
gibi yaylalarımız, yazın doğal kliması, zengin florası ve bozulmamış ekolojik 
yapısıyla keşfedilmeyi bekliyor.  

 
Her İlçemizin, güzelliklerini ve özelliklerini tanıtmak için, Kürtün – Torul – 
Merkez – Köse - Kelkit ve Şiran İlçelerimizde, ulusal ve uluslar arası Kültür ve 
turizm şenlikleri düzenliyoruz.  
 
Başta İstanbul olmak üzere, İzmir’de, Ankara’da, Antalya’da fuarlar,tanıtım 
günleri düzenliyoruz. Çeşitli etkinliklere katılıyoruz.     
 

  4-Doğal Taş –Mermer : Doğal taş, Mermer cinsi ve rezervi bakımından ilimiz 
son derece zengin yataklara sahiptir. Son yıllarda mermer ocakları ve 
fabrikalarımız çalışmaya, doğal taş yataklarında da üretime başlanmıştır. 

 
 5-Madenler : Ülkemizin kalınmasında birinci derecede öncelikli bir sektör olan 

maden rezervi açısından Gümüşhane önemli bir potansiyele sahiptir. Koza 
Altın İşletmesi üretime başlamış, Gümüştaş ve Yıldız Bakır Madencilik 
işletmeleri fabrika çalışmaları yıl sonu itibari ile tamamlanacak olup üretime 
başlamaları ile ilimize istihdam, ülkemize de yüksek katma değer 
sağlayacaktır. 

 
 6-Organize Sanayi Bölgesi : Gümüşhane’de altyapısı tamamen bitirilmiş 57 

parselli Organize Sanayi Bölgesi, boş bulunan 41 parseli ile yatırımcıları 
beklemektedir. 

 
 7- Gümüşhane Üniversitesi : 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak kuruluşu onaylanan Gümüşhane Üniversitesi ilimizin 
kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacaktır.            4 Fakülte, 3 
Yüksek Okul, 8 Meslek Yüksek Okulu, 400 Akademik Personel, 180 İdari 
Personel, 5.600 öğrencisi ile yükselen değerimiz olmuştur.  

 
 8- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Projeleri: Köy Bazlı Katılımcı Yatırım 

Projesinden %50 hibe alan 19 projeyi KOBİ’lerimiz, 15 projeyi Kamu Kurumları 
olmak üzere toplam %50 hibeli 34 proje gerçekleştirilmiştir.   



 
26 Mart 2011 / Cumartesi 
 
AK PARTI GÜMÜŞHANE MILLETVEKILI PROF.DR. YAHYA DOĞAN, GEÇTIĞIMIZ 
YIL OCAK AYINDA YAPILAN GÜMÜŞHANE’NIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
ÖNERILERI TOPLANTISINI DEĞERLENDIRDI. 
 

 

 
08 Ocak 2010 tarihinde Milletvekillerimiz 
Prof. Dr. Yahya DOĞAN, Doç. Dr. 
Kemalettin AYDIN’ın katılımı Meslek 
Odaları Başkanları, Sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile 
yapmış olduğumuz  Gümüşhane 
Sorunları ve Önerileri Toplantısı ile ilgili 
Gümüşhane Milletvekilimiz Sayın Prof. 
Dr. Yahya DOĞAN’ın neler yapıldığına 
dair değerlendirme toplantısı yapılması.    
 

Toplantıya Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Yahya DOĞAN’ın yanı sıra AK Parti İl 
Başkanı Ercan ÇİMEN, Merkez İlçe Başkanı Mihdat UÇAN,  Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sebahattin UÇAR, Elbeyi GERGİN, Hizmetler Meslek Komitesi Başkanı İsmail 
ŞEKER, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cafer HİRİK, 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MURATHAN, Odamız Meslek Komitesi Üyeleri Veli 
İrfan ŞİŞMAN, Mehmet AKÇAY, Nurettin ARTUN, Musa ATEŞ, Yeşilay Temsilcisi 
Eyüp DEMİREL, GÜYAD İl Temsilcisi İsmail HAYAL, İHA Temsilcisi Recep ERGİN, 
Demokrat Gazetesinden Yusuf SADIK, Ekin Gazetesinden Şahinde TURHAN katıldı.  

 
 

Millelletvekilimiz Prof. Dr. Yahya DOĞAN; Gümüşhane kamuoyunda son dönemin en 
çok konuşulan konuları olan; havaalanı, demiryolu, yükseköğrenim yurtları, 
üniversite, karayolları ve hastane konularında bilgiler aktararak, yapılan bu 
hizmetlerin tamamının hükümet tarafından gerçekleştirildiğini, kendilerini sadece 
arada köprü vazifesi gördüklerini söyledi. Doğan, “Biz bu hizmetleri Allah rızası için 
yapıyoruz. Ben vazifemi yapıyorum. Bilgi ve tecrübemizle devletten neyin nasıl 
alınacağını bildiğimiz için rahatız.” şeklinde konuştu. 



 
 

Doğan, önümüzdeki Pazartesi günü 
Ulaştırma Bakanlığında havaalanı ve 
demiryolu için toplantı yapacaklarını da 
sözlerine ekleyerek, “Gümüşhane’yi 
şantiyeye çevirdik” tespitinde bulundu. 
 

 
 

Katılımcıların sorularının 
cevaplandırıldığı ve yaklaşık 3 saat 
süren toplantıyla ilgili bir değerlendirme 
yapan GTSO Başkanı İsmail Akçay ise 
Türkiye’nin hiçbir yerinde siyasi otorite, 
bürokrasi ve iş dünyası Gümüşhane’deki 
kadar uyumlu olmadığını ve bu tür 
toplantıların Türkiye’nin birçok yerinde 
yapılamadığının altını çizdi. 
 

Akçay, “Bizim yaptığımız toplantıda ortaya çıkan rapor bizim bir noktada siyasi 
iradeye verilmiş bir çalışma programıdır. Neticede Kürtün’den, Şiran’a kadar tüm 
ilçelerimizde ve merkezde meslek teşekküllerinin başkanlarının hazırladığı raporlardır 
bunlar. Milletvekillerimiz için bunlar birer hazırlık raporudur. Onlar için bir başucu 
kitap, istifade edecekleri konudur.” dedi. 
 
 

 
31 Mart 2011  
 
KAMU ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI. 
 
Toplantıya Odamız Meclis 
Başkanı Turan TUĞLU, 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Lokman 
EREN, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sebahattin UÇAR, Elbeyi 
GERGİN, Meclis Üyeleri A. 
Murat AKÇAY, Şevki FERAH, 
Defterdar Yardımcısı Alpay 
EKİCİ, Vergi Dairesi Müdürü 
Cafer ALTUN, Müdür 
Yardımcısı Remzi BAŞPINAR, 
Sosyal Güvenlik İl Müdürü 
Aytaç ÜZÜLMEZ, Ticaret ve 
Sanayi Odası üyeleri ile basın 
mensupları katıldı. 

 

 
 



Toplantının açılış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY; 6111 
Sayılı Kanunun, devletle vatandaşın barışmasını sağlayan, her iki taraf için de beyaz 
bir sayfa açılarak, çalışma hayatının stresinden biraz daha uzaklaşarak, daha verimli 
bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik, kamu alacaklarının bir şekilde tahsil 
edilmelerini amaçlayan bir yasa olduğunu belirtti. 
 
Kamu hizmetlerinin karşılanmasında en büyük kaynağın vergi olduğunu ifade eden 
Akçay, şöyle devam etti: ''Vergiyi de üreten, istihdam sağlayan kesim verir. Bu 
devletin, bu memleketin esas yükü üreten ve istihdam sağlayan kesimdir. Bu 
noktadan hareket ederek 6111 Sayılı Kanunu çıkaran merkezi hükümetimize 
teşekkür ediyorum. Ama bunun yanında merkezi hükümetimizden bir beklentimiz 
daha var. Bu da vergi adaletiyle ilgili kanunun çıkarılmasıdır. Hele hele uygulanabilir 
bir kanun çıkarsa inanıyorum ki, bu hükümete yıldızı daha çok teşekkürü hep birlikte 
edeceğiz” dedi. 
 
''KAYIT DIŞI EKONOMİ ÜLKENİN BAŞ BELASIDIR'' 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen "Kamu 
Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 611 Sayılı Kanun" bilgilendirme 
toplantısında konuşan Başkan İsmail Akçay, Az gelişmiş ülkelerle Türkiye'nin en 
önemli sorununun kayıt dışı ekonomi olduğunu söyledi. 
 
Biz bu kamu alacaklarını, 611 Sayılı Kanunu ne kadar düzenlersek düzenleyelim, 
bunların ödemelerini ne kadar kolaylaştırırsak kolaylaştıralım, illegal ve enformel 
sektörlerden oluşan kayıt dışını önleyemezsek, vergiyi tabana yayamazsak, adaletli 
bir vergi sistemini uygulayamazsak kalkınamayız diyen Akçay, “Kalkınamayan bir 
ülkenin fakir fertleri olarak yaşamaya devam ederiz. Bunu artık toplumsal bir bilinç 
olarak oluşturmamız lazım. Bu hepimizin işidir, hep birlikte yapmamız lazım. Yıllardır 
bunu söylüyorum. Ama bu söylediklerimizi eğer büyük bir şehirde söylemiş olsaydık, 
Türkiye'nin gündemine otururduk. Şehrimiz küçük olunca, basınımız da bana göre 
zayıf kalıyor, küçük şehirde basın da küçük oluyor, ne yazık ki, bu böyle. Küçük 
derede büyük balık olmuyor. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomi ülkenin baş belasıdır. 
Kayıt dışı ile mücadelenin temelinde ya da gerisinde kayıt dışı ekonomi vardır. Kayıt 
dışı ekonominin çalışma hayatına yansıyanı kayıt dışı istihdamdır. Kayıtlı çalışanla 
kayıtsız çalışanın rekabet etmesi asla mümkün değildir. Kayıtsız çalışan, kayıtlı 
çalışanın daima beş adım önündedir. Böylece haksız rekabetin olduğu yerde kalite 
de olmuyor, kalkınma da olmuyor, gelişme de olmuyor'' ifadelerini kullandı. 

 

 

6111 sayılı kanun hakkında genel 
bilgi vermek üzere kürsüye gelen 
Defterdar Yardımcısı Alpay EKİCİ, 
Bazı alacakların yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin 6111 
sayılı Kanunun, 25.02.2011 tarih 
ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdiğini söyledi 
 

 
 



6111 sayılı Kanuna göre, vergi borcu aslına güncelleme oranının (TEFE/ÜFE) 
uygulanması ile hesaplanan borçlarını ödeyen mükelleflerin; gecikme faizi ve gecikme 
zammı ile vergi aslına bağlı olan cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçildiğini 
belirten Ekici, “Ayrıca, matrah ve vergi artırımı uygulaması ile artırım yapılacak yıllar 
için vergi incelenmesi ve tarhiyata muhatap olmamak, stok beyanı yoluyla kayıtları 
düzeltme, Kanun kapsamında hesaplanan birikmiş borçlara taksitle ve kredi kartı ile 
(www.gib.gov.tr internet adresinden) ödeme kolaylığı getirilmektedir.  
Kanun, 31 Aralık 2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar 
vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir ve kurumlar vergisi stopajı, 
damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ile 31 Aralık 2010 tarihinden önce 
tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi gibi alacakları kapsamaktadır. Bu 
rehberde; birikmiş borçlara getirilen ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin 
matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere tanınan avantajlar, işletmelerdeki 
emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin düzenlemeler, bilanço usulüne göre 
defter tutan mükellefler için kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesine 
ilişkin düzenlemeler ile ihtilaf aşamasındaki alacaklara getirilen imkanlar hakkında 
açıklamalara yer verilmiştir.  
Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun Genel Tebliği ekinde yer alan 
bildirim, form ya da dilekçeleri kullanarak ilgili vergi dairesine başvurabilecekleri gibi 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde (www. gib.gov.tr) yer alan internet 
vergi dairesinden elektronik ortamda pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek 
beyannameleri verebilecek, matrah ve vergi artırımı ile stoklara ilişkin başvurularını 
yapabileceklerdir” dedi. 

 

Toplantının son bölümünde söz alan Sosyal 
Güvenlik İl Müdürü Aytaç ÜZÜLMEZ ise, Prim 
alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
hükümlerin değerlendirmesini yaptı. 
Konuşmasına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
İsmail Akçay’a, bilgilendirme toplantısına ev 
sahipliği yaptığı ve kayıt dışı ekonomiye karşı 
hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek 
başlayan Üzülmez, 6111 sayılı kanunun 
yürürlüğe girdiği günden itibaren, İl Müdürlüğü 
olarak 1000’e yakın müracaat aldıklarını söyledi. 

Gümüşhane’de kayıt dışı istihdamın her geçen gün azaldığını memnuniyetle takip 
ettiklerini belirten Üzülmez, yılın son çeyreğinde ilimizde aktif çalışan sigortalı çalışan 
sayısının 10800 gibi rekor sayıya ulaştığını belirtti. 
Yapılandırılacak borçlar hakkında da bilgi 
veren Üzülmez, Kurumdan haksız yere 
menfaat temin edenlerin borçları hariç tüm 
borçlarda yapılandırma uygulanacağını 
belirterek, “Prim yatırmayanlar asla kâr 
etmiyorlar. Prim borcu olanlar; sağlık 
hizmetlerinden yararlanamıyor, gidip 
hastaneye prim kadar masraf ödüyor. 
İşveren çalışanının primini ya da vergi 
borcunu ödemiyor, ardından belki de 
kendisi için çok önemli olan bir ihaleye 
katılamıyorlar.  
Bu yüzden bütün mükelleflerimizi vergi ve prim borçlarını zamanında ödemeye davet 
ediyorum” dedi.  

http://www.gib.gov.tr/�
http://gib.gov.tr/�


    
Toplantıda daha sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürü Aytaç Üzülmez ile Defterdar Yardımcısı 
Alpay Ekici 6111 Sayılı Kanun hakkında açıklamada bulunarak toplantıya katılanlardan gelen 
soruları yanıtladılar. 
 
07 Nisan 2011 
 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ 

 

Gümüşhane’de Ticaret 
ve Sanayi Odamız, 
İŞKUR ve KOSGEB 
ortaklığında düzenlenen 
“Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi” programı sona 
erdi. Odamız toplantı 
salonunda düzenlenen 
törenle toplam 21 
kursiyere belgeleri verildi. 

 

 
Sertifika törenine; Valimiz Sayın Enver SALİHOĞLU, Belediye Başkanımız Sayın 
Mustafa CANLI, Ticaret ve Sanayi Odamız Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cafer HİRİK, Odamız Disiplin Kurulu Başkanı Zekai ARAZ, Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun DALGIÇ, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Akın 
ÜSTÜN, Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri Üyeleri, Milli Eğitim Müdürü 
Ferda YILDIRIM, İŞKUR Müdürü Dilek Şehnaz AŞICI, Kursiyerler ve Basın 
temsilcileri katıldı.  
 
Odamız Toplantı Salonunda;  Proje ile iş fikrine sahip girişimcilere verilen 72 saat 
girişimcilik eğitimleriyle yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve Gümüşhane'de bu 
fikrin istihdam açısından desteklenmesi amaçlanmıştır.  
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan 
işbirliği protokolü çerçevesinde uygulanan bu proje ile 21 girişimci içeriği KOSGEB 
tarafından belirlenen eğitimleri tamamlayarak belge almaya hak kazanmıştır.  



 

Belge töreninde konuşan Valimiz Enver 
SALİHOĞLU, Türkiye’de girişimciliğin 
çok fazla istenmeyen bir anlayış haline 
döndüğünü fakat bunun aksine Türk 
milletinin son derece girişimci 
insanlardan oluştuğunu söyledi. 
Yıllar önce Almanya’ya çalışmaya giden 
Türklerin Almanya için patronluk tehlikesi 
oluşturduğuna dair Alman bilim 
adamlarının ulaştığı sonuçlardan 
örnekler veren Vali SALİHOĞLU,  

Türkiye’de bu kadar çok girişimci olmadığını belirterek, “Belki ülke dışında daha 
dirençli oluyor insanlar. Ülkemizde de özellikle KOSGEB’in sağladığı destekler 
girişimci doğmasına büyük katkı sağlıyor.” dedi. 
 
-“KADINLARIMIZI ‘GİT EVDE OTUR’ ANLAYIŞINA KARŞI DİRENMEYE DAVET 
EDİYORUM” 
Türkiye’de kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmasına rağmen halen iş hayatına 
yeterince girdiklerini söylemenin kolay olmadığını ifade eden Vali Salihoğlu, şöyle 
konuştu: “Artık kızlarımız kadınlarımızda eğitimli. Belki kısa vadede olmasa bile 
önümüzdeki yıllarda önemli oranda girişimci kadınlarımızın da olması bekleniyor. 
Kadınlarımız memur olduğu zaman aileleri istiyor ama serbest bir iş yaparken ‘git 
evde otur’ diyorlar. Bu durumda kadınlarımızı biraz daha ailelerine karşı direnmeye 
davet ediyorum. Bu tür eğitimlerde genç kızlarımızın, kadınlarımızın ön plana 
çıkarılması anayasamızın ön gördüğü pozitif ayrımcılık uygulanması gerekmektedir. 
Bu anayasal bir emirdir. İlimiz kadınların okumaz yazma bilme oranında Türkiye’nin 
ilk 15 ili arasında. Yakın zamanda Türkiye’de kadınların okuma yazma bilmesi 
bakımından ilk 5 yada 10 il arasında olmak için çaba gösteriyoruz. Birçok erkeği 
cebinden çıkaracak kadınlarımız evde mutfakta oturuyor. Bu onlara yapılan en büyük 
haksızlıktır. Biraz mücadele ederek nüfusun yarısına sahip insanlar olarak konuyu 
biraz daha ön plana çıkararak haklarına sahip olsunlar.” 
  
Vali Enver SALİHOĞLU, özel sektör-devlet sektörü ayrımlarını çağ dışı bulduğunu 
kaydederek, “Devlet demek Vali, Kaymakam, Jandarma Komutanı, Polis, Hakim, 
Savcı demek değil. Devlet herkestir. Devletin bütün mensupları, bütün üyeleri, bütün 
bireyler, bütün yurttaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birinci sınıf, sorumlu ve 
yetkili sahipleridir. Zaman zaman bazıları seçimle, bazıları atamayla gelir geçici 
olarak bu işleri millet adına görür. Ama kalıcı olan yurttaşlarımızdır, girişimcilerimizdir. 
Hepsi bu ülkenin geleceğini yönlendirecek olan insanlardır.” tespitinde bulundu. 
 
-“KURSİYERLER HEMEN PES ETMESİN” 
 
Yatırımlarda da özel kuruluşlarının, KOBİ’lerin, Sivil Toplum Örgütlerinin daha çok 
desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Vali Salihoğlu, böylelikle eğitip, yetiştirip 
girişimci yapmaya çalışılan insanların da önünün açılacağına değinerek, “Bu kursu 
alan arkadaşlarımızın da hemen pes etmemesi lazım. Yetişmiş insan olmak her 
zaman her yerde lazım olan bir durum ve gerçekliktir. Biz zaten işimizi yapıyoruz, bu 
işleri yaptığımız için devletten de maaş alıyoruz. Onun için bize kimse teşekkür 
etmeyecek, biz bu eğitimlere sadece katılmakla yurttaşlık görevinin ötesinde Türkiye 



Cumhuriyetinde kimseye muhtaç olmadan yaşama amacında, azminde olan 
arkadaşlarımıza teşekkür edelim yeter.” ifadelerini kullandı.  
 
-“KURSU BİTİRENLERİN KURACAĞI TESİSLERİ AÇMAKTAN BÜYÜK KEYİF 
ALACAĞIZ” 
 

 

Belediye Başkanımız Mustafa CANLI, 
kalkınmanın temel faktörünün özel sektör 
olduğunu, özel sektörün de lokomotifinin 
girişimciler olduğunu belirterek “Temenni 
ederiz ki önümüzdeki süreçte bu girişimci 
adaylarının kuracağı tesisleri de açmaktan 
büyük bir keyif alacağımızı özellikle 
belirtmek istiyorum.” dedi. 
 
 

 
İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise 
Türkiye’de işsizlik oranlarının yüksek 
olmasına karşın girişimcilik oranlarının 
çok düşük olduğuna değinerek, 
“Türkiye’de yapılan araştırmada Türk 
kültürünün risk almama ama memur gibi 
iş garantili ve stabil meslekleri tercih 
ettiği tespit edildi.” diye konuştu. 
 

 
 
-“İŞSİZLİK SORUNUNUN İÇİNDEKİ MESLEKSİZLİK TE BÜYÜK BİR SORUN” 
 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail 
AKÇAY konuşmasında; son zamanlarda 
Türkiye’nin en büyük sorunlarından 
birisinin işsizlik olduğunu, işsizliğin 
içerisinde de mesleksizliğin çok büyük bir 
sorun olarak karşılarına çıktığını 
belirterek, “Ülkemizdeki bu 
mesleksizlikten kaynaklanan bu işsizliğe 
çözüm bulmak amacıyla bakanlıklarımız 
çeşitli projeler hazırlıyor. Bu projeleri 
illerde başta sayın Valimiz olmak üzere 
Milli Eğitim, SGK İl Müdürümüz, İŞKUR 
Müdürlüğümüzün işbirliği ile bu projeleri 
hep birlikte uygulamaya çalışıyoruz.  

Bugün sertifika töreninin düzenlediğimiz bu kursumuz Türkiye’de ki muhtelif illeri baz 
aldığımızda girişimcilik kursunu ilk yapan illerden de birisiyiz.” dedi. 
 
 



-“DEVLET MEMURLUĞU İÇİN ADAY ÇOK, GİRİŞİMCİ YOK” 
 

 

İsmail AKÇAY; Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından birisinin girişimci bulmak 
olduğunu da belirterek, “Devlet 
memurluğu için aday çok. Girişimci 
aradığımız zaman ise bulmakta 
zorlanıyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.  
 
 

Kursu başarıyla tamamlayanların aldıkları sertifika ile fikirleri, projeleri ve iş hayatına 
atılma taleplerinin KOSGEB’e müracaat etmeleri halinde 27 bin TL hibe kredi 
alabildikleri bilgisini aktaran İsmail AKÇAY, “Ayrıca işletme için 70 bin TL kredi açıyor 
KOSGEB. 2 yıl ödemesiz, faizsiz 5 yılda ödemeli. Devlet artık bunun dışında bir şey 
yapamaz. Devletimiz işsiz insanımız için iş kurması adına özverili çalışıyor, 
uygulanabilir projeler ortaya koyuyor.” dedi.  
 

   
 
Yapılan konuşmaların ardından kursa katılanlara da söz verilerek daha sonra 
kursiyerlere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.  
 

   
 

   
 



   
 
 
 
 
08 Nisan 2011 
 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim 
Kurulu Toplantısı, Dönem Başkanı Artvin Valisi 
Mustafa Yemlihalıoğlu başkanlığında yapıldı. 
Toplantının açılışında turizm odaklı projeler 
hakkında bilgi veren Başkan Yemlihalıoğlu, toplam 
251 proje başvurusunun 67'sinin Trabzon'dan, 
48'inin Giresun'dan, 47'sinin Ordu'dan, 35'nin 
Artvin'den ve 27'şer tanesinin de Gümüşhane ve  

Rize'den hazırlandığını hatırlatarak proje sonuçlarının Mayıs ayı sonunda açıklanacağını 
söyledi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 Nisan 2011  
 

GÜMÜŞHANE İLİ SWOT ANALİZİ KİTAPLAŞTIRILDI 

 
 
Ticaret ve Sanayi Odamız, Gümüşhane Valiliği, Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz 
Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılı Kasım ayında yapılan SWOT analizi (Güçlü-
Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler) kitaplaştırılarak, toplantıya katılanların 
tamamına, İl Milletvekillerine, bölgedeki Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarına, 
DOKA (Doğu Karadeniz kalkınma Ajanıs) KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansına), ildeki meslek odalarına, Odamız Meclis, Yönetim, Meslek ve Disiplin 
Kurulu üyelerine, resmi kurumlara, İl genelindeki bütün kaymakamlık ve belediyeler 
ile siyasi partilere gönderildi. 
 
Kitabın sunuşunda görüşlerine yer verilen Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, bir ilin, 
bir bölgenin ya da bir ülkenin kalkınma planlarının hazırlanması aşamasında ve 
yatırımların planlanması aşamasında mevcut durumun iyi bilinmesi gerektiğine 
vurgu yaptı. 
 
Vali Salihoğlu, Gümüşhane’de bu tür değerlendirmelerin yapıldığı geniş katılımlı bir 
toplantının uzun zamandan beri yapılmadığına dikkati çekerek, “Bu çalışma ile elde 
edilen sonuçların herkese açık hale getirilerek yapılacak çalışmalara ışık tutması 
sağlanmıştır. Ayrıca bu yönde yapılacak daha ayrıntılı araştırmalara da temel 
oluşturulması amaçlanmaktadır.” dedi. 
 
Toplam 43 kurum ve kuruluşun temsilcisinin katıldığı toplantıyı ilin mevcut ve 
gelişim potansiyelini ortaya çıkarmak, gelecekteki amaçlarına ulaşmasını sağlamak 



ve planlama altyapısına destek olmak için düzenlediklerini kaydeden Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane’nin güçlü yönleri, zayıf 
yönleri, fırsatları, tehditleri bütün katılımcıların teklif ve görüşleri ile şekillendiğini 
söyledi. 
 
Beyin fırtınası yöntemi ile yapılan toplantının ardından hazırlanan kitapta 
Gümüşhane’nin bugünkü durumunun değerlendirildiğini kaydeden Akçay, hazırlanan 
raporun şehrin geleceğe yönelik kararlarının alınabilmesine ışık tutmasına katkı 
sağlayacağını ifade etti. 
 
Kitapta Gümüşhane ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra SWOT analizi 
değerlendirmeleri, güçlü yönler analizi, zayıf yönler analizi, Gümüşhane’nin 
fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yönlerin ağırlıklandırılması ve kuvvet alanı 
analizi diyagramı yer alıyor. 
 

18 Nisan 2011  
 
Çin’li Tur Operatörlerinin İlimizi Ziyareti 

 

Doğu Karadeniz turu kapsamında 
Gümüşhane’ye gelen Çin’li heyet 
Vali Enver Salihoğlu, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay 
ve DOKA Genel Sekreteri Çetin 
Oktay Kaldırım’la birlikte dünyaca 
ünlü damlataşı Karaca Mağarasını 
gezdi.  

Çin'den gelen operatörlerin hedeflerinin ilk etapta 5 bin turisti bölgeye göndermek 
olduğunu, daha sonra buraları gelip gördükçe turist sayısının katlanarak artmasını 
beklediklerini ifade eden Kaldırım, "Bizim yerel işletmelere ve sivil toplum 
kuruluşlarına şu mesajı vermek istiyorum: Çinlilerin gittikleri yerlerde birinci önceliği 
güvenlik. İkinci kaldıkları yerlerin ve yediklerinin kalitesine çok önem veriyorlar. 
Üçüncü olarak ta temizliğe, çevreye çok önem veriyorlar. Bu altyapı ve kaliteyi 
arttırmamız gerekiyor." diye konuştu. 
 
 
18 Nisan 2011  
Pestil ve Köme İhracat Pazarının Geliştirilmesi  Projesi Bilgilendirme Toplantısı 
 

 

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezine sunmuş 
olduğumuz ve ilimizdeki pestilcilerin katılımı ile  
gerçekleştireceğimiz PESTİL VE KÖME 
İHRACAT PAZARININ GELİŞTİRİLMESİ isimli 
projemiz hakkında Pestil imalatçısı firma 
temsilcilerinin katılımı ile ihtiyaç analizi yapıldı.  
22 ay sürecek proje hakkında Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın İsmail AKÇAY’ın 
başkanlığında Trabzon ABİGEM uzmanları Bilge 
Sezer KAYAOĞLU ve Ali Rıza KUL pestil 
imalatçısı  firmaların görüş ve önerileri 
doğrultusunda projenin yol haritasını belirledi. 



19 Nisan 2011  
Gümüşhane Denge Hukuk Derneği Tarafından Sivil Anayasa Sürecinde Türkiye 
Paneli 

 

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele 
konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Oral Çalışlar, 
Prof.Dr. Mehmet Altan, Prof.Dr. Mümtaz Er 
Türköne ve Mehmet Faruk Mercan katıldı. 
 

 

Programa Gümüşhane Valisi Enver 
Salihoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı 
Abidin Bozkan, Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Halil Yüksel, Emniyet 
Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, 
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız İsmail AKÇAY, Meclis 
Başkanımız Turan TUĞLU, İl Genel 
Meclisi Başkanı Sebahattin 
Çobanoğlu, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri İsmail Yalçın, Gümüşhane 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı  

Prof.Dr. Haydar Akyazı, AK Parti İl Başkanı Ercan Çimen, CHP İl Başkanı Erkan Pelit, 
ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 
 
-“TÜRKİYE RESMİ, DAYATMA, ASKERİ ANAYASALARIN YAŞANDIĞI VE O 
ANAYASALARLA YÖNETİLEN BİR ÜLKE” 
Açılış konuşmalarının ardından Mehmet Faruk Mercan’ın moderatörlüğünde başlayan 
panelde ilk sözü Oral Çalışlar aldı. Çalışlar, sivil anayasa için değişik görüşlerdeki 
sivillerin ve toplum önderlerinin birlikte birşeyler yapmaya inanması gerektiklerini 
vurgulayarak, “Buna yavaş yavaş inanmaya başladık. Askerler, yargıçlar ve 
bürokratlar izin vermeden de biz anayasa yapabilir miyiz diye düşünüyorduk bugüne 
kadar ve şimdiye kadar da yapamadık. Şimdiye kadar buna izin vermediler. Türkiye 
resmi, dayatma, askeri anayasaların yaşandığı ve o anayasalarla yönetilen bir ülke.” 
dedi. 
 
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayı için “seçime 
giremezler” kararı vermesini de eleştiren Çalışlar, “Bu anayasanın bir kurumu olan 
YSK, hepimize yeni bir dayatmada daha bulundu. Seçime çok kısa bir süre bunlar 
milletvekili olamaz diye bir dayatmada bulundu. Siyasetçiler şimdi bunun altından 
nasıl kalkacak onu tartışıyoruz.” diye konuştu. 
 
-“DÜNYADA MİLLETİ VE ÜLKESİ OLAN TEK DEVLET BİZİZ” 
Çalışlar, Türk hukuk ve anayasa mantığında temel sorunun devlete karşı suçlar 
kategorisi olduğunu öne sürerek, bu maddenin kişinin bütün geleceğini yok 
edebilecek kadar tehlikeli bir madde olduğunu söyledi. Çalışlar, şöyle konuştu: 
“Dünyada milleti ve ülkesi olan tek devlet biziz. Genellikle milletlerin devleti ve 
ülkesi olur. Bizde ise devletin milleti ve ülkesi var. Bunu toptan tersine çevirecek 
yeni bir anayasal anlayışa ihtiyaç var. Yeni anayasanın temel felsefesi bu cümleyi 
tam tersine çevirmeli. Milletin, devleti ve ülkesi olmalı.”  

http://www.gumushane.gen.tr/hr15/gupadeduya4.jpg�


 
-“TÜRKİYE’DE HEP KİMİN YÖNETECEĞİ KONUŞULDU, NASIL YÖNETİLECEĞİ HİÇ 
KONUŞULMADI” 
Prof.Dr. Mehmet Altan ise konuşmasında Türkiye’de hep kimin yöneteceğinin 
konuşulduğunu, nasıl yönetileceğinin ise konuşulmadığını belirterek, Türkiye’nin 
1982 yılında çıkarılan darbe anayasasının bile değiştirilmediğini söyledi. 
 
Sivil anayasa sürecinin tartışıldığı son günlerde “nerde bu taslak” diyerek sorgulama 
yapan Altan, “Gümüşhane kadınlı-erkekli halkını, kamuoyunu bir sivil anayasa 
etrafında toplamanın yolu, yöntemi bir taslak halinde bunu ortaya koymak mıdır, 
yoksa gizleyerek yapacağım demek midir?” diye eleştirdi. 
 
-“ORDU’NUN İÇİNDEKİ BİR ÇETE DARBE YAPIYOR” 
Prof.Dr. Mümtaz Er Türköne ise konuşmasında Türkiye’nin anayasal düzeninin 
“devletin vatandaştan korkmasına” dayandığını öne sürdü. Devletin bu korku ile 
vatandaşına çok zalim davrandığını kaydeden Türköne, “27 Mayıs 1960 yılında belki 
de tüm tarihimiz boyunca hiç hak etmediğimiz korkunç bir eziyetle, zulümle karşı 
karşıya kaldık. 38 subay kendi arasında bir çete kuruyor. Devletin silah ve askerleri 
kullanarak ihtilali gasp ediyor. Bu olay tam anlamıyla silahlı gasptır.” dedi. 
 
“Ordu, asker darbe yaptı” söylemlerinin ordu ve askerlikle hiçbir alakasının 
olmadığını, bunların bir çete işi olduğunu ifade eden Türköne, “Bu çete 
mensuplarının ordu içinden çıkması, bu işin ordu tarafından yapıldığı anlamına 
gelmiyor. Kurtuluş savaşında cephede Yunanlı ile savaşan askerimiz vardı. Birde 
aynı cephedeki askerin kıyafetini giymiş asker kaçakları vardı. Kurtuluş savaşımızın 
en büyük belası da bunlardı. 29 Mayıs’ta darbe yaban 38 subayın ve cuntanın 
Kurtuluş savaşında dağda gezen, eşkıyalık yapanlardan hiçbir farkı yoktu.” diye 
konuştu. 
 
Yeni bir anayasanın varolan sorunları çözmek için geleceğini belirten Türköne, ne 
olursa olsun mutlaka yeni anayasanın yapılacağını, herkesin buna hazır olduğunu ve 
kimsenin de bundan korkmasına gerek olmadığını söyledi. 
 
-“TÜRKİYE’DE ERGENEKON DAVASI BAŞLADIĞINDAN BERİ FAİLİ MEÇHUL CİNAYET 
YOK” 
Panelin son bölümünde katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. 
Katılımcılardan gelen bir soruyu cevaplandıran Mümtaz Er Türköne, 2007 yılında 
başlayan Ergenekon davasının ardından Türkiye’de hiçbir faili meçhul cinayetin 
meydana gelmediğini, laiklik tartışmasının yaşanmadığını söylemesi salonda 
bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. 
 
Panelin sonunda kitap imzalayan panelistelere, plaket takdim edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 Nisan 2011  

                               

 
İl Müftüsü M. Cüneyt KAVŞUT’un Kilis 
iline tayini çıkması nedeniyle Odamıza 
veda ziyareti 

 
20 Nisan 2011  
Ekolojik Zenginliğimiz ve Türkiye Tarımı / Gümüşhane Üniversitesi 
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda düzenlenen  "Ekolojik 
Zenginliğimiz ve Türkiye Tarımı" konulu konferansa, Gümüşhane Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Haydar Akyazı, 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Muharrem Özcan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Tarım 
İl Müdürü Hasan Irkın ile öğrenciler katıldı. 
 
Prof. Dr. Akyazı, yaptığı konuşmada, tarımın sadece çiftçilerin geçimini sağladıkları 
bir faaliyet olmadığını, sektörün iktisadi alan ve ekonomideki yerini tespit edebilmek 
için makro ekonomik göstergelerden faydalandıklarını söyledi. 
 
Türkiye'de tarım sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki payının, iktisadi gelişme 
sürecinin doğal bir sonucu olarak giderek azaldığını belirten Akyazı, şöyle devam etti:  
 
"Nitekim tarım sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki paylarına bakıldığında 
1980 yılında yüzde 26, 1990'da yüzde 18, 2010 yılında yüzde 10 civarında 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu azalmaya paralel olarak sektörün istihdamdaki payı 
da azalma sürecine girmiş ve 2001 yılında istihdamda tarım sektörünün payı yüzde 
37'den 2011 yılı başında yüzde 24'e düşmüştür. 
 
Buna göre Türkiye'de halen çalışan 4 kişiden birisi tarım sektöründe yer almaktadır. 
Tarımsal üretimde kimyasal maddelerin kullanılması, kırmızı et fiyatlarındaki aşırı 
artışlar, süt fiyatlarındaki dalgalanmalar, tohumculukta dış ülkelere artan bağımlılık ve 
genetiği ile oynanmış gıdalar üzerinde zaman zaman alevlenen tartışmalar, tarım 
sektörünün içinde bulunduğu durumu bazı yönleriyle gündeme taşıyor. "  
 
Prof. Dr. Özcan ise iklim değişikliği, erozyonların oluşması, su kaynaklarının 
azalması, enerji kıtlığının başlaması ve canlı çeşitliliğinin azalmasının ekosistemin 
bozulmasına, bunun da çevreye zarar verdiğini vurguladı. 
 
İnsanlığın tarım ve teknolojide sahip olduğu bugünkü seviyesinin, biyolojik çeşitlilik ve 
zenginlik sonucu ulaştığına işaret eden Özcan, şunları kaydetti:  
 
"Tarım sektörünün en önemli özelliği, dünyadaki tüm ülkeler için stratejik öneme 
sahip olan gıda güvenliğini sağlıyor olmasıdır. Dışa bağımlılıkta en büyük risk 
grubunu oluşturan gıda ürünleri alanında Türkiye yapmış olduğu üretimlerle bu riskin 
dışında kalabilmektedir. Ancak bilinçsiz tarım uygulamaları ve tarım arazilerinin tarım 
dışına tahsis edilmesinin devam etmesi böyle bir riski yaşamamızı kaçınılmaz hale 
getirecektir. " 
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21 Nisan 2011  
UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri  Projesi)   
           

                
 
11 Kasım 2010 tarihinde Odamız toplantı salonunda start verilen UMEM 
(Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Projesi) Projesi ilimizde iki proje ile devam ediyor.  
  
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıya Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY, Başkan Yardımcısı Lokman EREN, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sebahattin UÇAR, Azmi ARITAN, Elbeyi GERGİN, Meclis Üyesi Arslan Murat 
AKÇAY ve Odamız Genel Sekreteri Lütfi KILIÇ,  Milli Eğitim Müdürü Ferda YILDIRIM, 
Milli Eğimim Müdür Yardımcısı Murat Şükrü BAŞ, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz 
AŞICI, Müdür Yardımcısı Hasan GÜLER, Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcıları 
Ekrem DUMAN ve Salih ATALAY katıldılar.  
 
Toplantıda Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Projesi kapsamında yapılacak faaliyetler 
planlandı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek, ''Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri Projesi (UMEM) ile katılımcılara iş garantili, mesleki eğitim verilecek, 
kursiyerlere eğitimleri süresince günlük 15 TL ücret ödenecek, iş kazası sigorta 
primleri karşılanacak. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayanların %90’ı Odamızın 
koordinasyonunda işletmelerde istihdam edilecektir.  

81 ilde 111 meslek okulunda uygulanacak ve İlimiz Endüstri Meslek Lisesinin de 
kapsamı olduğu proje çerçevesinde önce bu okulların mesleki eğitim kalitesini 
artıracak ekipman alımları yapılmıştır.  

Ticaret ve Sanayi Odamız sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında bu projeyle işsiz 
vatandaşlarımızın yanında olamaya, iş dünyası ve işsizler arasında köprü 
oluşturmaya devam etmektedir. Bölgesel ve sektörel mesleki eğitim ihtiyaçları 
değerlendirilerek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Mesleki Eğitim Kursları 
açılmıştır.  Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin istihdam edilmesine 
yönelik eşleştirme faaliyetleri de yine odamız tarafından koordine edilmektedir.  



İlimizde UMEM projesi kapsamında devam etmekte olan iki adet kurs bulunmaktadır.  

Bu kurslar ;1-Bilgisayar İşletmenliği Kursu (250 ders saati) 01.03.2011 tarihinde 
başlamış olan kurs kapsamında eğitimler 10 Mayıs 2011 tarihine kadar devam 
edecektir.  Bu kursa 15 kursiyer devam etmektedir.  

    

2- Alçı ve Kartonpiyer Ustası Yetiştirme Kursu (400 ders saati) 28.03.2011 tarihinde 
başlayan eğitimler 18 Temmuz 2011 tarihinde kadar devam edecektir. Bu kursa 12 
Kursiyer devam etmektedir.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 Nisan 2011  
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımı ile Gümüştaş 
Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi Gümüşhane Şubesinin açılışı 
 

 
 
Açılışa ayrıca Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli 
Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Canlı, Doğan Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı 
Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Yalçındağ ve işadamı Ali Sabancı, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY’ın yanı 
sıra davetliler ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.  
 
 
Gümüştaş Madencilik A.Ş.’nin Maden Cevher Zenginleştirme Tesisi, Gümüşhane 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 218 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. Tesis için 8 
milyon dolar harcandı. Cevher zenginleştirme sonucu yüzde 50’si kurşun, bakır ve 
çinko karışımı, yüksek altın ve gümüş içerikli 200 bin ton konsantre elde edilecek. 
Tesiste üretilecek çinko ve kurşun konsantrelerinin tamamı ihraç edilecek. 
Hedeflenen ihracat geliri 250 milyon dolar olarak öngörülmektedir.  
 
 
 
27 -30 Nisan 2011  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası; Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde 
Karadeniz Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Fuarında Stand açılarak   2. Trabzon 
İpekyolu İşadamları Zirvesine katıldı  
 
Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedef alan 2. Trabzon İpek Yolu 
İşadamları Zirvesi Novotel’de başladı. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız İsmail AKÇAY, Meclis Başkanımız Turan TUĞLU, Disiplin Kurulu 
Başkanımız Zekai ARAZ, Gümüşkale Kireç San A.Ş. temsilcisi Ahmet ÇİMEN katıldı.  
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Zirveye Devlet Bakanları Faruk Nafiz ÖZAK, Hayati Yazıcı, TOBB Başkan Yardımcısı 
Halim METE, DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay KALDIRIM, Bölge Oda ve Borsa 
Başkanlarının yanı sıra Zirveye, ev sahibi Türkiye’nin dışında İpek Yolu hinterlandı, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, Orta Asya 
ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere 17 ülkeden (Afganistan, Azerbaycan/ 
Nahcivan, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, Moğolistan, 
Moldova, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Ukrayna) bir 
başbakan, bir başbakan yardımcısı, 6 bakan, 2 bakan yardımcısı, üst düzey 
bürokratlar, iş adamları ve firma temsilcileri katıldı.  
 

   
 
İşadamları Zirvesinin ardından fuar resmi açılışı geçekleştirildi. Fuar alanına Odamız 
adına kurulan standa Sodes kapsamında yürütmekte olduğumuz Pestil Köme Üretim 
Sektöründe Kadın Eli Projesi kapsamında ilimizin koşan sektörü Pestil ve Köme’nin 
tanıtımı yapıldı. Yabancı ülke temsilcilerinin ve Oda Borsa ve resmi kurum temsilcileri 
ile halk yoğun ilgi gösterdi.    

     
 



SODES Pestil Köme Üretim Sektöründe Kadın Eli Projesi kapsamında kurs gören 
kursiyerimiz  2. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi ile eş zamanlı olarak Trabzon 
Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen Karadeniz Tarım Hayvancılık ve 
Balıkçılık Fuarı’nda Proje kapsamında fuarda stant açılması ve fuar alanını ziyareti.  

     
 

    
 
27-30 Nisan 2011 tarihlerinde devam edecek olan fuarda Odamız adına açılan 
standa Odamız çalışanlarının yanı her gün sıra proje ekibinden dört kişi 
katılmaktadır. Standımızda Pestil Köme’nin tanıtımının yanı sıra ilimize önemli 
ekonomik girdi saplayan tüm pestil üreticisi firmalarımızda afiş, Broşür ve katalogları 
ile tanıtılmaya çalışılmaktadır.  
 

      
 
 
 
 



29 Nisan 2011  
3. Kanuni Günleri Etkinlikleri  
 

 

Cihan Padişahı Kanuni 
Sultan Süleyman 
doğumunun 516.yılında 
Gümüşhane’de 
düzenlenen etkinlikle 
anıldı. Etkinliğe 
Odamızı Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
İsmail AKÇAY temsil 
etti.  
 

 
 
Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye mahallesinde bu yıl 3.sü 
yapılan etkinlikte, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali 
Baki, Türk toplumunun tarihi, muharebelerle yorumladığını belirten Baki, “Sultan 
Süleyman’ın eserleri bir tarafa konsa, en altta muharebeleri, onun üstünde bıraktığı 
abideler ve en üstte de kurmuş olduğu ilmi ve fikri müessesler gelir.” dedi. Bugün 
Kanuni devrindeki o topraklar üzerinde 60 tane devlet var.” 
 
Belediye Başkanı Mustafa Canlı ise konuşmasında, bölgeden geçen tarihi ipek 
yolunun düzenlenmesi ile ilgili dosyayı Başbakan Erdoğan’ın Gümüşhane mitingi 
esnasında kendisine ilettiklerini söyledi. 
  
Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Kanuni’nin adına mahallede bir eser yapıldığını, 
bu nedenle de eserin bulunduğu alanda Kanuni’nin bir nebze olsun hatırlanmasında 
fayda gördüklerini ve bu bağlamda bu yıl 3.kez bu programı yaptıklarını belirterek, 
“Süleymaniye mahallesi, 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. Burada farklı medeniyetler 
birlikte hoşgörü ortamı içinde yaşadı. Kültür turizmi bakımından önem arz eden bu 
alan aynı zamanda hemen bitişinde bulunan kış sporları merkezi ile bir bütünlük arz 
edecek. İsviçre’de örneklerini gördüğümüz tarih ve spor iç içe olan mekanlar var. 
Onlar gibi olacak burası. İnşallah yakın bir zamanda planlama çalışmalarının 
kesinleşmesinden sonra bu yatırımlar gerçekleşecek. Bu bölgeyi Gümüşhane’ye 
kazandırıp, Gümüşhane için hayat kaynağı ve canlılık ortaya koymuş olacağız.” 
dedi. 
 
Programda daha sonra “Sultan Süleyman Pilavı” ikramı gerçekleştirildi. Pilavı Vali 
Enver Salihoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Canlı, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail 
AKÇAY  ve temsili Kanuni Sultan Süleyman dağıttı. 
 
 
 
 



04 Mayıs 2011 05 Mayıs 2011       
Denizbank Karadeniz Bölge Müdürü 
Seyfi Doğan ATAKENT ve İşletme                              
Müdürü Reşit SİVASLI’nın Odamızı 
ziyareti 

Halk Bankası Şube Müdürü 
Sezgin TOK’un odamızı ziyareti 

  
                                     
 
 
05 Mayıs 2011  
Kayıtlı İstihdama Katkı Sağlayan İşyerlerine Plaket Verildi 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından yürütülen “Kayıtlı 
İstihdamın Artırılması” projesi 
kapsamında kayıtlı istihdama katkı 
sağlayan örnek işyerlerine plaket 
verildi. 
Odamız toplantı salonunda 
düzenlenen plaket törenine Valimiz 
Enver SALİHOĞLU, Belediye 
Başkan Yardımcısı Bilal ÖZDENER, 
İl Genel Meclisi Başkanı Sebahattin 
ÇOBANOĞLU, Milli Eğitim Müdürü 
Ferda YILDIRIM, 

 
Tarım İl Müdürü Hasan IRKIN, SGK İl Müdürü Aytaç ÜÜZÜLMEZ, İşKur Müdürü Dilek 
Şehnaz AŞICI, AK Parti İl Başkanı Ercan ÇİMEN, Odamız Meclis Başkanı Turan 
TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Başkanı Cafer HİRİK, SMMMO Başkanı Sinan ARTUN, Bakkallar Odası 
Başkanı Şerafettin ALEMDAR, Şoförler Odası Başkanı Muhlis ATALAY, Odamız 
Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu Üyeleri, işadamları ve Odamız üyeleri katıldı.  
 



 

Törende konuşan Gümüşhane Valisi 
Enver Salihoğlu, kayıt dışı istihdamın 
gerek Gümüşhane gerekse Türkiye 
için en önemli sorun olduğunu 
belirterek, “Ben kayıt dışı istihdamın 
adaletsizliğin ta kendisi olduğunu her 
zaman söylüyorum. Ama bazı kayıt 
dışı istihdam severler de memlekette 
var. Psikolojik açıdan da kayıt dışı 
istihdamın insanlık dışı olduğunu 
düşünüyorum. Her gün sosyal 
güvencesi olmaksızın ve ne zaman 
işten çıkarılacağını bilmeden çalışan 
insanları bize gelen başvurulardan 
da görüyoruz.” dedi.  

 
Türkiye’de çalışan her 2 kişiden birisinin kaydı olmadığını hatırlatan Vali Salihoğlu, bu 
tablonun Türkiye gibi dünyada 16, Avrupa da 6. büyük ekonomiye sahip bir ülkeye 
yakışmadığını söyledi. 
 
Herkesin bu konu üzerinde son 
derece duyarlı bir şekilde durması 
gerektiğinin altını çizen Vali 
Salihoğlu, son yıllarda özel 
sektörün Gümüşhane’de 
oluşturduğu istihdamın Türkiye 
sıralamasında Gümüşhane’yi 
5.sıraya yükselttiğini belirterek, 
“Onlara da buradan teşekkür 
ediyorum. İnşallah yeni imkanlar ve 
kaynaklar açılacak.” dedi.  
  
 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yürütülmekte olan proje ile ilgili 
genel bilgileri aktararak, Kayıtdışı 
ekonominin çalışma hayatına yansıyan 
yanının kayıtdışı istihdam olduğuna vurgu 
yaparak, istihdam üzerindeki yüklerin 
azaltılması gerektiğini söyledi. Proje 
kapsamında 251 işyeri ziyareti 
geçekleştirilerek, işyerlerinin projemizi 
sahiplenmeleri, SGK verilerinin 
incelenmesi, İşyerlerinin işyeri ve iş  

güvenliği gibi kriterlerin incelenmesi sonucu belirlenen 43 işyerine ödül verileceğini, 
ancak ilimizdeki tüm işverenlerin ödüle layık olduğunu belirtti. 



15 Temmuz 2010 tarihinde başlayan 
projemizin başarıyla devam ettiğini, 2011 
Mart ayında çıkan Başbakanlık genelgesi 
ile tüm kurumlarda görevli denetim 
elemanlarına işletmeleri SGK yönünden 
de denetleme yetkisi verildiğini belirterek 
ne kadar doğru bir proje yürütüldüğüne 
vurgu yaptı.    
  
 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Aytaç 
ÜZÜLMEZ  ülkemizin ve ilimizin kayıtdışı 
istihdam verileri hakkında bilgilendirme 
yaparak, ilimizde kayıtdışı istihdamın 
azaldığını ve bunda Odamızın yürüttüğü 
projenin önemli katkı sağladığına vurgu 
yaptı.  
 

Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen işyeri ziyaretleri sonucunda ekonomiye 
ve istihdama katkı sağlayan firmalara protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.  
 

    
 

   
 



   
 

     
 

     
 

   
 



   
 

      
 
11 Mayıs 2011  
İlköğretim Öğrencilerinin Odamızı ziyareti 
 

 

Tekke Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge 
Okulu 8 sınıf öğrencilerinin “Meslekleri 
Tanıyoruz” etkinliği çerçevesinde Odamızı 
ziyaret ederek ticari faaliyetler ve meslekler 
hakkında bilgi edindiler.  
 
Rehber öğretmen Zahide KAYIŞ ve 
İngilizce Öğretmeni Sevil BAYRAM 
eşliğinde Odamıza gelen öğrenciler Genel 
Sekreterimiz Lütfi KILIÇ’a ticaret ve 
meslekler hakkında çeşitli sorular sordu. 

 
Öğrencilerin bu ziyaretlerle 
yaşayarak öğrenme, başkalarına 
saygı duyma, meslekler hakkında 
bilgi edinme, çevresi ile iletişim 
kurma, arkadaşları ile işbirliği 
yapması, grupla beraber çalışma, 
sorumluluğunu yerine getirme ve 
yaratıcılığın gelişmesi konularında 
önemli bir eğitim almalarını 
sağlamaktadır. 

 

Ziyaret sonrasında öğrencilere Odamızca hazırlanan yayınlar, ve Avrupa Birliği 
Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi kapsamında hazırlanan Bloknot defter, kalem ve 
materyaller dağıtıldı.   



 
16 Mayıs 2011  
 
SGK Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Aytaç 
ÜZÜLMEZ, SGK İl Müdür Yardımcısı Hulusi TANIŞ ve Birim Şeflerinin odamızı 
ziyareti. 
 

   
 
 
 
23 Mayıs 2011                                                     24 Mayıs 2011                 
 
 
AK Parti Milletvekili Adayı Feramuz ÜSTÜN,     MHP Milletvekili Adayları Bedri  
Merkez İlçe Başkanı Mithat UÇAN ve                 YAŞAR, Çetin IŞIK, İl Başkanı  
AK Parti Yöneticilerinin Odamızı ziyareti.            Orhan MAZMAN ve Parti  
                                                                             Yöneticilerinin Odamızı ziyareti    

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 Mayıs 2011  

 
PESTİL VE KÖMEYE KADIN ELİ DEĞDİ 

 
GÜMÜŞHANE'YE ÖZGÜ PESTİL VE KÖME ÜRETİMİNDE KADINLARIN DA SÖZ 
SAHİBİ OLABİLMELERİ AMACIYLA HAZIRLANAN PROJE KAPSAMINDA 40 
KADINA PESTİL VE KÖME ÜRETİMİN PÜF NOKTALARI ÖĞRETİLDİ. 
PROJEYLE, KADINLARIN KENDİ İŞLETMELERİNİ KURABİLECEK YETERLİLİĞE 
ULAŞMALARI HEDEFLENİYOR  

    
Gümüşhane'ye özgü pestil ve köme üretiminde kadınların da söz sahibi olabilmeleri 
amacıyla Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sosyal Destek Programı 
(SODES) kapsamında hazırlanan ''Pestil ve Köme Üretim Sektöründe Kadın Eli 
Projesi'' ile 40 kadına pestil ve köme üretimin püf noktaları öğretildi. Projeyle, 
kadınların kendi işletmelerini kurabilecek yeterliliğe ulaşmaları hedefleniyor.  
Pestil ve köme üretiminde kadınların yer alması ve bu sektörde söz sahibi 
olabilmeleri için proje kapsamında başlatılan kursa katılan 40 kadına, pestil ve köme 
üretiminin püf noktalarının öğretildiğini, kendi işletmelerini kurabilmeleri yönünde  
Girişimcilik Eğitimi, 
Hijyen Gıda Eğitimi, 
Kişisel Gelişim Eğitimi,  
Pestil -Köme yapımı için teorik eğitim  
Pestil -Köme yapımı konularında uygulamalı eğitimler verildi.  
Uygulamalı eğitimler İlimizde faaliyet gösteren imalatçı firmaların desteği ile 
gerçekleştirildi.  

   
Kursiyerlerin kurs sonunda istihdam garantileri olmadığını, ancak pestil ve köme 
üretimi yapan firmanın kursiyerlerden istihdam etmek üzere talepte bulunmaktadırlar. 



Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak uygulamış olduğumuz bu proje ile  
İlimizin gıda üretiminde koşan sektörü olan Pestil Köme sektörüne nitelikli eleman 
yetiştirerek  işsizliğin çözümüne katkı sağlamayı hedeflemekteyiz 
 

   
Projemize katılan kursiyerler 320 saatlik eğitimlerinin bitimi ile Sema Doğan Parkında 
bir piknik düzenlediler.   
 
01 Haziran 2011 03 Haziran 2011  
Avrupa Birliği Yunanistan Brüksel 
delegesi ailesi aslen Gümüşhane’li 
Kristos’un odamızı ziyareti  

CHP Milletvekili Adayı Mutlu GÜRLER, İl 
Başkanı Erkan PELİT ve Parti 
yöneticilerinin Odamızı ziyareti  

  
 
13 Haziran 2011  
KOZA Altın İşletmeleri A.Ş Genel Müdürü Sayın İsmet SİVRİOĞLU, Genel Müdür 
Yardımcıları Sayın Hayri ÖĞÜT ve Sayın Hüseyin ERDEM ile İşletme Müdürü Hasan 
GİRAY’ın odamızı ziyareti.  
 

 
 



 
13 Haziran 2011  
 

GÜMÜŞHANE (ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) 
OSB’DE BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ YENİDEN 

BAŞLAMIŞTIR 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
Organize Sanayi Bölgesinde Müteşebbislere 
Bedelsiz Arsa Tahsisine ait ; 
Devlet Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ’a 20 Şubat 
2010, 
Devlet Bakanımız Sayın Hayati YAZICI’ya 06 Ağustos 2010, 
TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na 21 Şubat 2011 
tarihlerinde, ayrıca çeşitli toplantı ve programlarda ilimizde Bedelsiz Arsa 
Tahsisi Uygulamasının yeniden başlatılmasına yönelik taleplerimiz 
sonuca ulaşmıştır.  
  
4562 sayılı OSB Kanunun Geçici 9.Maddesinde yer alan “İl ve ilçelerin 
sosyo-ekonomik durumları dikkate alınarak OSB’lerdeki parsellerin 
tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisleri Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenir.” hükmü kapsamında 25.05.2011 tarihli ve 2011/1808 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile; Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan 
parsellerin; yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 
Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan 4 bölge gruplandırması dikkate 
alınarak; 
 
Bu genelge kapsamında; IV Bölgede yer alan Gümüşhane OSB’de 
yatırım yapacak müteşebbislere Bedelsiz Arsa Tahsisine yeniden 
başlanmıştır.   
 
Hayırlı olsun diyor, Bakanlar Kuruluna teşekkür ediyoruz.  
 
Yatırımlar için cazip hale gelen Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesine 
yatırımcıları bekliyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 Haziran 2011  
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI  
KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ 

RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ 
 

Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı 
İstihdamın Teşviki Hibe Programı 
kapsamında Odamız tarafından 
yürütülmekte olan Kayıtlı İstihdamın 
Artırılması Projesinde Lise öğrencileri 
arasında kayıtlı istihdamın artırılması 
konulu  resim ve kompozisyon 
yarışmasına katılarak dereceye giren 
ve mansiyon ödülü kazanan 
öğrencilere Valilik Toplantı Salonunda 
düzenlenen törenle ödülleri verildi.  

  
Ödül Törenine Gümüşhane Valisi Sayın Enver SALİHOĞLU, Belediye Başkanı  
Mustafa CANLI, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof Dr  İhsan GÜNAYDIN, İl 
Genel Meclisi Başkanı Sebahattin ÇOBANOĞLU, Defterdar Sedat AYYILDIZ, İl Milli 
Eğitim Müdürü Ferda YILDIRIM, Tarım İl Müdürü Hasan IRKIN, Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürü Sinan MÜFTÜOĞLU, KOSGEB İl Müdürü Osman GÜNEY, Organize sanayi 
Bölgesi Müdürü Metin ŞEKERi Odamız Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Meclis 
Başkan Yardımcısı Süleyman KÖPRÜLÜ, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, 
Yönetim Kurulu Üyesi Elbeyi GERGİN, GÜSİAD Başkanı Murat AKÇAY, Kent 
Konseyi Başkanı Hasan PİR, Meclis Üyesi Ali ŞİŞMAN, Koza Altın İşletmeleri A.Ş 
Genel Müdürü İsmet SİVRİOĞLU, İşadamları, Okul İdarecileri, Veliler ve Öğrenciler 
katıldı.  
Valimiz Sayın Enver SALİHOĞLU proje 
hazırlamanın, projeli çalışmanın 
geleceğe yeni bir vizyon kazandırmak 
olduğunu söyledi. 
Proje hazırlamanın, projeli çalışmanın 
geleceğe yeni bir vizyon kazandırmak 
olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Proje 
çizgiye benzer. Zira proje yaptığınızda 
onu hayata geçirmek zorunda 
kalıyorsunuz.  
Avrupa Birliği (AB) projelerinde çağrıya çıktığımız zaman 788 proje geldi. Bunların bir 
kısmı proje hazırlama ilkelerine tam uymadığı için elendi. Kalan 500'e yakın proje 
usulüne uygun olduğu için arkadaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilmeye 
alındı bir kısmı yine elendi. 'Bizim projelerimiz niye çıkmadı' diye bir anlayış ileri 
sürüldü. Proje hazırlamak, projeli çalışmak geleceğimize yeni bir vizyon 
kazandırmaktır.  



     
Bu manada, vizyonu ortaya koymak, projeler açısından çok önemlidir. Projeler, iş 
adamlarının, KOBİ'lerin, meslek örgütlerinin ve kamu kuruluşlarının katkılarıyla 
oluşuyor. İlimizde KOBİ projeleri her nedense maalesef az oluyor. Ancak, Ticaret ve 
Sanayi Odası, onların temsilcisi sıfatıyla bu tür projelerde çok yoğun çalışmalar 
yapıyor kendilerini kutluyoruz.  Daha önce de güzel projeleri oldu. Üniversitemiz ve 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu tür projeleri hazırlayanlara önemli ölçüde destek 
sağlıyor. Avrupa Birliği projelerinde bir kokteyl düzenlenmesi bile projelerin 
tanıtımında önemli katkı sağladığı gibi düzenlenen yarışmalarda öğrencilerimizin de 
bu açıdan bilgi sahibi olmalarına büyük katkı sağlıyor."  

    
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günaydın ise, istihdam denilince akla 
gelen dört üretim faktörü olduğunu belirterek, "Emek, sermaye, müteşebbis ve tabiat 
faktörü ön plana çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi emek faktörüdür. Emeğin 
olmadığı yerde diğer faktörlerin hiçbir önemi yoktur. Toprağınız, sermayeniz olabilir 
ama emek olmayınca bunların hiçbiri anlam ifade etmiyor. Bu açıdan esas olan 
emeğin istihdamıdır. Çünkü emeğin hayatını idame ettirmesi lazım. Hayatı idame 
ettirecek bir gelire sahip olunmaması halinde hem sosyal hem hukuksal hem de her 
türlü sıkıntı beraberinde gelecektir. Burada esas olan istihdamın sağlanması ve 
kayıtlı olmasıdır. Bunun özendirilmesi anlamında da bu tür faaliyetlerin önemli katkısı 
olacağı kanaatindeyim" diye konuştu. 



   
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
yaptığı konuşmada; Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yürütülmekte olan 
Kayıtlı İstihdamın Artırılması 
Projesi faaliyetleri kapsamında 
Kayıtdışı İstihdamın önlenmesi 
için Geleceğin işadamları, 
Bürokratları, İdarecileri, ve 
çalışanları olacak gençlerimizin 
bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi,    
proje faaliyetlerinin tabana yayılmasına yönelik Resim ve Kompozisyon yarışması 
düzenlendiğini belirtti. 
Düzenlenen Resim-Kompozisyon yarışmasında değerlendirmenin Gümüşhane 
Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, ve Proje Ekibinden oluşan 5 
kişilik komisyon tarafından değerlendirildiğini belirtti.  

   
15 Temmuz 2010 tarihinde başlayan proje kapsamında gerçekleşen faaliyetler 
sunucunda ; Kayıtlı İstihdamın Artırılması ile ilgili; 7 çalıştay, 5 geniş katılımlı toplantı, 
20 kurum ve meslek örgütü ziyareti, 5 adet billboard  tanıtımı,  43 işyerinin plaketle 
ödüllendirilmesi, 100 işyerine flama verilmesi, ödüllü resim ve kompozisyon yarışması 
ile 14 öğrencinin ödüllendirilmesi,  250 işyeri ziyareti, 100 kursiyerin bilgilendirilmesi, 
8 kursiyerin işe yerleştirilmesi,  20 kursiyerin çeşitli meslek edindirme kurslarına 
yönlendirilmesi,  1 kursiyerin işyeri açması,  1 Cuma vaazı ve hutbesi, 13 eğitimci  37 
yönetici 164 öğretmen ve  2767 öğrencinin kayıtlı istihdam konusunda 
bilgilendirilmesi, proje faaliyetlerinin anlatıldığı bir adet web sitesi, 1150 afiş, 21000 



broşür, 2000 kalem, 2000 dosya klasörü, 2000 bloknot defter,  6 adet bez afiş, ayrıca 
1200 bilgi kitapçığı, 6000 bülten basımı ve dağıtımı yapıldığını belirtti.  

     
Yapılan konuşmaların ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere ödül olarak resim ve kompozisyon dallarında ayrı ayrı olmak üzere; 

    
1.lere          : mini laptop + mp4 player + 100 temel eser 
2.lere          : bisiklet + mp4 player + 100 temel eser 
3.lere          : dijital fotoğraf makinesi + mp4 player + 100 temel eser 
Mansiyon   : yüz temel eser seti verildi.  
 

   



    
 
 
 

ÖDÜL KAZANAN ÖĞRENCİLER 
ADI SOYADI OKULU  KATEGORİ DERECESİ 
Tuğba ATEŞ Gümüşhane Anadolu Sağlık 

Meslek Lisesi 
Kompozisyon Birinci 

Alev GÜRLER Gümüşhane Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi   

Resim Birinci 

Ufuk AYAR Gümüşhane Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi      

Kompozisyon İkinci 

Cihan GÖKKAYA Kelkit Yaşar ve İrfani Doğan 
Tek. ve End. Mes. Lisesi 

Resim İkinci 

Selahattin GÜZEL Kürtün İMKB Atatürk Ç.P.L.    Kompozisyon Üçüncü 
Umut ODABAŞ Gümüşhane Teknik ve 

Endüstri Mes.Lisesi   
Resim Üçüncü 

Tuğçe BULUT Kürtün İMKB Atatürk Ç.P.L.     Kompozisyon Mansiyon 
Rümeysa İrem 
SEVİNDİK 

Mareşal Çakmak Anadolu 
Öğretmen Lisesi 

Kompozisyon Mansiyon 

Berna YAZICI Mareşal Çakmak Anadolu 
Öğretmen Lisesi 

Kompozisyon Mansiyon 

Beyzami ZENGİN Kanuni Ticaret ve Meslek 
Lisesi 

Kompozisyon Mansiyon 

Kani TUNCER Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi 

Kompozisyon Mansiyon 

Taha ASLAN Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi 

Kompozisyon Mansiyon 

Halil İbrahim YEĞİN Kelkit Yaşar ve İrfani Doğan 
Tek. ve End. Mes. Lisesi 

Resim Mansiyon 

Bedirhan GÖKKAYA Kelkit Yaşar ve İrfani Doğan 
Tek. ve End. Mes. Lisesi 

Resim Mansiyon 

 
 
 
 
 
 
 



15 Haziran 2011  
 
DOKA Yönetim Kurulu Toplantısı  ve Ordu Gümüşhaneliler Derneğini ziyaret- 
Ordu
 
 

 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ordu Valiliği’nin ev sahipliğinde, 
Dönem Başkanı Artvin Valisi Mustafa YEMLİHALIOĞLU Başkanlığında Ordu’da yapıldı. 
 
Ordu Valiliği Toplantı Salonu’nda yapılan DOKA Yönetim Kurulu Toplantısı’na, Ordu Valisi Orhan 
DÜZGÜN, Artvin Valisi Mustafa YEMLİHALIOĞLU, Giresun Valisi Dursun Ali ŞAHİN, Gümüşhane 
Valisi Enver SALİHOĞLU, Rize Valisi Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU, DOKA Genel Sekreteri Çetin 
Oktay KALDIRIM, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerinin Belediye Başkanları, İl 
Genel Meclisi Başkanları, ve Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY katıldı. 

 Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Orhan DÜZGÜN, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 
Haziran ayı toplantısında sizleri ilimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. DOKA, 
Artvin’den Ordu’ya kadar 6 ili kapsayan Türkiye’nin en geniş coğrafyasına sahip Kalkınma Ajansıdır. 
Her yıl bir valimizin dönem başkanlığını yürüttüğü toplantılar değişik illerde yapılıyor. DOKA Yönetim 
Kurulu Toplantısı vesilesiyle ilimize gelen çok değerli Valilere, Belediye Başkanlarına, İl Genel Meclisi 
Başkanlarına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarına ilimize hoş geldiniz diyorum. Toplantının 
bölgemiz açısından başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi. 

 DOKA Haziran ayı toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili de açıklamalarda bulunan 
YEMLİHALIOĞLU, “Kalkınma ajansımızın ana hedefi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sürdürülebilir bir 
kalkınma hedefini yakalamaktır. Tabi buradaki yerel aktörlerimiz çok önemli bizim için. O anlamda da 
biz geçen yıl turizmi hedef koymuştuk. Turizm alanında belki bütçemizin tamamına yakınını buna 
ayırdık ve burada kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara bir proje desteğimiz olacaktır. Kar amacı 
güden gerçek ve tüzel kişilere proje desteği bir mali desteğimiz olacaktır. Turizme yönelik küçük 
altyapı proje çağrıları çok önce yapılmıştı. Yılbaşı itibariyle onlar tamamlandı. Yine ajans genel 
sekreterliğimiz uhdesinde bağımsız olarak bir genel değerlendirme kurulu oluşturuldu. Projelerimizi 
değerlendirdiler. İnşallah bugünkü toplantımızda bu konuda bir karar vereceğiz. Yine bu sene 2011 
yılında doğrudan faaliyet desteği kapsamında bazı projeler değerlendirilecek” diye konuştu. 

 Toplantıda, DOKA’nın illerde oluşturduğu Yatırım Destek Ofislerinde kullanılmak üzere araç kiralama 
konusu, su ürünleri sektörüne ilişkin Norveç ve İsveç’e yapılması planlanan çalışma ziyaretinin içeriği, 
DOKA tarafından hazırlatılan Dış Denetim Raporu, 2010 Yılı Mali Destek Programı ve 2011 Yılı 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında DOKA’ya sunulan projeler görüşüldü. 

 

 

 

  



20 Haziran 2011  

Ticaret ve Sanayi 
Odamızın da Proje Ortağı 
olduğu Gümüşhane İl 
Özel İdaresi Tarafından 
hazırlanan ve yürütülen 
"Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Kadın Girişimcilik ve 
Eğitim Merkezi" 
projesinin sona ermesi 
dolayısıyla sertifika töreni 
düzenlendi.   

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Enver Salihoğlu, Garnizon 
Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Canlı, Milli Eğitim 
Müdürü Ferda Yıldırım, Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri İsmail Yalçın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, kurum 
müdürleri, davetliler ve kursiyerler katıldı.  

 
Vali Salihoğlu, törende yaptığı konuşmada, toplumun yarısının kadın olmasına 
rağmen kadın çalışanların düşük sayıda olmasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. 
Kentte bugüne kadar önemli projelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Salihoğlu, 
"İlimizde gerek kamu kuruluşları gerekse meslek örgütleri ve az sayıda olsa da 
girişimciler Avrupa Birliği projeleri kapsamında oldukça önemli projeler 
gerçekleştirdiler. Bu proje de bunların içerisinde en önemli olanlarının arasında yer 
alıyor. Bu projeye iştirak eden kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.  
Toplumun yarısının kadın olmasına rağmen, kadın çalışanların çok daha düşük 
sayıda olmasının Türkiye ve Gümüşhane için büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden 
Vali Salihoğlu, "Son yıllarda çeşitli nedenlerle bu konuda farklı girişimlerin ortaya 
çıktığını memnuniyetle görüyoruz. Daha önce de Ticaret ve Sanayi Odamız ile 
ilçelerimizde buna benzer yapılan eğitim faaliyetleri var. Böylece ilimizde kadın 
girişimcilerin sayısı da eskiye göre oldukça artmıştır. Ama bu hiçbir zaman beklenen 
veya istenen düzeyde değil. Bu tür faaliyetler bu sayıyı daha da yükseltecektir" diye 
konuştu.  



Vali Salihoğlu, bir mesleği topluma tanıtmanın devletin görevi olduğunu ifade ederek, 
şunları söyledi: "Çağımızın en çok önem arz eden yaşlı ve çocuk bakımı gibi aslında 
annelerimizin, ailemizde bulunan kadınlarımızın tarih boyunca bedava yaptığı 
hizmetlerdir bunlar. Bu gibi hizmetler 'nasılsa evde yapılır' anlayışıyla yıllarca 
kadınlarımız tarafından sigortasız, güvencesiz yapıldı. Deyim yerinde ise biz erkekler 
de onları sömürmüş olduk. Evde bir hasta varsa 'nasılsa gelinler, kızlar bakar' gibi bir 
anlayış ile yürütüldü. Hasta ve çocuk bakımının bilimsel olarak çok önemli, çok ciddi 
ve çok yorucu bir iş olduğu yeni yeni anlaşılmaya başlanıyor. Bu iş önemli bir 
meslektir. Bu mesleği topluma tanıtmak, toplumu bu konuda bilgilendirmek ve 
eğitmek devletin görevidir. Bu projede de çocuk, hasta ve yaşlı bakımı konusu 
projenin en önemli iki ayağı idi. Bu kurslara katılan arkadaşlarımızı kutluyorum. " 
dedi.  
Törende daha sonra proje ile 18-35 yaş arası Kuaförlük, Gümüş Hasır İşlemeciliği, 
Çocuk Bakıcılığı, Hasta Bakıcılığı, Özürlü Bakıcılığı kurslarına katılan 85 kadın 
kursiyere Vali Salihoğlu ve protokol üyelerince sertifikaları verildi.  
 

22 Haziran 2011 

Defterdarımız Sedat AYYILDIZ’ın tayini çıkması nedeniyle Milli Eğitim Müdürümüz 
Ferda YILDIRIM’la birlikte odamıza veda ziyaretinde bulunması.  

 

03-04 Temmuz 2011  

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Yürütülen Kayıtlı İstihdamın 
Artırılması Projesi Ankara CER Modern Sanatlar Merkezinde Düzenlenen Projeler 
Fuarına Katıldı.  
 

     
 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın 



“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı 
İstihdamın Teşviki Hibe Programı kapsamında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Artırılması TR07H1.01-001/2 nolu proje 
çıktıları ve proje faaliyetlerinin anlatıldığı proje tanıtım filmi Odamız Proje sorumlusu 
Aydın AYAR tarafından Ankara CER Modern Sanatlar Merkezinde düzenlenen 
projeler fuarında sergilenerek projenin tanıtımı yapıldı.     

             

Fuar açılışına ve stant ziyaretlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı 
Birol AYDEMİR, İŞKUR Genel Müdürü Kemal BİÇERLİ ve bazı kurum temsilcileri 
katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve 
Uygulama Merkezi’nce yürütülen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Hibe Projeleri” kapsamında yaklaşık bir yıldır sürdürülen 215 proje, Cer Modern 
Sanatlar Merkezi’nde açılan fuar ile sona erdi. 

    

Fuarın açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı 
Birol Aydemir, İstihdam, istihdamla bağlantılı kadın ve genç istihdamı ve işsizlik 
oranları konusunda özellikle son 2 yılda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren 
Aydemir, Türkiye’de ilk defa “Ulusal İstihdam Stratejisini” hazırladıklarını anımsattı. 

Hibe programları ile Ulusal İstihdam Stratejisi arasındaki birçok şeyin örtüştüğüne 
dikkati çeken Aydemir, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin içinde eğitim ve istihdam 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının esnekliğinin artırılması, 
dezavantajlı grupların istihdamının artırılması ve istihdam ile sosyal koruma ilişkisinin 
güçlendirilmesi gibi 4 ana hedefin bulunduğunu kaydetti. 

Dezavantajlı grupların istihdamının artırılması konusunda kadının iş gücüne katılım 
oranının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Aydemir, kadınların 
istihdama katılım oranının 2023′te yüzde 35 olmasını öngördüklerini söyledi. 



22-23-24 Temmuz 2011 
Gümüşhane’de bu yıl 18.kez düzenlenen “Uluslar arası Kuşburnu-Pestil, Kültür 
ve Sanat Şenliği” 22-23-24 Temmuz Tarihlerinde gerçekleştirildi. 
 

    
Açılış etkinliklerine Vali Enver Salihoğlu, eşi Sabiha Salihoğlu, Milletvekili Doç.Dr. 
Kemalettin Aydın, eşi Sevim Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Canlı, eşi Müzeyyen 
Canlı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İhsan Günaydın, İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Ümit Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İsmail Yalçın, Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, kamu kurum ve sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, il dışındaki derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

  
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk kapsamında ilimizin 
tanıtılmasına önemli katkı sağladığını düşündüğümüz Uluslar arası Kuşburnu-Pestil, 
Kültür ve Sanat Şenliği’nin Yürütme ve Kutlama komitesine etkin olarak yer aldı.  

 

Gümüşhane Valiliği koordinasyonunda 
SODES kapsamında Gümüşhane Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak Yürütmekte 
olduğumuz Pestil Köme Üretim 
Sektöründe Kadın Eli Projesi 
yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında 
Gümüşhane 18. Uluslar arası Kuşburnu-
Pestil, Kültür ve Sanat Şenliğinde stand 
açarak Projemizin tanıtımı yapılarak 
misafirlere pestil köme ikram edildi.   

 Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası adına Festivale İl Dışından, İl İçinden 
İlçelerden katılan Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine, Halkımıza, 
Sanatçılarımıza, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcilerine, Esnaf ve Tüccarımıza 
teşekkür ediyoruz.     



 26 Temmuz 2011                                            03 Ağustos 2011  
İl Müftüsü Dr. Süleyman AKTAŞ’a ziyaret     İl Müftüsü Dr. Süleyman AKTAŞ’ın  
                                                                        Odamızı ziyareti 

  
Odamız Meclis Başkanı Turan TUĞLU, 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Azmi ARITAN ve 
Elbeyi GERGİN ile Genel Sekreterimiz 
Lütfi KILIÇ’ın Müftümüz Sayın Dr. 
Süleyman AKTAŞ’a hayırlı olsun ziyareti. 
 

Gümüşhane İl Müftüsü Dr. Süleyman 
AKTAŞ ve beraberindeki heyet 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, 
Meclis Başkanı Turan TUĞLU, İmalat 
Meslek Komitesi Başkanı Nadir Özer 
KAYA tarafından karşılandı.  

12 Ağustos 2011  
 
Rusya – Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti Türk Koleji Mezunlarının Odamızı 
ziyareti. 
 
Başkurdistan Tük Kolejinden Mezun olup Üniversite eğitimi sonrası kendi ülkelerinde 
çeşitli görevlerde çalışan Başkurtların Zaman Gazetesi Temsilcisi Seyit ÜNAL ve 
İbrahim BAYRAKTAR ile Odamızı ziyaret ederek Odamızın işleyişi hakkında bilgi 
alışverişinde bulunulması.  
 
Misafirlere Ziyaret anısına Karaca Mağarası Rölyefi ile Pestil Köme hediye edildi. 
 

       
 



    
 
 
19 Ağustos 2011  
 
Gümüşhane Valisi Enver SALİHOĞLU’nun tayini çıkması nedeniyle Odamıza 
veda ziyaretinde bulunması 

 
 
19 Ağustos 2011  
 
GÜMÜŞHANE VALİSİ ENVER SALİHİOĞLU GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ 
ODASI TARAFINDAN ONURUNA VERİLEN İFTAR YEMEĞİ İLE İLİMİZE VEDA 
ETTİ 
 

 

Son Valiler kararnamesi 
ile Merkez Valisi olarak 
atanan Gümüşhane 
Valisi Enver Salihoğlu 
onuruna Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası 
(GTSO) tarafından iftar 
yemeği verildi. 
 

 
Yemeğe Vali Enver Salihoğlu, eşi Sabiha Salihoğlu, Garnizon ve İl Jandarma 
Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Canlı ve eşi, Vali 
Yardımcıları Hasan Erkal, Armağan Önal, Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel, İl 



Genel Meclisi Başkanı Sebahattin Çobanoğlu, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İhsan Günaydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İsmail Yalçın, Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve eşi, ilçe kaymakamları, ilçe ve 
belde belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Ercan Çimen, CHP İl Başkanı Erkan 
Pelit, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile 
vatandaşlar katıldı. 
 
Tarihi Balyemez konağında düzenlenen yemekte ilin bütün mülki, askeri, idari, siyasi 
ve sivil toplum örgütleri katılırken, Vali Salihoğlu burada yaptığı konuşmayı “tarihe not 
düşsün” diyerek yaptı. 
 
Görev süresi boyunca irticalen konuşan Vali Salihoğlu, “tarihe not düşmesi” 
bakımından yazılı konuşma hazırladığını söyleyerek başladığı konuşmasını “insan” 
özneli gerçekleştirdi. 
 
-“GÜMÜŞHANE’YE AYRI BİR BAĞIM VE SEVGİM VAR” 
16 Ekim 2006 tarihinde başladığı Gümüşhane Valiliği görevini bin 692 gün boyunca 
sürdürdüğünü kaydeden Vali Salihoğlu, “Tüm çalışma hayatımın yedide birine 
tekabül ediyor bu rakam. Bu nedenle Gümüşhane’ye ayrı bir bağım ve sevgim var.” 
dedi. 
 
“BUNDAN SONRA VERİLEN HER GÖREVİ ALLAH’IN VERDİĞİ SAĞLIK 
ÇERÇEVESİNDE YERİNE GETİRMEYE GAYRET EDECEĞİZ” 
 
Kamu hizmetlerinin aslında çok zor olan görev ve hizmetler olmadığını, bu hizmetler 
sıradan insanların rahatlıkla görebileceği hizmetler olduğunun altını çizen Vali 
Salihoğlu, “Bizde bu sıradan hizmetleri görmek üzere görev almış, sıradan bir yurttaş 
olarak Gümüşhane’ye hizmet etmekle görevlendirildik. 9 yıldan beri Valilik görevimi 
Rize ve Gümüşhane’de yürüttüm. Ben aslında istikrarlı bir yöneticiyim. 33 yıllık kamu 
görevimde hiç biryerden sürülmedim. 9 yıllık görevimin sonunda gerek devlet 
büyüklerimizin gerekse ailemizin yüzünü kızartmadan, onlara bir leke sürmeden bu 
görevimden ayrılmış olmanın mutluluğu içindeyim. Bu bana en büyük teselli 
vesilesidir. Görev değişimi tamamen hukuki çerçeve içinde gerçekleşmiştir. Bundan 
sonra verilen her görevi Allah’ın verdiği sağlık çerçevesinde yerine getirmeye gayret 
edeceğiz.” dedi.  
 
Valilik görevinin halka ve devlete hizmet etmek üzere konumlandırılmış bir görev 
olduğunu, bu maksatla birçok demokratik ülkeden farklı olarak Türkiye’de Valilerin 
daha geniş yetkilerle donatıldığını, asayişten, yerel yönetimlere, askerlik meclisinin 
başkanlığını yapmaya kadar çeşitli ve farklı görev alanlarının Valilere verildiğini 
kaydeden Vali Salihoğlu, şöyle konuştu: “Batı ülkelerinde bu anlamda bir Valilik 
kurumu henüz mevcut değil.  O nedenle bizim ülkemiz, Doğuyla Batı arasında 
gelişmiş ülkelerle, gelişmiş demokrasilerle gelişmekte olan demokrasiler arasında bir 
köprü konumunda olduğundan kamu görevlilerinin yetkileri de bu konumuna uygun 
olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle Türkiye’de Valililerin böyle geniş görevleri vardır. 
Demokratik açıdan olaya baktığımızda bu doğru bir anlayış değildir. Bu benim kişisel 
görüşümdür. Ama yasalar bize böyle bir görev tanımı yapmış ve bu tanımın 
Türkiye’de uygulaması da 81 ilde gerçekleşmektedir.” 
“SORUNLAR KAMU YARARINA, HALKIN ORTAK ÇIKARLARINA ORTAK 
BİÇİMDE VE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARA GÖRE AŞILMALI, ÇÖZÜLMELİDİR” 



 
Vali Salihoğlu, kamu kaynaklarının en iyi biçimde değerlendirilmesinin önemine vurgu 
yaptığı konuşmasında, halka hizmet amacına ulaşmak için öncelikle kamu hizmeti 
anlayışının, hizmet anlayışının benimsenmiş olması ve adil davranılmasının 
zorunluğuna değinerek, “Ancak zaman zaman bazı kamu görevlilerinin devletin 
koyduğu hedeflere ulaşmak için gerekli çabayı harcamadıkları da görülmüştür. 
Hepimizde maalesef kötü bir alışkanlık vardır. Çoğumuz verilen imkanları 
değerlendirirken sistemden yakınmayı bir alışkanlık haline getirmişiz. Elbette ki 
Türkiye’de ki kamu yönetimi sisteminde yakınılacak birçok alan, konu vardır. Özellikle 
bu konunun üzerinde araştırmalar yapan, yazı yazan bir kişi olarak bunları çok iyi 
biliyorum. Ve bütün arkadaşlarımda ve vatandaşlarımızda bunların farkında olabilir. 
Ancak amaç hizmet üretmekse bu aksaklıkların kolayca aşılacağı da, aşılması 
gerektiği de unutulmamalıdır. Mutlaka aşılamayacak bazı sorunlar bulunacaktır. Her 
zaman her ülkede ister demokratik, anti-demokratik, krallık olsun aşılamayacak 
sorunlar vardır. Ama aşılamayacak sorunlar üzerine hizmet anlayışınızı kurarsanız 
hizmetlerinizin de aşılamayacağı, yapılamayacağı sonucuna ulaşırsınız. Bu 
bakımdan biz bardağın boş tarafından konuya bakmamamız gerekir. Sorunların 
aşılması demek birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Sorunlar kamu yararına, 
halkın ortak çıkarlarına ortak biçimde ve yürürlükteki kanunlara göre aşılmalı, 
çözülmelidir. Hizmet sunumunda, yada yatırımların gerçekleştirilmesinde eşitlik asla 
olmaz. Eşitlikten önce adalet gerekir. Adalet eşit bölüşüm anlamına gelmez. Herkesin 
hakkına, ihtiyacına uygun şekilde bölüşüm demektir. Eşitlik hizmetin gereklerine 
aykırı birşeydir. Hizmet, nerede ihtiyaç varsa oraya verilmeli, orada sunulmalıdır ki 
adalet sağlanmış olsun. Yürürlükteki mevzuatımız bu çerçevede hizmet ve 
yatırımların hızlı, verimli, adil ve etkin yürütülmesi için hiç engel teşkil etmez. Çünkü 
Türkiye’de çok geniş bir mevzuat ağı vardır. Cumhuriyet döneminden önce yürürlükte 
olan kanunlarımız vardır. Arar birtanesini bulursunuz. Yeter ki kanunlarda çözüm 
arayınız. Kanunlarda engel ararsanız, onlarca, yüzlerce engel bulabilirsiniz. Ama 
kanunlarımızda çözüm daha çoktur. Klasik bürokratik anlayışın sürdüğü örgütlerde 
mevzuat hep ön plana çıkarılarak hizmetler maalesef yeterli hız ve doğrulukta, 
güzellikte yerine getirilemez. Öncelikle zihniyetlerin değişmesi gerektiği 
kanaatindeyim. İstediğiniz kadar mevzuatı değiştirin, zihniyeti değiştirmedikten sonra 
çözüm ve hizmet anlayışınız oluşmadıktan sonra hiçbir sonuca varamazsınız. Aksi 
takdirde tanzimattan bu yana yakındığımız bürokratik hakimiyetin sürüp gitmesine 
engel olamayız.” dedi. 
 
“KUTSAL OLAN MESLEK DEĞİL, İNSANDIR” 
 
Konuşmasını hizmet ve insan üzerine kuran Vali Salihoğlu, çalıştığı mesleği kutsal 
sayan, ona dokunulmasını çok kötü olay gören, hizmet yapmak yerine kendi 
mesleğini yüceltmek gayretinin Türk toplumunda ön plana çıktığını fakat bunun yanlış 
olduğunu söyledi. 
 
Kişisel olarak hiçbir mesleğin kutsal olduğunu kabul etmediğini beyan eden Vali 
Salihoğlu, “Bütün meslekler kutsal olan bir kişiye, bir varlığa yani insana hizmet için 
vardır. Kutsal olan insandır. Asla meslekler kutsal olamaz. Bize bu kutsallıktan biraz 
bulaşmasını istiyorsak o kutsal varlığa –insana- eşrefi mahluk dediğimiz varlığa 
hizmet etmekle kutsallığa yaklaşırız. Bunun kokusunu, ruhunu hissederiz. Yoksa 
bizim yaptığımız meslekler-işler kutsal değildir. Kutsal olan insandır.” diye konuştu. 
 



“BU KAPI DEVLETİN, YURDUMUN İNSANLARININ, YURTTAŞLARININ KAPISI. 
HEPİMİZ BURADA İŞÇİYİZ, HADEMEYİZ” 
 
Vatandaşlara kamu kurumlarında her türlü kolaylığın sağlanması gerektiğini ısrarla 
vurgulayan Vali Salihoğlu, “Bu kapı devletin, yurdumun insanlarının, yurttaşlarının 
kapısı. Hepimiz burada işçiyiz, hademeyiz. Aslında Türkiye’de hademe kelimesi 
yanlış kullanılıyor, asıl hademe bizleriz. Bunu bütün görevlilere ben görevim 
süresince anlatmaya çalıştım. Kamu görevlileri yurttaşlarla olan ilişkilerinde 
kendilerinin günde onlarca, yüzlerce defa karşılaştıkları olayların o yurttaş için sanki 
10 defa 100 defa karşılaşılan olaymışçasına değerlendirerek hiçbir önemi olmadığını 
düşünüyorlar. Kamu görevlilerine ‘karşınıza gelen yurttaş sizin düşmanınız değildir’ 
diye sürekli bunu söylemeye çalışıyorum. Onlar bizim hasmımız değildir. Yanlış bile 
olsa hasmımız değildir. Sonuç itibarıyla bu kişi ihtiyacını gidermeye yönelik olarak 
bize başvuruyor. Bu ihtiyacı bize çok saçma ve kanun dışı da gelebilir. Ama o kişi için 
çok önemli, çok anlamlı, belki hayatının dönüm noktasını oluşturacak bir iştir. 
Yanlışta olsa ona bu konu üzerindeki mevzuatı anlatıp doğru yola onun dönmesini 
veya iflah olmasını sağlamak bizim kamu görevlileri olarak görevimizdir. Ona karşı 
kötülük duygularımızı geliştirip, enerjimizi tüketmeyelim. Bu enerjiyi pozitife 
dönüştürüp hizmet verelim. Hepimiz hem daha çok mutlu oluruz, hem ülkemiz daha 
çok, daha hızlı, daha çabuk kalkınır.” dedi. 
 
“DOĞRUYA ULAŞMAK İÇİN HATALARDAN DÖNMEK ERDEMDİR” 
 
“Doğruya ulaşmak için hatalardan dönmek erdemdir” tespitinde bulunan Vali 
Salihoğlu, “Doğruya ulaşmak için bir gayret sarf etmiyorsak, yaptığımız yanlışlıktan 
dönmeyi utanılacak bir olay olarak değerlendiriyorsak hiçbiryere ulaşamayız. 
Düzeltmek, hiçbir zaman utanılacak bir olay değildir. Yapılan hataların mutlaka 
düzeltilmesi, gerekirse yurttaşa karşı yapılmışsa ondan da özür dilenmesi hem 
medeni hem insani hem ahlaki bir görevdir, bir erdemdir.” Şeklinde konuştu. 
 
“KENDİSİNİ ÜSTÜN GÖREN, TEPEDEN BAKAN İNSANLAR KENDİLERİYLE 
BARIŞIK DEĞİLDİR” 
 
Vali Salihoğlu, konuşmasında kendisini üstün gören, tepeden bakan insanların 
kendileriyle barışık olmadığının bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayarak, kamu 
görevlileri ve diğer bireylerin karşısındakinin ruh yapısına uygun, onun günün 
koşullarına, o günkü kendisini etkileyen olaylara uygun şekilde ona bakması 
gerektiğini ve değerlendirmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Daha doğrusu 
onun derinliklerine inilmeye çalışmalıdır. İnsanların güzelliklerini, derinliklerini 
keşfetmeye çalışalım. İnsan çok güzel bir varlıktır. Gerek kamu görevlisi olarak gerek 
seçilmiş, atanmış kişiler olarak birbirimizle iyi ilişkiler kurarken, yurttaşlarımızla 
hemşehrilerimizle de iyi ilişkiler içinde olmalıyız. İnsanların en kötüsü, en fazla 
kabuğuna çekilendir, yüreğini sadece kendisine çevirendir. En iyisi de sevgilerini 
herkesle eşitçe paylaşabilendir. Bu paylaşımı sağlamadığımız müddetçe ne topluma, 
ne de kendimize faydalı oluruz.” 
 
“MAKAM VE RÜTBELER GEÇİCİDİR” 
Makam ve rütbelerin geçici, başkalarının verdiği bu ünvanların verildiği gibi 
alınabileceğini de kaydeden Vali Salihoğlu, “Kalıcı olan kendimize ait değerlerimizdir. 
Kendimizin ürettiği değerler, en güzel, en saygı duyulan değerlerdir. Bu değerlerimizi 



koruyup sürdürebilirsek ne mutlu bize. Ben kişisel olarak buna ulaştım. Ama 
başardım mı başaramadım mı bunu bilemiyorum. Ben sevgilerimi dostlarımla 
paylaşmak için ömür tükettim. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim.” 
dedi. 
 
“GÜMÜŞHANE İNSANI SEVGİSİNİ PAYLAŞABİLEN ENDER İNSANLARDAN” 
 
Konuşmasında, “Gümüşhane insanı sevgisini paylaşabilen ender insanlardan” 
tespitinde bulunan Vali Salihoğlu, Gümüşhane’nin insanın değer gördüğü, sevgi ve 
saygı gördüğü bir il olduğunu söyledi. Gümüşhane’de böyle insanları çok gördüğünü, 
kendisinin hiç “kötü insan” aramadığını kaydeden Vali Salihoğlu, “Gümüşhane’de 
doğrusu kötüye de rastlamadım. Burada bulunduğum süre içinde hiçkimseden 
kötülük ve yanlışlıkta görmedim. Benim yaptığım yanlışlıklar bana aittir, onun içinde 
değerli hemşehrilerim haklarını helal etsinler.” ifadelerini kullandı. 
 
 
GÜMÜŞHANE’YE HİZMET KAPISI AÇMA NOKTASINDA HERKESTEN DESTEK 
GÖRDÜM 
 
Gümüşhane’ye hizmet kapısı açma çalışmasında herkesten destek gördüğünü dile 
getiren Vali Salihoğlu, “Beni seven, Gümüşhane’nin kalkınması, gelişmesi için destek 
veren, bana sevgisini veren herkese sevgimi 10 katıyla iade ediyorum. Buna rağmen 
yine de borçlu olduğumu düşünüyorum. Bütün Gümüşhanelileri, atanmış-seçilmiş 
bütün kamu görevlilerini, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının mensuplarına bu 
açıdan şükranlarımı sunuyorum. “ dedi. Vali Salihoğlu konuşmasını helallik isteyerek 
sonlandırdı.  
 
 
TİCARET         VE       SANAYİ      ODASI      BAŞAKNI      İSMAİL         AKÇAY; 
VALİ SALİHOĞLU BİR PROJE, GÖNÜL, HİZMET VE HALK ADAMIDIR 

 



Yemekte konuşan GTSO Başkanı İsmail Akçay, Vali Salihoğlu’nun Gümüşhane’de 
başlattığı projelerin il bazında başladığını ve daha sonra ulusal boyuta taşındığını 
söyledi. Vali Salihoğlu’nu proje, gönül, hizmet ve halk adamı olarak nitelendiren 
Akçay, bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, “Valilik makamını aşmış 
bir valimizin uğurlamanın burukluğunu yaşıyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 
 
-VALİ SALİHOĞLU, TOPLUMUN HER KESİMİYLE BARIŞIK, YÜREĞİNDE 
BİRŞEYLER HİSSEDEN BİR İDARECİYDİ 
 
Belediye Başkanı Mustafa Canlı’da konuşmasında “hüznü” yaşadıklarını belirterek, 
“Sayın Valimiz, gönül ve halk adamıydı. Makamlar gelip geçicidir. Geride hoş bir sada 
bırakmak önemlidir. Sayın Valimiz 5 yılda toplumun her kesimiyle barışık olan, 
yüreğinde bir şeyler hisseden bir idareciydi.” dedi. 
 
VALİ SALİHOĞLU’NUN İDARECİLİĞİNDEN VE İNSANİ VASIFLARINDAN EN İYİ 
ŞEKİLDE İSTİFADE ETTİK 
 
 
İldeki bürokratlar adına konuşan Vali Yardımcısı Hasan Erkal ise mülki idarenin bir 
aile olduğunu, Vali Salihoğlu’nun da bu ailenin büyüğü olduğunu belirterek, “Sayın 
Valimiz, ailenin büyüğü olduğunu yaptığı bütün işlerde göstermiştir. Mülki idari 
camiası olarak Sayın Valimizin idareciliğinden ve insani vasıflarından en iyi şekilde 
istifade ederek çok şeyler öğrendik.” ifadelerini kullandı.  
  
Yapılan konuşmaların ardından Valilik başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş 
ve sivil toplum örgütü Vali Salihoğlu’na günün anısına plaket verdi. 
 
Vali Salihoğlu ve eşi Sabiha Salihoğlu, programın sonunda davetlileri tek tek 
uğurlayarak, vedalaştı.  
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ FERAMUZ ÜSTÜN 
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINA NEZAKET 

 ZİYARETİNDE BULUNDU 
 

 

Gümüşhane Milletvekili Feramuz ÜSTÜN, 
AK Parti İl Başkanı Ercan ÇİMEN, Şerif 
BAYRAKTAR, Veli ŞİŞMAN, Zülfikar BAL, 
İdris KAYA, Tuncay ARSLAN’dan oluşan 
AK Parti heyeti Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odamıza nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY, Meclis Başkanı Turan TUĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyesi Azmi ARITAN, 
Meclis Üyeleri Hüseyin CANLI, Mustafa  

ABULUT, Kamuran GÜNDÜZ ve Odamız Üyelerinden Avni YAYLA ve Odamız Genel 
Sekreteri Lütfi KILIÇ tarafından karşılandı. 
 
Ziyarette Milletvekilimiz Feramuz 
ÜSTÜN Gümüşhane’ye hizmete birlikte 
çalışmaya, Gümüşhane’nin gelişimi için 
her türlü fikir öneriye açık olduklarını 
belirtti.   
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY’da bundan önce 
olduğu gibi bundan sonrada 
Gümüşhane’nin gelişimi için bütün 
siyasi parti Milletvekili ve temsilcileri ile 
fikir birliği içinde birlikte çalışmaktan 
büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.    
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara 

Karadeniz Bölgesi Oda Borsa Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde Karadeniz Bölgesi İstişare 
Toplantısını gerçekleştirdi. 

 

Toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ender 
Yorgancılar, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY, Karadeniz Bölgesi Oda Borsa Başkanları katıldı. 

Bölgedeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, ülkesel ve küresel bazdaki 
ekonomik gelişmeler de masaya yatırıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu yılki bölge 
istişare toplantılarını Karadeniz ile tamamladıklarını ifade ederken, Bölgenin Oda ve 
Borsa Başkanları ile görüş alışverişinde bulundu. 

Toplantının başında TOBB’un çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Afrika’da 
yaşanan açlık felaketi dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına da değindi. 
Karadeniz’den 41 oda ve borsanın kampanyaya katıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Bizler komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir kültürden geliyoruz. Sadece 
kendi yardımlarınızla kalmayın. Sizden ricam ilinizde ilçenizde yardımlar için vesile 
olun. Türkiye’de çok şükür açlıktan ölen yok ama orada açlıktan ölüyor insanlar. 
Bizzat gittik ve dramı gördük” dedi. 

TOBB olarak Türkiye’nin en geniş kadın örgütünü kurduklarına hatırlatarak kadın ve 
genç girişimcilere verdikleri önemin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Girişimci sayısını 
artırmamız lazım. Her yıl 750 bin gencimiz istihdam piyasasına katılıyor. Onlara iş 
bulabilmemiz için daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Ne olur kadın ve genç 
girişimcilere sahip çıkın. Onların rol model olmasını sağlayın” dedi. 

Türkiye’deki oda ve borsa sistemine de değinen Hisarcıklıoğlu, OECD’nin en verimli 
oda sistemi olarak Türkiye’yi seçtiğini ve buradaki sistemi tüm dünyaya örnek 
gösterdiğini anlattı. 



 
 
06 Eylül 2011  
 
Gümüşhane’de Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme Projesi Açılış Toplantısı 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından (DOKA) Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Turizmde Bölge 
Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine 
Yönelik Mali Destek Programı 
kapsamında Gümüşhane’de Turizm 
Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme Projesi 
verilen kokteyl ve açılış konuşmaları ile 
tanıtımı yapıldı 

 
Toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis 
Başkan Yardımcısı Süleyman KÖPRÜLÜ,  Yönetim Kurulu Üyesi Elbeyi GERGİN, 
Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi, Kadın Girişimciler, Genç Girişimciler 
üyelerinden  (Mercan NEMUTLU, Halit OKUR, Muzaffer ALTIPARMAK, Büyük Ali 
UÇAN, Nurettin ARTUN, Mustafa GÜRBÜZ, Mustafa ERGÜN, Şemsettin KELEŞ) ve 
Oda Üyelerinin yanı sıra   , DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Gümüşhane 
Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Murat INKÜN, İl Kültür ve Turizm Müdürü Temel 
YALÇIN, Turizm Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin TÜRKFİLİZ, Çimenler Grup Müdürü 
Eyüphan ÖZYURT, ABİGEM Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Trabzon İş 
Geliştirme Müdürü Ali Rıza KUL ve ABİGEM Uzmanı Uğur REİS kursiyerler ve basın 
mensupları katıldı.       

            



Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Lütfi KILIÇ’ın sunumuyla Projenin açılış 
konuşması Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY 
tarafından yapıldı;  

                
İsmail AKÇAY konuşmasında, Bugün; Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Dünya 
Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Avrupa Birliği, İŞKUR, KOSGEB, Devlet Planlama 
Teşkilatı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi fonları ve Odamız katkılarıyla 
yürüttüğümüz 11. projemizin açılış toplantısını yapmanın haklı gurunu yaşıyoruz.  
 
Ülkemizde hızlı değişim gösteren ve uluslar arası rekabet gücünün en yüksek olduğu 
sektörlerden biriside turizm sektörüdür.  

 
Her alanda olduğu gibi, turizm alanında da rekabet gücümüzün sürekli bir şekilde 
artırılması, hızlı ve sürekli bilgi teknolojisi üretilmesi, sektörde yüksek kalitenin 
gerçekleştirilebilmesi için yeter sayı ve nitelikte ara kademe insan gücü yetiştirilmesi, 
Ülkemizin ve İlimizin bugünü ve geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.  

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk kapsamında DOKA 
(Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) ile 05.07.2011 tarihinde sözleşmesini imzalayarak 
uygulamaya başladığımız 180.044,00-TL bütçeli projemizle ilimizin gelişiminde var 
olan kapasitesi ile turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman 
yetiştirilmesine çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.  
 
Projemizle; Turizm ve Hizmet Sektöründe çalışan 100 kişi ve turizm sektöründe işe 
başlamak isteyen 40 kişinin katılımı ile 2 grup halinde, toplam 140 kişinin 
yararlanacağı bir eğitim kursu düzenlenecektir.  
 
Eğitimlerin birinci etabı 06 Eylül 2011 tarihinde başlayıp 05 Ocak 2012 tarihinde, 2. 
Etabı 06 Ocak 2012 tarihinde başlayıp 05 Mayıs 2012 tarihinde sona erecektir.  

 
İki dönem halinde gerçekleştirilecek eğitim kurslarımız 2 ay teorik eğitim (64 saat), 1 
ay uygulama eğitimi (24 saat)  ve 1 ay staj olarak gerçekleştirilecektir.  
 
Teorik Eğitimler; Ticaret ve Sanayi Odamız Toplantı Salonunda; 18 saat İnsan 
İlişkileri ve İletişim Dersi, 18 saat Genel Turizm Dersi, 28 saat Meslek Bilgisi Dersi 
olmak üzere 64 saat,  
 
Uygulamalı Eğitimler; Turizm Meslek Lisesi bünyesinde oluşturacağımız tam 
donanımlı mutfakta Servis, Uyulması gereken sağlık kuralları, Misafirlerin 
karşılanması ve servis usulleri ile ilgili 24 saat olarak gerçekleştirilecektir.     
 



Her etabın sonunda kursiyerlerin sektörde faaliyet gösteren firmalarda 1 ay staj 
yapması sağlanacak, ve başarılı kursiyerlere sertifika verilecektir.  
 
Projemizin uygulanması sürecinde Proje kapsamında verdiğimiz eğitimden 
beklenenler ve eğitim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı iki adet seminer ve 
DOKA katkısının vurgulandığı altı adet toplantı gerçekleştirilecektir.     

 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak; Gümüşhane’de Turizm Sektörüne Ara Eleman 
Yetiştirme Projesi ile Turizm ve Hizmet sektöründe ihtiyaç olan kalifiye ara eleman 
yetiştirmeyi ve toplumdaki atıl işgücü potansiyelini ekonomiye kazandırmayı 
hedefliyoruz.  
 
Projemizin yürütülmesinde bize destek olan Proje ortağımız İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğümüze, Turizm Meslek Lisesi Müdürlümüze ve Sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerimize teşekkür ediyor, Projemizin ilimize ve insanımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 
 
Projemizin tanıtılması ve amacına ulaşması için bu ilde yaşayan Esnaf , Tüccar, 
Sanayici, Devlet Memuru, ve toplumun tüm kesimleri ve özellikle Basın 
Mensuplarına, Türk Bayrağına selam duran herkese büyük görev düşmektedir dedi. 
 
 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Temel 
YALÇIN’da Turizmde Tanıtım, Hizmet ve 
Eğitimin önemine vurgu yaparak Ticaret 
ve Sanayi Odasının uyguladığı projenin 
önemini vurguladı. 
  

 

 
Turizm Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin 
TÜRKFİLİZ’de turizm sektöründe kalifiye 
elemanın ve eğitimin önemine dikkat 
çekerek projeye azami kakı 
sağlayacaklarını belirtti.  
 

 
Konuşmaların ardından ABİGEM Uzmanı 
Uğur REİS Tarafından Eğitimin içeriği ile 
ilgili slayt gösterisi yapıldı. 
 

 
 
 
 
 
 
 



09-10 Eylül 2011  
 
TOBB İkiz Kuleler / Ankara  
 

Yeni Teşvik Sistemi İstişare Toplantısı 
Ekonomi Bakanlığına iletilecek görüşlerin 
ortaya çıkarılması için 09-10 Eylül 2011 
tarihlerinde Ankara TOBB – İkiz 
Kulelerde düzenlenen “Yeni Teşvik 
Sistemi İstişare Toplantıları” na Yönetim 
Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY katıldı.  
 
Toplantıya Oda Borsa Başkanları TOBB 
Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, 
Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN 
katıldı.  
 
Ekonomi Bakanlığına iletilecek görüşlerin 
ortaya çıkarılması için 09-10 Eylül 2011 
tarihlerinde Ankara TOBB – İkiz 
Kulelerde düzenlenen “Yeni Teşvik 
Sistemi İstişare Toplantıları” na Yönetim 
Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY katıldı.  

 

 

 
Toplantıya Oda Borsa Başkanları TOBB 
Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, 
Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN 
katıldı.  
 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY 
toplantıda yeni teşvik yasasının Gümüşhane ve Gümüşhane gibi illere fayda 
sağlaması için görüşlerini bildirdi ve dile getirdiği çözüm önerilerini içeren dosyaları 
TOBB başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve Ekonomi Bakanı  Zafer ÇAĞLAYAN, 
İlimiz Milletvekilleri Doç. Dr. Kemaletttin AYDIN, Feramuz ÜSTÜN, AK Parti 
Gümüşhane İl Başkanı Ercan ÇİMEN ve Gümüşhane Tüketici ve Çevre Hakları 
Dernek Başkanı Sinan AKINCI’ya iletildi.   
 

 
 



Yeni Teşvik Yasası ile ilgili Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası  
Görüşlerini içeren dosya içeriği   
 

TEŞVİK YASASI İLLERİN GELİŞMİŞLİK DURUMUNA  
GÖRE YENİDEN DÜZENLENMELİDİR.  

 
5084 ve 5350 sayılı teşvik yasalarının bazı eksiklerine rağmen Gümüşhane bu 

yasadan önemli fayda sağlamıştır. Birçok işletmemiz, bedelsiz arsa almış, elektrik 
indirimi almış, SSK İşveren Prim Desteği, Muhtasar desteği almıştır.  Ayrıca; Tarım 
Bakanlığının Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları kapsamında işletmelerimiz %50 
hibe destekli çok sayıda proje yapmış ve önemli faydalar sağlamıştır. Gümüşhane İli 
olarak teşviklerle hayata tutunmaya çalışıyor, bu destekler için Hükümetimize 
teşekkür ediyoruz.  

 
Bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için; 2009/15199 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan son teşvikten Gümüşhane İlimiz yeterince istifade 
edemedi.   
 

Bu Teşvik hazırlanırken İllerimiz gelişmişlik endeksine göre 4 bölgeye ayrılmış, 
ancak bu ayrımda bölgeler sağlıklı tesbit edilmemiştir. Gelişmişlik endeksine göre son 
sıralarda olan Gümüşhane ilimiz, gelişmişlik bakımından daha iyi durumda olan 
İllerinde bulunduğu 49 İl ile aynı teşvike alınmıştır.   
 

 Dolayısı ile bu Teşvikle Gümüşhane ve Gümüşhane ölçeğindeki iller yatırımcı 
için cazip hale gelmemiştir.  

 
DPT’nin (Devlet Planlama Teşkilatı) 2003 yılındaki 2671 sayılı yayınında 

Ülkemiz gelişmişlik endeksine göre kademeli 5 il grubuna ayrılmıştır. Bu 
gruplandırma kısmen ülke gerçeklerini de yansıtmaktadır. Teşvik yasasının da 
DPT’nin hazırladığı bu 5 il grubuna göre hazırlanması daha gerçekçi olacaktır. 

 
Talebimiz;  
 
1- Yeni teşvik yasası düzenlenirken DPT’nin 5 bölgeye ayırdığı iller 

tablosu dikkate alınmalı ve bu tabloya göre 5. derece illere ayrı bir 
teşvik, diğer bölgelere ayrı teşvik verilmesi halinde, teşvikin daha 
gerçekçi ve amacına daha uygun olacağını düşünüyoruz.  

 
2- Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKKDK) Tarım ve 

Kırsal kalkınma Programının (IPARD) uygulanacağı illeri, kişi başına 
milli gelir, gelişmişlik farkı, göç verme durumu ve Tarımsal Potansiyel 
gibi kriterler dikkate alınarak 42 il olarak tespit etmiş.  

Gümüşhane gelişmişlik endeksine göre son sıralarda olan bir İl olarak, 
diğer bütün kriterleri de tutmasına rağmen bu 42 il arasına alınmamıştır. 
Gümüşhane’nin de Tarım ve Kırsal Kalkınma Programına (IPARD) 
alınmasını talep ediyoruz.  
 

3- Yeni yatırımcının gelmediği bölgemizde Teşvik yasaları sadece yeni 
işletmeleri değil, eski işletmeleri de desteklemelidir.    

 
En derin saygılarımla.     

 

 
 



Ek : DPT Yayını  
        (1 sayfa) 
DPT YAYIN NO ; 2671                                                   YAYIN YILI : 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 

 



16 Eylül 2011  
 
8. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür Sanat Festivali /Ankara 
 

 

Etimesgut Belediyesi 
tarafından düzenlenen 8. 
Uluslararası Anadolu 
Günleri kapsamında 
Ankara’da yaşayan 
hemşerilerimiz bir araya 
geldi. Festivale 
Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odasını temsilen 
Yönetim Kurulu 
Başkanımız İsmail 
AKÇAY katıldı. 
 

Geceye Milletvekilimiz Feramuz Üstün, Ankara Milletvekili hemşerimiz Prof.Dr.Özcan 
Yeniçeri, Güdef Başkanı Hamdi Arslan,Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay, 
Gümüşhane Akparti İl başkanı Ercan Çimen ,Yeni Mahalle belediyesi encümen üyesi 
Fazlı Taşkın , Güdef Yönetim kurulu üyeleri Mürsel Meydan , Ayhan Şahin, Selahattin 
Şahin, Adem Ezber,Murat Çepel, Taştan Çalık (Elmadağ Gümüşhaneliler Der. 
Başkanı) ,Zekeriya Çalık, Ahmet Mete (Sincan Gümüşhaneliler Der. Başkanı), 
Gölbaşı Gümüşhaneliler Der. Başkanı Gökhan Demir ve bir çok iş adamı ve 
hemşerimiz katıldı. 
 
Festival kapsamında açılan standlarda yöresel ürünler festivale damgasını vururken, 
Gümüşhane yöresel ürünleri GÜDEF standında sergilendi. Ziyaretçilere nostaljik 
hava yaşatılırken pestil, köme, ballı, kuşburnu marmelat ve içecekleriyle ağızları 
tatlandırdı. 
 
20 Eylül 2011  
 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis, 
Yönetim Kurulu ve Disiplin 
Kurulu üyeleri Defterdarımız 
Mehmet Adil DEMİREL’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 
 
Ziyarete Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Turan TUĞLU, 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Azmi ARITAN, Elbeyi GERGİN, 
Sebahattin UÇAR, Meclis 
Üyelerinden Mustafa AKBULUT,  Ali 
ŞİŞMAN, Kamuran GÜNDÜZ, Şevki 

 

FERAH, Disiplin Kurulu Üyesi Celal Akın AYDIN, Münir DORUK, Genel Sekreterimiz 
Lütfi KILIÇ ve Odamız Memuru Zafer CİĞERCİ katıldı.   
 



20 Eylül 2011  
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis, Yönetim 
Kurulu ve 
Disiplin Kurulu 
üyeleri Valimiz 
Sayın Dr. Yusuf 
MAYDA’ya 
hayırlı olsun 
ziyaretinde 
bulundu. 
 

 
 
Ziyarete Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY, Yönetim Kurulu Üyeleri Azmi ARITAN, Elbeyi GERGİN, 
Sebahattin UÇAR, Meclis Üyelerinden Mustafa AKBULUT,  Ali ŞİŞMAN, Kamuran 
GÜNDÜZ, Şevki FERAH, Disiplin Kurulu Üyesi Celal Akın AYDIN, Münir DORUK, 
Genel Sekreterimiz Lütfi KILIÇ ve Odamız Memuru Zafer CİĞERCİ katıldı.   
 
21 Eylül 2011  
 
4. Ahilik Haftası Kutlamaları Yapıldı 

   
 
Gümüşhane Valiliğinin himayelerinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret 
ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifinin katkılarıyla İlimizde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ahilik 
Kutlamaları yapıldı.  
 
Kutlama Programına Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf MAYDA, Belediye Başkan Vekili 
Mehmet DEVRAN, Garnizon Komutanı Şerafettin YILMAZ, Rektör Vekili Prof Dr. 
Haydar AKYAZI, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit YÜKSEL, İl Genel Meclis Başkanı 
Sabahattin OBANOĞLU, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ali İsmail DALDABAN, Kurum 
Müdürleri, Oda Başkanları, Esnaf ve Sanatkarlar ile halkın katılımı Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Lütfi KILIÇ’ın sunumu ile gerçekleştirildi.    
 



Kutlama programı Belediye Başkanlığı ve Valilik ziyaretinin ardından Valilik toplantı 
salonda sinevizyon gösterisi, protokol konuşmaları ve yılın ahisi seçilen Halim 
SARAN’a Meslek Odası Başkanları tarafından ahilik elbisesi giydirilmesi ve plaket 
verilmesinin ardından Zafer meydanında Ahilik Pilavı ikram edilmesi ve halk oyunları 
gösterileri sunulması ile devam etti.  

   
  
Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf MAYDA konuşmasında;  
 

 

Ahilik teşkilatı ve geleneklerinin 
önemine vurgu yaparak Türk 
milletinin en önemli hasletlerinden 
birisinin de geleneklerine sahip 
çıkması ve devam ettirmesi 
olduğunu söyledi. 
 
-“AHİLİK ANLAYIŞI ÖRNEK 
İNSANDAN HAREKET EDİP 
ÖRNEK TOPLUMA VE GÜÇLÜ 
DEVLETE GİDİŞİ İFADE EDER” 
 

 
 Vali Mayda, ahilik geleneklerinin de bunlardan birisi olduğunu belirterek, ahilik 
anlayışında meslek ve ahlak eğitimini içeren “eğitim” ve “disiplin” olduğunu dile 
getirdi.  Ahilik anlayışının örnek insandan hareket edip örnek topluma ve güçlü 
devlete gidişi ifade ettiğini kaydeden Vali Mayda, “Her meslek grubunun kendi iç 
çalışması, iç dayanışması, disiplini ve yardımlaşması vardır. Toplam kalite yönetimi 
aslında bizim geleneksel esnaf ve sanatkarlarımızın uyguladığı anlayış. Bunu Avrupa 
tekrar keşfetmiş, bizde tekrar adapte ediyoruz. Ama aslında bu bizim köklerimizden 
gelen bir anlayıştır.” dedi. 
 
-“KRİZLERDEN RAHAT ÇIKMAMIZIN SEBEBİ BU İÇ DİNAMİKLERE 
YÖNELMEMİZ” 
 
 

Son zamanlarda ekonomik krizlere rağmen Türkiye’nin rahatça bu krizleri atlatmasını 
‘iç dinamiklere yönelmenin bir sonucu’ olarak değerlendiren Vali Mayda, ‘güçlü insan, 
güçlü toplum, güçlü devlet’ anlayışının kaynağının önemli ölçüde esnaf ve 
sanatkarlardan aldığını söyledi. 
 
 



“İnsana en iyi hizmetin verilmesi, insanın mutlu edilmesi anlayışıdır” diye konuşan 
Vali Mayda, konuşmasının sonunda bu geleneği törensel olmaktan öte davranışsal 
olarak, bir meslek anlayışı olarak devam ettirmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Ahilik 
nasihatleri içerisinde yer alan dürüstlük, güvenilirlik, iş ahlakına saygı, hak ve hukuka 
riayet etme gibi daha yüzlerce sayabileceğimiz örnekleri geliştirerek devam etmemizi 
diliyoruz. Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan birlik ve dayanışmayı önceki 
dönemlerde yaptığımız gibi bundan sonra da yapmayı diliyoruz.” dedi.  
 
-“AHİLİK TEŞKİLATI GÜÇLÜ BİR TEŞKİLATTI” 
 
Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sinan Müftüoğlu, Ahilik 
kavramı ve ilk ahiler hakkında bilgi verdi. Ahilik teşkilatını kurucusunun Ahi Evran 
olduğunu kaydeden Müftüoğlu, “Ahilik teşkilatı güçlü bir teşkilattır. Türk sosyo-
ekonomik hayatının gelişmesinde önemli bir yeri olan Ahilik teşkilatı, Türk milleti 
tarafından günümüze kadar yaşatılmış güçlü bir geleneğimizdir.” ifadelerini kullandı. 
 
Bakanlık tarafından hazırlanan “Ahilik teşkilatı” adlı sinevizyon gösterisinin ardından 
konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, Ahilik 
geleneğinin yüzyıllardır Türkiye’de devam ettirildiğini söyledi. 
 

   
GTSO Başkanı İsmail AKÇAY ise slayt eşliğinde yaptığı konuşmasında ahiliğin 124 
kuralından bahsetti. Akçay, Gümüşhane’de yılın ahisi uygulamasının bu yıl 
başlatıldığını belirterek, bu bağlamda bir kişinin seçileceğini fakat hepsinin hak ettiğini 
söyledi. 
 
 

Toplantının son bölümünde bu yıl ilk defa “Yılın ahisi” seçilen Halim Saran adlı 
esnafa ahilik kaftanı giydirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Müftüoğlu, GTSO 
Başkanı Akçay ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Daltaban tarafından 
kaftanı giydirilen Saran’a Vali Dr. Yusuf Mayda ise plaket verdi. Buradaki tören toplu 
olarak çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. 
 
-PROTOKOL ÜYELERİ KAVURMA, PİLAV DAĞITTI 
 
Hafta kapsamında bir diğer etkinlik ise Zafer Meydanında gerçekleştirildi. Halk 
oyunları gösterilerinin yapılmasının ardından Vali Mayda, oda başkanı ve birlik 
başkanları tarafından protokol üyeleri ve vatandaşlar 500 kişilik pilav, kavurma ve 
ayran ikram edildi. 
 



   
 
4. Ahilik Haftası Kutlamalarında Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY’ın konuşma metni.  
 

  
 

4. AHİLİK HAFTASI   
19-23 Eylül 2011 

 
 
“Tüccar, Milletin Emeği ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin, Eline ve Zekasına 
Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır.”     
                                                                                 M. Kemal ATATÜRK 
  

Ahilik Nedir? 
Ahi; Kardeş, arkadaş, dost, cömert, eli açık, konuksever, yiğit anlamlarında 
kullanılmaktadır.  

Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, 
ekonomi gibi çeşitli meslek erbabı yetiştiren çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini 
esas alarak düzenleyen bir örgütlenme modelidir. 

Ahilik; zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, millet ve devlet maddiyat 
ve maneviyat, arasındaki dengeli ve iyi ilişkiler kuran, sosyal huzur sağlayan bir 
teşkilat yapısı ve köklü eğitim sistemidir.  

Çağdaş bir sivil örgütlenme modeli olan ahilik 13. Yüzyılda Anadolu topraklarında 
kurumsallaşmış günümüz şartlarında bile örnek bir esnaf ve tüccar örgütlenme 
modelidir. 



 
Ahilik Teşkilatı Nedir? 

 
Ahi birlikleri her kurum gibi, belli bir ihtiyacı karşılama amacı ile kurulmuşlardır. 
Türk Halkının sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlâki yönden gelişmelerini 
sağlayan bir kuruluşun adıdır. 
Ahilik, hem sosyal hem de kültürel yapılara ait bir terim olarak; birbirini seven, 
birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, 
çalışmayı ibadet sayan, din ve ahlâk kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir teşkilatıdır. 
Ferdi teşebbüs, serbest kazanç, mesleki hürriyet, menfaat çatışması yerine bütün 
topluma hakim bir nizam ve sosyal adalet duygusu, din ve ahlak kaideleri üzerine 
kurulmuş, barışçı geleneklerle gelişen bir meslek mukaddesatı ve iş ahlakı Ahi 
birliklerinin ahengini sağlamıştır. 

 
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. 
 

 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. 
 

 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 şehit edilmiştir. Kabri 
Kırşehir'dedir. 

 Ahilik teşkilatı ahlak, akıl, bilim ve çalışma

 

 olmak üzere dört temel esas 
üzerine kurulmuştur. 



 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. 
 

 Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, KOSGEB, Türk 
Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
Kooperatifleri, İşçi ve İşveren Sendikaları ile Tarım Kredi Kooperatifleri Ahilik 
geleneğinin günümüzdeki temsilcileridir.  
 
 
 

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. 

 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 ; Ahiliğin 124 kuralı bulunmaktadır.  
Bunlardan bazıları;  

Ticaret Ahlâkında Yasaklanan Hususlar 
 

1. Hileli ve çürük mal satmayacaksın,  
2. Müşteriden fazla para almayacaksın,  
3. Bir başkasının malını taklit etmeyeceksin,  
4. Noksan tartmayacaksın ve bozuk terazi kullanmayacaksın,  
5. Sahte ve kalitesiz mal üretmeyeceksin  
 

Ahi Ahlâkını Meydana Getiren Kurallar 
1-İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak, 
2-İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak, 
3-Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, 
4-Sözünü bilmek, sözünde durmak, 
5-Hizmette ayrım yapmamak, 



6-Yaptığı iyilikten karşılık beklememek, 
7-Güler yüzlü olmak, 
8-Tatlı dilli olmak, 
9-Hataları yüze vurmamak, 
10-Dostluğa önem vermek, 
11-Kötülük edenlere iyilikte bulunmak, 
12-Tevazu sahibi olmak, 
13-Hiç kimseyi azarlamamak, 
14-Anaya ve ataya hürmet etmek, 
15-Dedikoduyu terk etmek, 
16-Komşularına iyilik etmek, 
17-İnsanların işlerini içten, gönülden ve güler yüzlü yapmak, 
18-Başkasının malına hıyanet etmemek, 
19-Sabır ehli olmak, 
20-Cömert, ikram ve kerem sahibi olmak, 
21-Daima hakkı kullanmak, 
22-Öfkesine hakim olmak, 
23-Suçluya yumuşak davranmak, 
24-Sır saklamak,(...) 
 

 
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                                                                                        
                                            
                                                                                        

YILIN AHİSİ 
Halim SARAN 
AHİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 Eylül 2011  
 
Gümüşhane Valisi Sayın Dr. Yusuf MAYDA Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret etti.  
 
Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf MAYDA 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasını 
ziyaret etti. Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan 
TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY ve Trabzon ABİGEM (Avrupa 
Birliği İş Geliştirme Merkezi) Müdürü 
Yunus Emre KATRANCI hazır bulundu.  

 
 
22 Eylül 2011  
 
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı 
 
Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı 
salonunda Gümüşhane 
Valisi ve Organize 
Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyet ve 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Yusuf MAYDA ve 
Müteşebbis Heyet ve 
Yönetim Kurulu Başkan 
vekili İsmail AKÇAY 
başkanlığında Organize 
Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyet 
toplantısı yapıldı.  

 

Toplantıya Vali Dr. Yusuf Mayda, İsmail AKÇAY ile birlikte Müteşebbis Heyet Üyeleri 
Vali Yardımcısı  Armağan ÖNAL, İl Genel Meclis Başkanları Sebahattin 
ÇOBANOĞLU,  Naim AĞAÇ İl Özel İdare Genel Sekreteri İsmail YALÇIN, Genel 
Sekreter Yardımcısı Bayram AKÇAY, İl Özel İdare Birim Müdürleri Selahattin 
KOCAMAN,  Z.Abidin KELEŞ, Ekrem AKDOĞAN, Ö.Kutlu OĞUR, , Yusuf UÇAN   
H.Yılmaz ŞAHİNÖZ    A.Vahip UÇAR, Organize sanayi Bölge Müdürü Metin ŞEKER 
ve Muhasebeci Samet ÜLKER katıldı.  
 
Toplantıda Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti Valimiz sayın Dr. 
Yusuf MAYDA ile tanışması, Organize Sanayi Bölgesi hakkında sinevizyon gösterisi, 
yapılan faaliyetler ve yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi ile sona erdi.  
 
 
 
 



22 Eylül 2011  
 
İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Toplantısı Yapıldı 
 

 

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda, Girişimcilik Haftası 
kapsamında yapılabilecekler 
konusunda Gümüşhane Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY 
Başkanlığında, Trabzon 
ABİGEM (Avrupa Birliği İş 
Geliştirme Merkezi) Müdürü 
Yunus Emre KATRANCI,  İl 
Genç Girişimciler, Kadın  

Girişimciler Kurulu üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerinin katılımı ile toplantı 
gerçekleştirildi.     
 
 
23 Eylül 2011  
 
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu ve OSBÜK Başkanı (Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) Nurettin ÖZDEBİR, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Odamızı ziyaret etti. 

 
 
 



OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) ve Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin ÖZDEBİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal KOLOĞLU, Ankara Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan ALTUN, Mehmet DOĞANLAR, Bülent 
BAYRAM, Fahrettin KÜRKLÜ ve Basın Danışmanı Okan SAYKUN Odamızı ziyaret 
etti. Ziyarete Ulusal ve Yerel Basın temsilcileri katıldı. 
 

   
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini Meclis 
Başkanımız Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY, Meclis, 
Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu üyeleri karşıladı. Ülke gündemi, 
Ülkemizin ve Gümüşhane’nin ekonomik gelişmelerinin konuşulduğu toplantıyı 
müteakip ziyaret anısına plaketler verildi.  

   
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantının ardından Gümüşhane 
Organize Sanayi Bölgesinde yapılan gezi ve Gümüştaş A.Ş tesisinde yapılan 
incelemeyi müteakip Balyemez Konağında yenilen öğlen yemeğinden sonra Ankara 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ilimizden ayrıldı.    
 
24 Eylül 2011  

 

Gümüşhane Milletvekili Doç. Dr 
Kemalettin AYDIN, Gümüşhane Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis, Yönetim Kurulu, 
Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile Yemekli Sohbet toplantısı 
düzenledi. 

 
Özdenoğlu Konağında 24 Eylül 2010 
Cumartesi akşamı düzenlenen toplantıya 
AK Parti İl Başkanı Ercan ÇİMEN ve AK 
Parti yöneticileri katıldı.  



Toplantıda bir konuşma yapan Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın, üyelerimizin  
hizmetine 24 saat açık olduğunu, bizlerinde Gümüşhane menfaatine olacak her türlü 
etkinlikte Hizmet Binamızla ve Yönetim Kadromuzla var olduğumuzu elimizi taşın 
altına koyacağımızı ve bize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmayacağımızı ifade 
ederek, İlimizin meselelerinin çözümünde her türlü yardıma hazır olduğumuzu, 
Odamızda asla siyasi düşünce ve kişi ayrımı yapılmadığını ve yapılmayacağını da 
ifade ederek, Kurumsal olarak tüm siyasi parti, Kurum ve Kuruluşlarla, diğer sivil 
toplum kuruluşlarına aynı mesafede ve yan yana olduğumuzu ifade etmiştir.”  

 
Daha sonra İlimiz hakkındaki sorunlar, yapılan ve yapılması gereken konular 
hakkında bilgi veren Milletvekilimiz Sayın Doç Dr. Kemalettin AYDIN“ İlimizde Eğitim 
konusunda bir sıkıntılarının olmadığını, Yüksek Öğrenim için Ranza sistemine 
geçilerek yurt kapasitesinin artırıldığını, yeni yurtlar yapılması için gerekli yer ve 
ödeneklerin tahsis edildiğini, İlimizin şehir geçişlerinin İlçelerle bağlantı yollarının da 
çalışmalarının devam ettiğini, Zigana Tünelinin daha düşük kot seviyelerinde yeni bir 
tünel yapımı için proje çalışmalarının devam ettiğini, şehir geçişi bölünmüş yol 
çalışmalarına başlandığını ve 3 yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini, İlimizde 
yeni bir Hastane yapılması için çalışmaların devam ettiğini, İlimizde Tarım il 
Müdürlüğü kayıtlarında belirli miktar kadar çiftçi kayıt sisteminde kayıt olmadığından 
(İPARD) 49 İli kapsayan tarımsal teşvik sistemine alınmadığını, ancak İlimizin Köy 
Bazlı katılımcı Yatırım programlarında % 50 hibelerle büyük teşvikler aldığına vurgu 
yaparak, Kelkit- Şiran ve Köse Bölgesinin de tarımsal faaliyetlerini daha üst 
seviyelere çıkarılması için bir takım çalışmalar olduğu ifade ederek, İlimizle ilgili bana 
gelecek tüm taleplerle bire bir yakından ilgileneceğimi diğer milletvekillimizle 
paylaşım içinde olacağımızı kişisel olarak tayin ve atamalarla ilgili taleplere sıcak 
bakmadığımı asıl işlerinin de bu olmadığını ifade etmişlerdir. 

 
Toplantının sonunda iktidar partisi olan AK Parti ve Esnaf ve Tüccarın Temsilcisi olan 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası bilgi alış verişinde bulunularak gündemi takip 
etmeye, Gümüşhane’nin sorunlarına birlikte çözüm üretmeye gayret göstereceklerini  
belirttiler.  
 

 
 
 



26 Eylül 2011  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
İlköğretimde eğitim öğretim gören 500 
öğrenciye Çanta ve Kırtasiye yardımı 
yapacaktır.   
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası her yıl 
olduğu gibi 2011-2012 eğitim öğretim yılında da 
Odamız çalışma alanı olan Gümüşhane Merkez, 
Torul ve Kürtün ilçelerimizde her yıl Sosyal 
Sorumluluk kapsamında ihtiyaçlı İlköğretim 
öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına 
katkı sağlamak amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından tespit edilen 500 ihtiyaçlı Öğrenciye 
Çanta ve Kırtasiye yardımı yapmaktadır.   
 
Odamızda tasnifi yapılarak İlköğretim 
Öğrencilerine dağıtılmak üzere hazır hale   

getirilen Çanta ve Kırtasiye yardımları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek 
Gümüşhane Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerimizdeki ihtiyaçlı öğrencilere 
ulaştırılacaktır.  
 
 
30 Eylül 2011 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında Müşteri Memnuniyeti konulu seminer 
düzenlendi. 

   
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Karadeniz Sanayici ve 
İşadamları Dernekleri Federasyonu, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, 
Gümüşhaneli Genç İşadamları Derneği işbirliği ile  (KASİF) Genel Sekreteri Yaşar 
BIYIKLI’nın verdiği  “Müşteri Memnuniyeti” konulu seminer  yapıldı. 

   



Seminere Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa CANLI, Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis 
Başkan Yardımcısı Süleyman KÖPRÜLÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Elbeyi GERGİN, 
Gümüşhane Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sinan ARTUN, 
GİAD Başkanı Abdullah YAVUZ, Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyeleri, 
Oda üyeleri ile çalışanları, GİAD Üyeleri ve basın mensupları katıldı.  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
(GTSO) Başkanı İsmail Akçay, kamu 
kurumlarında vatandaşlara bir 
esnafın müşterisine davrandığı gibi 
güleryüzlü davranılmasını, vatandaşa 
itibar edilmesini istedi. 
 

 
Seminerin açılışında konuşan GTSO Başkanı İsmail Akçay, toplantının ana amacının 
“eğitim” olduğunu, son zamanlarda oldukça popüler olan “ömür boyu eğitim” 
kavramına da vurgu yaparak, “Ömür boyu eğitim bütün dünyanın hedefinde olan ve 
özellikle gelişmiş ülkelerin yüzyıllardır uyguladığı bir sistemdir. Bizde eğitim deyince 
üniversite ile biten bir kavram akla geliyor. Kalkınma ve gelişme için bu böyle olmaz. 
Kalkınma ve gelişmenin temelinde ömür boyu eğitim var.” dedi. 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitime önem verildiğini ve şu anda Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı desteği ve Odamız katkılarıyla yürüttüğümüz 11. Projenin 
yürütüldüğünü belirterek;   Ülkemizde hızlı değişim gösteren ve uluslar arası rekabet 
gücünün en yüksek olduğu sektörlerden biriside turizm ve hizmet sektörüdür.  

 
Her alanda olduğu gibi, turizm alanında da rekabet gücümüzün sürekli bir şekilde 
artırılması, hızlı ve sürekli bilgi teknolojisi üretilmesi, sektörde yüksek kalitenin 
gerçekleştirilebilmesi için yeter sayı ve nitelikte ara kademe insan gücü yetiştirilmesi, 
Ülkemizin ve İlimizin bugünü ve geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk kapsamında DOKA 
(Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) ile 05.07.2011 tarihinde sözleşmesini imzalayarak 
uygulamaya başladığımız 180.044,00-TL bütçeli projemizle ilimizin gelişiminde var 
olan kapasitesi ile turizm ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman 
yetiştirilmesine çözüm üretmeyi insanımızın Müşteri Memnuniyetini en üst seviyeye 
çıkarmayı hedeflemekteyiz.  
Kurs eğitimlerin birinci etabı 06 Eylül 2011 tarihinde başlamış olup 05 Ocak 2012 
tarihinde sona erecektir. Teorik Eğitimler; Ticaret ve Sanayi Odamız Toplantı 
Salonunda verilmekte, Uygulamalı Eğitimler; Turizm Meslek Lisesi bünyesinde 
oluşturacağımız tam donanımlı mutfakta gerçekleştirilecektir.     
 
Odamızda 2004 yılından beri uyguladığımız projelerle gerek üyelerimize, gerekse 
üyelerimiz ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu işletmelerin müşteriye yansıyan yüzü 
olan ara elemanlara her fırsatta İnsan İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti konularında 
eğitim vermeye bundan sonrada devam edeceğiz.   
 
Eğitimin bir defa ile sona ermeyeceğini ömür boyu eğitimin önemine vurgu yaptı. 
 



Kalkınmanın topyekün olması gerektiğini, kamu ve özel sektörün birlikte çalışması 
sonucunda daha hızlı kalkınılacağını dile getiren Akçay, sadece özel sektör olarak bu 
yükü taşıyamayacaklarını ve istenilen kalkınma hızının yakalanamayacağını 
belirterek, “Eğer kamuyla birlikte aynı düşünceler ve aynı hedefe birlikte koşarsak, 
onlarda bizim gibi kurumlara gelen vatandaşa ‘bu benim müşterimdir’ gözüyle 
bakarsa işte o zaman kalkınmayı yakalarız.” dedi. 
 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY’ın konuşmasının 
ardından Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri 
Yaşar BIYIKLI Müşteri Memnuniyeti konulu semineri gerçekleştirdi.  

       
1,5 saat süren seminerde; İşyerlerinde Müşteri Memnuniyeti anketi düzenlemenin 
önemi, Mal sattığımız müşterileri memnun etmek için öncelikle iç müşteri olan 
çalışanların memnun edilmesi gerektiği, Çalışanların eğitimin müşteri 
memnuniyetindeki rolü, Memnun olmayan bir müşterinin kırk müşteriyi etkileyeceği, 
Var olan müşteriyi elde tutmanın yenisini kazanmaktan daha zor olduğunu, belirterek 
Seminer izleyicilerine “SİZE NASIL HİZMET VERİLMESİNİ İSTİYORSANIZ SİZDE 
MÜŞTERİLERİNİZE ÖYLE HİZMET VERİN” ve olaylara doğru bakış açısı ile 
yaklaşmanın önemini anlattı.  
 
 
Toplantı Gümüşhane Belediye Başkanı 
Mustafa CANLI’nın yaptığı 
değerlendirme ve emeği geçenlere 
yaptığı teşekkür konuşması ile sona erdi.  
 

 

   



 03-04-05 Ekim 2011 
 
Başbakan Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği iki günlük 
ticaret, müteahhitlik ve yatırım heyeti ziyaretine katılan İsmail AKÇAY  
Gümüşhane’ye döndü.  
 
Başbakan Erdoğan'ın Güney Afrika 
Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği iki 
günlük ticaret, müteahhitlik ve 
yatırım heyeti ziyaretine katılan 
İsmail AKÇAY  Gümüşhane’ye 
döndü.  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail AKÇAY;  Başbakan Recep 
Tayyip ERDOĞAN, Ekonomi 
Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, TOBB 
Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye   
İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu 
(TUSKON) Türk İşadamları ve Sanayiciler Derneği (TÜMSİAD) Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Türk 
İşadamlarından oluşan ekiple gerçekleştirilen Güney Afrika ziyaretinin olumlu 
geçtiğini ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından umut verdiğini söyledi.  
 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başkanlığındaki Güney Afrika 
ziyaretini değerlendiren İsmail AKÇAY iki ülke arasında ticaret hacminin geçen yıl 1.2 
milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın 2-3 kat daha 
artırılabileceğini bunun için de potansiyelin bulunduğunu aktardı. Görüşmelerde bu 
potansiyele dikkat çekildiğini belirterek, Türkiye ile Güney Afrika arasında serbest 
ticaret anlaşmasının gündeme geldiğini kaydetti. 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde enerji, maden, inşaat ve altyapı yatırımlarının yaygın 
biçimde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, ikili anlaşmalarla özellikle bu sektörlerde 
ticari ilişkilerin ve işbirliği potansiyelinin geliştirilebileceğini vurguladı.      

 

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırım 
ilişkilerinin ve iş dünyası arasındaki 
dinamizmin daha üst seviyelere 
çıkarılması için düzenlenen iş 
forumuna 100'e yakın Güney Afrikalı, 
85 de Türk işadamı katıldı.  

 

Güney Afrika ve Türkiye olarak ''İki yükselen piyasa ekonomisi olarak, 
ekonomilerimizin tamamlayıcı yönlerini bir araya getirerek katma değeri yüksek 
projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Türk özel sektörü olarak, aramızdaki 



ekonomik bağın güçlenmesini ve işbirliği imkanları somut projelere dönüşecektir.  
Türk sanayicisinin yurt dışında da başarı öyküsü yaşadığını dile getirdi. 
 
Türk İşadamlarının dünyanın her yerinde büyük başarılara imza attığını bir kez daha 
gördük. Ayrıca Johannesburg’ ta Antalya’ lı Ali KATIRCIOĞLU’ nun, Selimiye 
Camisinin bir örneğini 3’te 2 oranında yaptırdığını görmekten büyük gurur duyduk.  
Türkiye’nin dünyada takip edilen bir Ülke olduğunu görmekten büyük bir mutluluk 
duydum.  
 
 
04-09 Ekim 2011 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Çalışanlarına Kalite Yönetim 
Eğitimi  

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası  Çalışanları Oda 
hizmetlerini çağdaş izlenebilir ve 
ölçülebilir olması doğrultusunda 
TSE’den aldığı 5 günlük Temel 
Eğitim, Dokümantasyon ve Kalite 
İç Tetkik Çalıştay eğitimini de 
tamamladı. 04-09 Ekim tarihleri 
arasında Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odasında yapılan eğitim 
ve çalıştayı TSE Eğitmenlerinden 
Baş tetkikçi Kadir Yaşar 
Efendioğlu verdi.  

 

TOBB Akreditasyonunda Ticaret ve 
Sanayi Odası’na katkı sağlayacak olan 
eğitimde Kalite Yönetim Sisteminin 
gerektirdiği dokümantasyon hazırlandı. 
Eğitmen Kadir Yaşar Efendioğlu, Kalite 
Yönetim Sisteminin kurumlara sistemli 
bir yönetim, yönetime de yasalara ve 
standartlara uyum sürecinde önemli 
katkıları olduğunu vurguladı. 

Müşteri odaklı olan Kalite Yönetim Sisteminin  üyelere ve hizmet alanlara 
daha iyi bir hizmet sunulmasını sağlayarak, hizmet kalitesini iyileştirmeyi 
de en büyük hedef belirlediğini kaydeden Efendioğlu, “Bir dünya ve Türk 
Standardı olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı aynı 
zamanda bir yönetim sanatıdır ve tüm yöneticiler de bu sanatın 
inceliklerini bilmek zorundadırlar” diye konuştu. 

 
 
 
 



10 Ekim 2011 
Türk Ticaret Kanunu Toplantısı / Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
 

 
 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim METE’ninde katıldığı Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen yeni Türk Ticaret Kanunu 
konferansına Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan TUĞLU, 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis Başkan Yardımcısı Süleyman 
KÖPRÜLÜ ve Yönetim Kurulu Üyesi Elbeyi GERGİN ve Bölge Oda ve Borsa 
Başkanları katıldı. 

TOBB Başkan Yardımcısı Halim METE konuşmasında, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin iki yıldan beri Türk Ticaret Kanunu’nun çıkarılmasına çalıştığını söyledi. 
Siyasi partiler ile yapılan toplantıların ardından yürütülen çalışmanın bugünkü hale 
getirildiğini söyledi. 

Süreç içinde birçok zorlukların aşıldığına değinen Mete,  başlangıçta uluslararası 
bağımsız denetçilerin öngörüldüğünü belirterek, “TOBB’un çalışmaları neticesinde 
serbest muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin yeni yasada 
bağımsız denetçi olarak görev alması sağlanmıştır. “dedi. 

Başlangıçta uluslararası muhasebe standartlarının zorunlu tutulmaya çalışıldığını 
kaydeden TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, buna karşı çıkılarak 
Türkiye şartlarına göre düzenlemeye gidildiğini kaydetti. Mete şöyle konuştu: “ İlk 
olarak maliyetlerin karşılanması konusu, ikinci olarak para ve hafif cezaların her 
kesimi kapsayacak şekilde gibi düzenlemeler getirildi.” 

 



 
18 Ekim 2011 
 

 

ÜNYE Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
ŞİMŞEK, Ünye Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Kemal MEHEL, Rize 
Sanayici İşadamları Dernek Başkanı 
Mustafa KÜLÜNKOĞLU, Rize 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
İsmail KOCAMAN, Rize Ticaret 
Borsası Personeli Ertan BORAL ve 
Ünye Belediye Personeli Muharrem 
OKUYUCU Odamızı ziyaret etti. 
 
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 



 
 
20 Ekim 2011  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY 
Hakkari’nin Çukurca İlçesindeki saldırısının ardından  Terörü telin açıklaması 
yaptı. 
 

BU KAN DURMALI ARTIK 
 

 

 
Önce beş polis memurumuz ve üç vatandaşımızın, 
aynı günün gece yarısı aralarında subay, astsubay 
ve erlerin bulunduğu 26 askerimizin kahpece ve 
kalleşçe şehit edilmesi  üç günden beri uykularımızı 
kaçırdı. 
 
Üç günden beri yürüyoruz, konuşuyoruz, 
tartışıyoruz, çıkış yolu arıyoruz kendimizce. 
Yürekleri yakan vahşet bir türlü gözlerimizin 
önünden gitmiyor, aklımızdan çıkmıyor.  
 
 

 
Bu “PKK” denen beladan kurtulmak için; strateji hatası mı yapıyoruz, sosyal, siyasal 
ve ekonomik projeler mi geliştiremiyoruz, çok mu yumuşak davranıyoruz, ortak bir 
akıl mı kullanamıyoruz, anlaşılır gibi değil.  

 
 
Geçtiğimiz yıllarda da, hatta otuz yıldan bu yana da kırk bine yakın şehit verdik. 
Ancak, yirmi dört saat içinde; beş polis, üç vatandaş ve 24 askerimizin şahadeti 
bardağı taşıran son damla oldu.  
 
İnsanların da, toplumların da bir tahammül sınırı var. Bu sınır aşılmıştır. Artık, bu 
saatten sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır.  
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü katkıya, desteğe hazırız. Akın 
kanı durdurmak zorundayız. Başsağlığı mesajları, serin kanlılığımızı koruma öğütleri, 
çözümü zamana bırakma önerileri bizi kesmiyor. Millet olarak; içimizde kor haline 
gelen ateşi söndürecek, acılarımızı dindirecek bir yaptırıma gitmemiz zaruret halini 
almıştır. 
  
Başta şahadet şerbetini içen şehitlerimiz olmak üzere, onların ailelerine, milletimize 
ve halkımıza derin üzüntülerimizle birlikte başsağlığı  diliyor: “BU KAN DURMALI 
ARTIK DİYORUZ !...” 
 
 
 
 
 



23 Eylül 2011 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN  
VAN DEPREMZEDELERİNE YARDIM 

 

 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Van’da meydana gelen 7,2 şiddetindeki 
depremin ardından bölge insanın en acil 
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile 
bölgeye su ve ekmek gönderdi. 
 
Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını 
cevaplandıran Yönetim Kurulu Başkanımız 
İsmail AKÇAY, dün gece yarısı, il 
merkezindeki fırınlardan temin edilen 2 bin 
adet ekmek ile 6 bin şişe suyun 
depremzedelere ulaştırılmak üzere sabah 
erken saatlerde yola çıktığını söyledi. 

Gece yarısı seferber olarak araçların yardım malzemeleri ile yüklendiğini kaydeden 
Akçay, deprem nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar için duacı olduklarını ifade 
ederek hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet ailelerine ve Türk 
halkına başsağlığı dileklerini iletti 

 
26 Ekim 2011 

 
PESTİL KÖME ÜRETİM SEKTÖRÜNDE KADIN ELİ PROJESİ 

SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Pestil Köme Üretim 
Sektöründe Kadın Eli Projesinin Sertifika töreni ve Kapanış toplantısı Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlendi.  

 
 



Toplantıya Valimiz Sayın Dr. Yusuf MAYDA, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İsmail 
YALÇIN, İl Müftümüz Dr. Süleyman AKTAŞ, SGK İl Müdürü Aytaç ÜZÜLMEZ, 
Gümüşhane Üniversitesi Sekreteri Mustafa BAYTAR, Defterdar Mehmet Adil 
DEMİREL, İl Milli Eğitim Müdürü Ferda YILDIRIM, OSB Müdürü Metin ŞEKER, 
Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf KULLUKÇU, Kent Konseyi Başkanı Hasan PİR, 
Kızılay Şube Başkanı Cevat AYGÜN, İŞKUR İl Müdür Yadımcısı Hasan GÜLER, İl 
Kültür ve Turizm Müdür vekili, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan 
TUĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis Başkan Yardımcısı 
Süleyman KÖPRÜLÜ, Meclis Üyeleri Şevki FERAH, Mustafa AKBULUT, Disilin 
Kurulu Başkanı Zekai ARAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Elbeyi GERGİN, 
Sebahattin UÇAR, Meslek Komitesi Üyelerinden Şemsettin KELEŞ, Celal Akın 
AYDIN, Münir DORUK, Halit OKUR, Yaşar KÖSE, Sami PEHLİVAN, Muzaffer 
ALTIPARMAK, Basın Mensupları ve Kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.  
 
Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Lütfi KILIÇ’ın sunumuyla sertifika töreni 
gerçekleştirildi.  

  
 
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY’ın Konuşma Metni;  
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY 
konuşmasına Hakkari’de şehit olan 
askerlerimiz ve Van’da meydana gelen 
deprem felaketiyle hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve 
ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı 
dileyerek VATAN HAİNLERİNİN AMACINA 
ULAŞAMAYACAKLARINI BU TÜR TERÖR 
EYLEMLERİNİ KINADIKLARINI belirterek 
Güvenlik Güçlerimizin bu şer odaklarına 
gereken cevabı vereceğini belirtti. Millet 
olarak göstermiş olduğumuz birlik ve 
beraberliğin önemine dikkat çekerek proje 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  

 



Gümüşhane Valiliği Koordinasyonunda, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Tarafından SODES kapsamında yürütülmüş olan “Pestil Köme Üretim Sektöründe 
Kadın Eli Projemiz 01.12.2010 tarihinde başlamış olup proje faaliyetleri sona ermiştir.  
 
Projemiz, Gümüşhane ilinde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın 
artırılmasına yönelik hazırlanmış, Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve 
uygulanmıştır.  
 
Projemizle İlimizde istihdam edilebilirliğin artırılması, ilimizdeki pestil köme sektörüne 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması ve kendi işini 
kurabileceklere destek olunması hedeflenmiştir.  
 
Pestil Köme üretiminde oldukça önemli bir paya sahip olan  sektörünün hızlı 
büyümesi kalifiye eleman sıkıntısını da beraberinde getirmektedir.  

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının gerçekleştirmiş olduğu Pestil Köme Üretim 
Sektöründe Kadın Eli Projesi bu alandaki kalifiye eleman sorununun çözümüne, 
bayanların sosyal yaşam içinde kendilerine yer edinmelerine ve toplumda kadın 
istihdamına bakışın olumlu yönde değişmesine katkı sağladığını düşünmekteyiz. 

 
Projemizde, verilen eğitimlerle 40 işsiz bayanın beceri ve niteliklerinin artırılarak daha 
vasıflı hale getirmesine katkı sağladığımızı düşünüyoruz.  
 
Geleneksel olarak Pestil Köme yapımını bilen 40 kursiyerimize;  
64 Saat Girişimcilik Eğitim,  
64 Saat Hijyenik Gıda  Eğitimi,  
64 saat Kişisel Gelişim Eğitimi,  
64 saat Pestil - Köme Yapımı Eğitimi ve  
64 Saatte Pestil Köme İmalatçısı Firmaların yanında staj yapma imkanı sağlanmıştır.  
           
İlimizin koşan sektörü olan Pestil Köme’nin tanıtımı için     27-30 Nisan 2011 tarihleri 
arasında Trabzon Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen Uluslararsı 2. Karadeniz 
Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Fuarında Proje Standı açılmış, standımız yerli ve 
yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmiş, ziyaretçilere pestil köme 
ikramı yapılmıştır.  
 
Yine proje tanıtım faaliyetleri kapsamında 22-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında 
düzenlenen Gümüşhane 18. Uluslararası Kuşburnu Pestil Kültür ve Turizm 
Şenliklerinde proje standı açılarak projemizin tanımı yapılmış ve ziyaretçilere Pestil 
Köme ikramı yapılmıştır.  
 
Projemize katılan Kursiyerlere eğitimin devam ettiği 5 ay boyunca Sosyal Destek 
Kapsamında 54.400,00-TL harçlık ödemesi yapılmış, Projenin bugüne kadarki toplam 
maliyeti 104.502,48-TL olmuştur.  
 
Proje kapsamında kursiyerlerin sektörde istihdamı için kursiyerlerle görüşmeler 
yapılmış çalışmaya istekli kursiyerlerimizin istihdamı sağlanmıştır.  
 



Projemizin en önemli destekçileri her zaman olduğu gibi sektörde faaliyet gösteren 
firmalar olmuştur. İmalatçı firmalarımız gerek Fuarlarda açmış olduğumuz stantlarda 
misafirlerimize ikram edeceğimiz Pestil Kömelere katkı sağlayarak, gerekse 
kursiyerlerimizin staj eğitimleri sırasında işletmelerini bizlere açarak gerekli katkıyı 
sağlamıştırlar.  
 
Bu firmaların adlarını sizlerle paylaşmak istiyor ve hepsine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 

1- Doğa Petsil Kome Ltd Şti 
2- Kral Pestil Köme Ltd Şti  
3- Yöre Pestil Köme Ltd Şti 
4- Barış YAYLA ( Gümüşhane Pestil) 
5- Hasan Basri ILGAZ ( Asilşah Pestil) 
6- Yusuf BÜYÜKBAYRAKTAR (Lezzet Pestil Köme) 
7- Saraç Gıda Ltd Şti (Gümüş Pestil Köme) 
8- Reyhan Pestil Köme Ltd Şti 
9- Karamehmet Pestil Köme Ltd Şti 
10- Selim İLHAN ( Kale Pestil Köme) 
11- Alper BÜYÜKBAYRAKTAR (Pestilsan Pestil Köme) 
12-  Abdulbaki KARA (Sultan Pestil Köme)   
13-  Hatice SARAÇ (Pestilla Pestil Köme)  

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Sosyal Sorumluluk Projeleri 
kapsamında yürütmüş olduğumuz Pestil Köme Üretim Sektöründe Kadın Eli Projesini 
başarılı bir şekilde sonlandırarak kursiyerlerimizi işgücüne katılacak seviyede mezun 
etmenin haklı gurunu yaşıyor ve kursiyerlerimizden yeni girişimciler ve yeni işletmeler 
bekliyoruz dedi. 
 
Kursiyerler Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlemiş olduğu bu projeye teşekkürleri ve 
kendilerine sağladığı katkıları belirterek ev hanımları için bu tür yeni projeler 
düzenlenmesini talep ettiler.  
Gümüşhane Valisi Dr. YUSUF 
MAYDA konuşmasında; Hakkari’de 
şehit olan askerlerimiz ve Van’da 
meydana gelen deprem felaketiyle 
hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
ve ailelerine ve tüm 
vatandaşlarımıza başsağlığı 
dileyerek Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından yürütülen 
projenin yeni işletmeler çıkarması 
dileğinde bulunarak SODES 
(Sosyal Destek Programı) 
Kapsamında kalkınmanın hep 
birlikte sağlanacağını, kadınlarında 
çalışma hayatında daha çok 
olmalarını desteklediklerini söyledi.  
 

 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına bu tür projeler yaptığı için teşekkür etti.  



Pestil Köme Üretim Sektöründe Kadın Eli Projesi’ne katılan 40 Kursiyere sertifikaların 
verilmesi, toplu fotoğraf çekimi ve verilen kokteylin ardından tören sona erdi. 
 

 
 

    
 

    
 

 



10 Kasım 2011  
 
Avukat Çetin KANTEK, Şair ve Edebiyat Öğretmeni Mehmet Ali ÇUBUKÇU, 
Özen TUNGUL, Metin Selim TUNGUL, Nedim TUNGUL ve Hüsamettin 
TUNGUL’un odamızı ziyaretleri. 
 

  
 
16 Kasım 2011  
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasından Girişimcilik Semineri 
 
14-20 Kasım 2011 tarihleri arasında 
kutlanan Global Girişimcilik Haftası 
kapsamında Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası Toplantı Salonunda 
“İÇİNDEKİ GİRİŞİMCİYİ HAREKETE 
GEÇİR” konulu bir seminer düzenlendi. 
 
Toplantıya Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis, Yönetim Kurulu, 
Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu 
Üyeleri, Gümüşhane Genç Girişimciler 
ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile  
Meslek Odası Başkanları katıldı. 
 

GÜMÜŞHANE 
TİCARET VE SANAYİ ODASI 

16 Kasım 2011
Hoş Geldiniz  

 

 

Toplantının açılış konuşması Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY tarafından yapıldı.  
 
İsmail AKÇAY Dünyada ekonomide söz 
sahibi olan ülkelere bakıldığında 
Amerika’nın sermaye gücü, Çin’in ucuz 
işgücü, Türkiye’nin ise insanında bulunan 
Girişimci Ruhunun önemine vurgu yaptı.  

Gümüşhane İlimizin dağlık olması insanımızın ekmeğini taştan çıkartan girişimciler 
yetiştirdiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür ederek Ticaret ve Sanayi Odasının 
üyeleri, düzenlediği etkinlik ve toplantılara katılan ve yalnız bırakmayanlarla var 
olduğunu dile getirdi.  



 
Kamuoyunun her işi Ticaret ve Sanayi Odasından beklediğine vurgu yaparak 
herkesin sorumluluk alması gerekmektedir dedi.  
 

 

Açılış konuşmasının ardından; Trabzon 
ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi) Müdürü Yunus Emre 
KATRANCI dinleyicilere girişimcilik 
konusunda bir seminer verdi.  
 
Yunus Emre KATRANCI; TOBB’nin 
düzenlemiş olduğu global girişimcilik 
haftası çerçevesinde beni 
Gümüşhane’ye davet ettiğiniz için 
teşekkür ederim.  
 

İzin verirseniz ilk önce girişimcilik kelimesinin kısa bir tanımını yaparak başlamak 
istiyorum. 

 
Girişimci ekonomi içerisinde gördüğü fırsatı hayata geçirmek için tüm üretim 
araçlarını insan kaynaklarını bir araya getiren ve iş yerini açarak mal ya da hizmet 
üreten kişidir. Sanıyorum salonda misafirlerimizin %99 bu niteliktedir.  
 
Girişimci niçin önemlidir ve neden bu kadar üzerinde duruluyor? 
 
Sayın başbakanımızın 2623 vizyonu ve hedeflerinde de girişimcilik büyük bir yer 
tutmaktadır. 
 



TOBB başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu’da her fırsatta girişimciliğin önemine vurgu 
yapmaktadır. TOBB bünyesinde ve yerel odalarda kurulan Kadın Girişimciler merkezi 
ve Genç girişimciler merkezi de bu çerçevede kurulmuştur. 
 
Herkes bunun üzerinde bu kadar önemle duruyor fakat sebebi ne? Aslında sebep 
son derece açık; her şeyden önce girişimcilik, bir yerde çalışmanın alternatifidir. Yani 
bir işyerinde işçi, memur, amir olarak çalışmanın alternatifidir. Kendi işini kuranlar 
otomatik olarak işsizler arasında çıkacaktır. Yanında en az 1,2 belki daha fazla 
çalıştıracak bir işveren birçok kişiyi de iş sahibi yapacaktır. 
Başka bir açıdan baktığımızda girişimci ekonominin damarında dolaşan kan olan 
vergiyi oluşturacak olan bir mekanizmadır. Ülkemizde vergi büyük bir çoğunlukla 
dolaylı vergilerden oluşsa da, üreten, kazanan vergi veren bir sistem hep ideal 
olanıdır.  
 
Herkes girişimci olabilir mi? Tabi ki HAYIR. En iyi girişimci mutlaka çok iyi bir eğitim 
almak zorunda mıdır? Bu da HAYIR. Bu biraz sezgilerle ilgilidir. Etrafınızda eğitim 
seviyesi düşük bir çok iyi yatırımcı, girişimciye rastlamak mümkündür. Zamanında 
risk alabilen fırsatları algılayabilen, ticaret hayatının dinamiklerini anlayıp hızlı hareket 
edebilen insanlar iyi girişimcidirler.  
 
Şimdi sizden ricam kendi işlerinizi kurduğunuz dönemi tekrar hatırlamanız, sizler 
işlerinizi ya ailelerinizden devraldınız ya da kendiniz kurdunuz. Kendi işlerini kuranlar 
sorun şu? Siz şirketinizi kurduğunuz  dönemlerde devletin size verdiği destekler 
nelerdi? 
 
İşinizi kurarken, şirket kurulumu işin size bugünün parası ile 3.000 TL verse sizde 
gidip rahatlıkla LTD, Anonim ya da şahıs firmanızı kursaydınız daha iyi olmaz mıydı? 
 
Ya da makine alacaksanız 10.000 TL de benim sana katkım olsa dese ya da 12 ay 
boyunca ayda 1000 TL elektrik, su,yakıt vs. masrafını ben ödeyeceğim dese ya da 
bak iş kuracaksın gel seni bekleyen tehlikeleri anlatayım, bir plan yap, ben de sana 
rehberlik yapayım dese. Şu an bu sorunun cevabının keşke olsaydı olduğunu 
düşünüyorum. Ben eski bankacıyım 0 faizli 5 yıl vadeli 70.000 TL de kredi verseydi 
bırakın saydıklarımı biz bankacıyken kişilerin firmalarının en az bir yıllık olmasını 
beklerdik. Şu an geldiğimiz noktada bu saydıklarım devletimiz tarafından yeni yatırım 
yapacak, işyeri kuracak girişimcilere verilmektedir. 
 
Yapılan bir araştırma şunu göstermiştir, kurulan 100 işletmeden 80’i ilk yıl işinde 
batmakta kalan %20 inde %15 kısmı 2. Yıl içinde kapanmakta yani 100 adet kurulan 
firmadan 5 adet firma uzun soluklu hayatta kalabilmektedir. Bu da bize şunu 
gösteriyor, kurulan işyerlerinin büyük bölümünü ilk iki yıl işinde ölüm çukuru bekliyor. 
Buralara köprüler inşa etmemiz lazım. İşini kuracak kişileri iş hayatına hazırlamak ve 
onlara bir takım mali destekler ile yardımcı olmak lazım.  
 
Neden firmalar kapanıyor, batıyor bekleyen temel sorunlar nedir? Bunlar üzerine 
uzun süre bizde kafa yorduk. Yapılan çalışmaları inceledik ve bizde bir çalışma 
yaptık. Önümüze çok temel ve ortak sorunlar çıkmaya başladı. Bunlardan birkaç 
tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. En temel sorunu bir hikaye gibi anlatayım size. 
Bakalım böyle insanlar sizinde etrafınızda var mı? 
 



Bir girişimci ya da 2 kardeş ya da birkaç arkadaş iş kurmaya karar veriyorlar. 
İnanıyorlar yapacakları işe oturuyorlar masaya başlıyorlar hesap yapmaya bir yer 
lazım, bu yer bazen ortakta var bazen yapılıyor bazen kiralanıyor. Makine lazım ya 
da ticari mal hani alınıp satılacak ya paralar birleştiriliyor, yetmiyor kredi alınıyor. Bina 
tamam makine tamam işçilerde bulunuyor. Bizim karşımıza çıkan en büyük sorun bu. 
Peki bu işletme nasıl çalışacak. Hammadde alacaksın diyelim ki vadeli aldın işçiler, 
elektrik, yakıt sattın malı hemen tahsil edebilecekmisin? Bankaya gittin kısa vadeli 
borçlanmaya başladın. Artık kar marjları enflasyonist dönemdeki gibi değildir. Yani 
banka görünmez ortağın oldu. Birkaç defada alacağın tahsilatında zorlandın, başladı 
çöküş kısacası bizim net işletme sermayesi dediğimiz nakdin yönetilmemesi 
firmaların sorunu ise girişimciyi tanımlamıştım size girişimci iş yerini kurduktan sonra 
bazı kavramları karıştırıyor. Yöneticilik başka bir şeydir bir girişimci üretimden çok iyi 
anlayacak, pazarlamayı bilecek, finansı bilecek bilgiye hemen ulaşacak. Bunların 
dışarıdan ya da çalıştırdığı insanlardan yardım isteyebilmeli. Her şeyi en iyi ben 
bilirim mantığı önce ilerlemeyi durduruyor sonrada bitiriyor. 
 
Bu konuda söylenebilecek daha azla çok şey var ama toparlamak gerekirse; 
 

1- Bölgemizde işyerlerinin çoğalması her açıdan iyi 
2- Devletimizin yeni sunduğu yardımlar var. Bu bilgiyi yaygınlaştırmamız lazım. 
3- En son da bir haber olarak çok kısa bir  süre içinde Gümüşhane yapmış 

olduğumuz eğitimlere bir yenisi daha ekleyeceğiz.  
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



21 Kasım 2011  
 
GİAD A.Ş Kuruldu /Dedeman Otel -Ankara 
 

 
 
Ankara Gümüşhaneli İş Adamları Derneği’nin (GİAD) ismiyle anılacak olan ve bir 
süredir hazırlıkları devam eden GİAD A.Ş kuruluşunu tamamlayarak düzenlenen bir 
resepsiyonla üyeleri ve kamuoyu bilgilendirildi. 
 
Dedeman Otelde düzenlenen Yeniden Yapılanma Toplantısına Ankara’da yaşayan iş 
adamlarının yoğun ilgisi oldu. Toplantıya, Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda, 
Gümüşhane milletvekilleri Doç.Dr.Kemalettin Aydın, Feramuz Üstün, Ankara 
milletvekilleri Prof.Dr.Özcan Yeniçeri, Sinan Aygün, Belediye Başkanı Mustafa Canlı, 
Adalet ve Milli Savunma Eski Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, Yardımcısı Erhan Aras, Kelkit Belediye Başkanı Muammer 
Duran, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif 
Aygün, Eski milletvekilerinden Sabri Varan, Recai Birgün, Temel Yılmaz, Güdef 
Başkanı Hamdi Arslan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan 
Tuğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Süleyman KÖPRÜLÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Elbeyi 
Gergin, Disiplin Kurulu Üyesi Tayyar Demirel, GİAD yönetim kurulu üyeleri  ile çok 
sayıda akademisyen, bürokrat ve iş adamı katıldı. 
Toplantının divan başkanlığını Adalet ve Milli Savunma Eski Bakanı Mahmut Oltan 
Sungurlu yaparken, divan üyeliklerini Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı, 
GTSO Meclis Başkanı Turan Tuğlu, GİAD kurucu başkanı Erdal Kurt yaptı.  
 
Toplantıyı yöneten Sungurlu; “İlimiz adına kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının ilk kez 
şirketleşerek ortak akılla, rekabete dayalı güzel bir oluşum içerisine girmişlerdir. 
Şirket kuruluşunda görev alan hemşehrilerimiz işlerinin ehli olup, başarılı olacaklarına 
inanıyorum. Bu önemli adımı atan GİAD’ın yönetimini, üyelerini kutluyorum.” dedi.  
 
Toplantının açılış konuşmasını ise GİAD Başkanı Baki Telli yaptı. Başkan Telli 
konuşmasında özetle şunları söyledi, “Kuruluşundan bugüne yürüttüğü faaliyetler ve 
düzenlemiş olduğu etkinlikler ile Ankara merkezli bir yapılanma olarak, Gümüşhaneli 



“İş adamları” ve “girişimcileri” bir çatı altında toplama hedefiyle yola çıkmış olan 
GİAD, gelinen aşamada, kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda, kendi kuruluş süreci 
ve sonrasındaki yapılanmayı değerlendirme ihtiyacını duymuştur.” GİAD Başkanı 
Baki Telli, ““Ekmeğini  taştan çıkarmak ve ülkesinin birleştirici çimentosu” olmakla  
övünen Gümüşhanelilerin haklı olarak övünmeye devam edebilmeleri için, ferden 
yerine getirdikleri görevleri gibi, kurumsal ve  organize olunmuş ortak görevlerini de 
yerine getirmeleri  gerekmektedir.  Bu amaçla GİAD A.Ş yi kuruyoruz.” 
 
“Birlikten doğan güç” parolasıyla yola çıkan GİAD A.Ş’nin kuruluş aşamasını yöneten, 
amaç ve ilkelerin belirlenmesinde öncülük eden iş adamı Rubil Rökdemir ise yaptığı 
konuşmada şunları söyledi; “Ortak görevimizin en basit ifadesiyle  bir araya gelmek 
olduğu düşünüldüğünde, bu kapsamda;  bireysel ve ortak  başarılarımızı devam 
ettirebilmek, hatta çağın gereklerine uygun bir şekilde  varlığımızı  sürdürebilmek 
için;  kurumsallaşarak organize olmuş ve  teşkilat yapısına  kavuşturulmuş  
dayanışma ve işbirliğine ihtiyacımız  bulunmaktadır. Temel ilkeler ve amaçlar 
doğrultusunda, bireysel ölçekte başarılı faaliyetlerde bulunmuş iş adamlarımızın, 
daha büyük ölçekteki girişimlerde bulunması ve büyük projelere imza atabilmesi için 
iş birliği ve uzmanlık paylaşımını yerine getirmeleri zorunlu bulunduğundan, yeniden 
yapılanma çalışmaları kapsamında şirketleşme başlığı altında bir çalışma başlatılmış 
olup, derneğimizin adından hareketle GİAD A.Ş. unvanıyla bir şirketin kuruluşu 
planlanmış olup ve varılacak mutabakat sonucunda önümüzdeki günlerde tescil 
işlemleri tamamlanarak faaliyete geçirilecektir. Anılan şirketle, bireysel amaç ve 
ölçeklerin dışında, hemşeri iş adamlarımızın teklifleri ve yapılacak iş birliği ile büyük 
ölçekli projelerin hayata geçirilmesi, aşırı rekabet ortamının getirdiği kısıtlama ve 
zorluklardan  etkilenmemek için uzmanlık ve iş bölümü ölçütleri içinde sermaye ve 
teşebbüslerin birleştirilmesi amaçlanmıştır.” 
 
Gökdemir ayrıca her bir hissesi 4.000 TL’den toplam bin hisseden oluşan kayıtlı 
sermayesinin ise 4.000.000 TL olan şirketin kısa sürede tescil edileceğini de 
sözlerine ekledi.   
 
Programın sonuna doğru GİAD A.Ş.’de kurucu ve öncü iş adamlarına plaketler 
verildi. Toplantıya katılanların görüş ve önerilerinin de dikkate alınmasıyla geniş bir 
istişareye dönüşen toplantıda GİAD A.Ş nin kuruluşunun üyeleri ve hemşehriler 
üzerinde çok güzel bir etki yaptığı gözlendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19-21 Kasım 2011 
Pakistan- Karaçi 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL AKÇAY PAKİSTAN’ DAN DÖNDÜ 

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 
(EİT-TSO) Toplantıları 19-21 Kasım 2011’de 
Pakistan Devletinin Karaçi şehrinde yapıldı.  

 
Uluslar arası ismiyle ; “ECO-CCI” 16. Yürütme 
Kurulu çalışma Komiteleri Toplantısına 10 kişiyle 
katılan Türkiye heyetine TOBB Başkanı M.Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU Başkanlık yaptı.  

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail 
AKÇAY’ da ECO-CCI Türkiye Milli Komite Üyesi 
olarak Yürütme Kurulu ve Komite çalışmalarına 
katıldı.  
  

Kuruculuğunu Türkiye-İran ve Pakistan’ın yaptığı ECO-CCI teşkilatına Azerbaycan-
Türkmenistan-Özbekistan- Tacikistan- Afganistan- Kırgızistan ve Kazakistan’ın da 
üye olduğu bu teşkilat, bir ekonomik işbirliği teşkilatıdır.    
ECO-CCI’ın Pakistan’da yapılan  
bu toplantısı, Pakistan Milli 
Marşının çalınması ve Kur’an-ı 
Kerim okunmasıyla başladı.   

 
Bu Kuruluşun hedefi, üye Ülkeler 
arasında ki ticareti artırmak, daha 
çok işbirliği yapmak, tarihi İpek 
Yolu’ nun yeniden hayata 
geçirmektir.  

 
AB Üyesi Ülkeler arasında çok 
yüksek olan ticaret hacmi ECO-CCI 
üyesi Ülkeler arasında % 7’ yi 
bulmuyor.  

 
Üye Ülkeler arasında yapılan 
ticarette, engellerin, sorunların 
neler olduğu taraflarca ortaya 
konuldu.  
 

 

Üye Ülkeler kendilerine düşen işleri ve karşılaştıkları sorunları tartıştılar. TOBB olarak 
talebimiz ve önerilerimiz, en önemli sorunlardan, vizelerin kolaylaştırılması, Gümrük 
kapılarındaki zorluklar ve keyfi uygulamalar, yasa dışı engeller, standart dışı yollar, 
tahkimin kabul edilmemesi, EKOTA (Ekonomik Ticaret Anlaşması)’nın diğer Ülkeler 
tarafından imza edilmemesi, kotaların yüksekliği, Pakistan’da, İngilizlerden kalan 
standart dışı demir yolu.  



 
Üye Ülkeler arasında ki ticareti engelleyen bu sorunların, her Ülke tarafından 
Hükümetler seviyesinde çözümü istedik.  
 
Gümrük kapılarında, dünya üretiminin % 51’ nin, Türkiye’nin doğusunda olduğunu 
biliyoruz. ECO Bölgesi bu fırsattan faydalanmalıdır.  
 
Fuar ve Sergileri açmaya başlamanın zamanı geldi.  2012 Eylül ayında, İran’da 
Ticaret Fuarı Planlaması yapıldı.  ECO-CCI’ın bundan sonraki toplantısının 
Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı.  

   
  
21. Yüzyıl, Asya’ nın yüzyılı olacaktır. Dünya üretiminin % 51’ nin ECO Bölgesinde ve 
tarihi ipekyolu üzerinde oluşunun  fırsatını ve zenginliğini, Ülkelerimizde fırsata ve 
zenginliğe dönüştürme konusunda alınan kararları heyetler kendi hükümetlerine 
taşıyarak gelecek toplantıda alınan sonuçlar görüşülecek.  
  

 
 
 



 
 
 
25 Kasım 2011  
 
TEKKE BELEDİYESİNE VE DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET   
  

 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis Başkanı Turan TUĞLU, 
Yönetim Kurulu Üyesi Azmi ARITAN'la birlikte Tekke Belediye Başkanı Gürsel 
ŞEYHOĞLU'nu makamında ziyaret ettiler. 23 Ekim’de, Van ilinde meydana gelen 
depremde evleri yıkılan ve Tekke’ye gelen depremzede bir aileyi ziyaret ettiler.  

     
 
Deprem mağduru olarak İlimize gelen Van’lı hemşehrilerimize Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek elimizden gelen 
desteği vereceğiz.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
26 Kasım 2011  
 
Depremzede Ailelere Kömür ve Depremzede Öğrencilere Kırtasiye Yardımı 
 

   
Deprem mağduru olarak İlimiz Tekke Beldesine gelen Van’lı hemşehrilerimize 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak 4 ton kömür ve depremzede ailelerin 
öğrenci olan çocuklarına 27 çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.  
 
 
Kömürler ailelere dağıtımı yapıldı, Çanta ve 
kırtasiye malzemeleri ise öğrencilere 
dağıtılmak üzere Tekke Belediye Başkanı 
Gürsel ŞEYHOĞLU’na teslim edildi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 Kasım 2011  
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN 

 GÜMÜŞHANE  OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 

 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Genel 
Sekreter Lütfi KILIÇ, Oda Personelleri Aydın AYAR, Zafer CİĞERCİ, Nagehan ÖZYURT ve 
Fatih KARABULUT ile birlikte Gümüşhane  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.   
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası tarafından (DOKA) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Mali Destek Programı 
kapsamında Gümüşhane’de Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme Projesinin 
Gümüşhane Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bünyesinde devam eden uygulamalı eğitimleri 
sona erdi.  
 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY Sosyal Sorumluluk 
kapsamında 2004 yılından beri Uygulamakta olduğumuz 11.ci  proje olan Gümüşhane’de 
Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme Projesi ile ilimizin gelişiminde var olan kapasitesi ile 
turizm ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman yetiştirilmesine, 
kursiyerlerimizin kişisel gelişimine ve kendilerine olan güvenin artmasına katkı sağlayarak 
işsizlik sorununa çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.  
 
Proje kapsamında Gümüşhane  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mutfak Atölyesi ve Servis 
Atölyesine  kazandırılan Uygulamalı Mutfak  ve Servis Ekipmanlarının öğrencilerin eğitimine 
katkı sağlamasını ümit ettiklerini belirtti.  
 
Gümüşhane  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin TÜRKFİLİZ ve Okul 
idarecileri tarafından Okulun faaliyetleri ve Projenin Uygulamalı Eğitimleri hakkında bilgi 
verildi.  
 
Gümüşhane’de Turizm Sektörüne Ara Eleman yetiştirme Projesi kapsamında Gümüşhane 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Bünyesinde bulunan mutfak için alınan ekipmanlar ve 
kursiyerlerin uygulama eğitimleri yerinde incelendi.  
 
Proje kapsamında iki etap halinde 140 kursiyerin eğitimden geçirileceği, bu eğitim üç 
aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada  kusiyerlere teorik eğitim, ikinci aşamada okulda 
uygulamalı eğitim tamamlandı. Eğitimlerin üçüncü aşaması ise işbaşında staj eğitimi olarak 



gerçekleştirilecektir. Kursun sonunda kursiyerlere verilecek eğitim sertifikası ile sektörde 
kalifiye eleman olarak çalışabileceklerdir. 
 
Teorik eğitimler Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası salonlarında verilmiştir. Uygulamalı 
eğitimler kapsamında Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde kursiyerlere Mutfakta Servis, 
Uyulması gereken sağlık kuralları, Misafirlerin karşılanması ve servis usulleri ile ilgili 24 saat 
eğitim verildi.  
 
Projenin birinci etabının son aşamasında kursiyerler Aralık ayı boyunca  işyerlerinde staj 
uygulaması ile devam edeceklerdir.  
 

 
 
 



    
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 



01 Aralık 2011  
DOKA’DAN TARIMA DAYALI SEKTÖRLERDE  

FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERE YÜZDE ELLİ DESTEK GELİYOR 
 

 

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Toplantı Salonunda Tarıma Dayalı 
sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ 
statüsündeki işletmelere sağlanacak % 
50 hibe desteklerinin tanıtımına ilişkin 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

 

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis başkanı Turan TUĞLU, Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY, Doğu Karadeniz kalkınma Ajansı Gümüşhane Koordinatörü 
Murat İNKÜN, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, 
Disiplin Kurulu ve Oda Üyeleri katıldı. 

 
Toplantının açılışında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail AKÇAY, Devletin sağladığı desteklerin ilimiz için yeterli olmadığını, ancak 
verilen desteklerin çoğundan da bilgi eksikliğinden yararlanamadığımızı belirtti.   
 
AKÇAY; Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı tüm üyeleri birebir ziyaret ederek 
bilgilendirmelerinin mümkün olmadığını, ancak bu tür toplantılarla katılanlarla 
edindikleri bilgileri paylaşma fırsatı bulduklarını, “BİLGİNİN PAYLAŞILDIKÇA 
DEĞER KAZANDIĞINI” belirterek toplantıya katılımın yüksek olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.  



 
Trabzon ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Müdürü Yunus Emre 
KATRANCI tarafından yapılan sunum ve bilgilendirme soru cevap ile sona erdi.  

 
DOKA ( Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı), 2011 yılı “Tarıma Dayalı Sanayi Mali 
Destek Programı”  kapsamında teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmakta, son başvuru 
tarihini  ise  20/01/2012 tarihi olarak  belirlemiştir.  
 

 

Desteklenecek projelerin 
konusunun;  et ve mamulleri, süt 
ve mamulleri, meyve sebze 
işleme sanayi, su ürünleri, 
bitkisel yağ ve mamulleri sanayi, 
şekerli mamuller sanayi (bisküvi 
ve küp şeker hariç), yem sanayi 
(sadece balık yemi ve ev 
hayvanları için hazır yemler) 
veya arıcılık alanında faaliyet 
gösteren tüm KOBİ statüsündeki 
gerçek  ve tüzel  kişiler 
desteklenecektir. 

Bu program çerçevesinde ajans tarafından sağlanacak destek; Asgari tutar: 30.000 
TL,Azami tutar: 250.000 TL  olacaktır.  

 

 

 

 

 



01 Aralık 2011  
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet ARSLANTAŞ’ın Odamızı 
Ziyareti       

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
İsrafil ASLAN ile Koza Altın İşletmeleri 
A.Ş Halkla İlişkiler sorumlusu Nuri 
SAĞLAM’ın Odamızı ziyareti 

  
 
 
02 Aralık 2011  
Gümüşhane –Torul-Harmancık 
 
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (GTSO) TARAFINDAN HAZIRLANAN 

VE BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ’NE (TOKİ) SUNULAN 
“İPEK YOLU YÖRESEL ÜRÜNLERİ PROJESİ” GÖRÜCÜYE ÇIKTI. 

 
 
GTSO, YILDA 1 MİLYON 300 BİN ARACIN GEÇTİĞİ İRAN-TRABZON YOLUNA 
DEV PROJE HAZIRLADI 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından hazırlanan ve Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) sunulan “İpek Yolu Yöresel Ürünleri Projesi” görücüye 
çıktı. 
 
Projenin yapılması planlanan Torul ilçesine bağlı Harmancık köyü bölgesinde 
Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf Mayda, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Doç.Dr. 



Kemalettin Aydın, Torul Kaymakamı Şafak Gürçam, Karayolları 10. Bölge Müdürü 
Zeynel Abidin Yeşil, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Akçay, Meclis Başkanı Turan TUĞLU, Disiplin Kurulu Başkanı Zekai ARAZ, 
Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf KULLUKÇU, TOKİ ve DOKA temsilcileri bir dizi 
incelemelerde bulundu. 
Vali Mayda, burada yaptığı açıklamada, Gümüşhane ekonomisine gerek iktisadi 
gerekse sosyal yönden katkı sağlayacağı düşünülen proje alanında incelemelerde 
bulunduklarını belirterek, projenin; kesinlik kazanması ve teknik alt yapının 
sağlanmasının ardından TOKİ tarafından hayata geçirileceğini söyledi. 
 
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Aydın ise açıklamasında Torul-Gümüşhane 
karayolunun Harmancık köyü mevkiinde 18 dönümlük boş bir arazinin olduğunu 
belirterek, “Bu alanda Gümüşhane esnafının ticaret yapmasını istiyoruz.  Özellikle 
duble yollarının ve ardından Zigana Tüneli'nin yapılması ile birlikte Trabzon limanını 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan bu hattın üzerinde yılda 2 
milyona yakın araç geçecek.” dedi. 
 
“TİCARET MERKEZİNİN YANINA SPOR KOMPLEKSİ DE YAPMAYI 
PLANLIYORUZ” 
 
Projenin istihdama katkı sağlayacağını ve bölge ekonomisini canlandıracağını 
kaydeden Aydın, “Kişilerin evlerinde ürettikleri pestilinden hoşafına, peynirine, 
çökeleğine, yöresel ürününe kadar satılabilecek turizm ticaret merkezi yapmak 
istiyoruz. Konaklamasından, büyük ölçekli restoranına, ilçelerimize ait yöresel 
ürünlerin satılabileceği, pestilcilerimizin showroomlarının kurulabilmesi, batı 
toplumlarında olan fabrika satış mağazalarını buraya kurmak istiyoruz. Organik halk 
pazarı adını verdiğimiz bir açık pazarın kurulmasını ve belirli günlerde çevre illerden 
insanların bu organik pazardan alışveriş yapmalarını teşvik etmek istiyoruz. Bu 
projemizin diğer bir ayağı da hemen 1,5 kilometre uzaklıkta 25 dönümlük bir yerimiz 
var. Onu da açık spor kompleksi yapmak istiyoruz. Futbol sahası, antrenman sahası, 
kapalı spor salonu da bu projenin içerisinde olacak. Yine 40 odalı bir otel de bu 
projenin içerisinde yer almaktadır.” diye konuştu. 
 
“PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İLE BİRLİKTE TARİHİ İPEK YOLUNU 
CANLANDIRMAK İSTİYORUZ” 
Projenin Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Toplu Konut İdaresi arasında 
sürdürülen görüşmeler sonrası kesinlik kazandığını ifade eden Aydın, şunları söyledi: 
“Projenin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından da desteklenmesi için 
çalışmalarımız sürüyor. Kalkınma Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı'nın iş geliştirme 
merkezleri ve cazibe merkezleri adı altında da destekleri var. Projenin hayata 
geçirilmesi ile birlikte Tarihi İpek Yolunu canlandırmak istiyoruz. Modern, çağdaş, 
günümüze uyarlanmış, Gümüşhane'nin her zaman içinde bulunduğu bu İpek Yolu 
Havzası'nın yeniden yerini almasını istiyoruz. Tarihi İpek Yolu üzerinde yeni 
yüzyıllara yakışır bir kervansaray yapmak için çalışıyoruz.” 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ise Doğu Karadeniz’i  
Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’ya bağlayan Trabzon-İran Transit Karayolu 
üzerinde bulunan Gümüşhane’nin önemli bir konumda olduğunu söyledi. 
 
 



“YILDA 1 MİLYON 300 BİN ARACIN GEÇTİĞİ BU YOLUN POTANSİYELİNDEN 
İSTİFADE ETMEK İSTİYORUZ” 
 

 

Akçay, yapımı devam eden duble yol 
ve tünel inşaatları ile Trabzon-İran 
transit yolunda seyreden araç 
sayısının 2 katına çıkacağını 
belirterek, mevcut hali ile bile şuanda 
bu yoldan yılda 1 milyon 300 bin araç 
geçtiğini söyledi. Bu araçların yüzde 
5’inden 2 kişinin inmesi halinde 200 
bin kişi ettiğini kaydeden Akçay, 
“Bizim ilimizin nüfusu 130 bin kişi. Bu 
nedenle ilimiz ekonomisinin 
potansiyeli bu yolda. Araçlar aşağı 
yukarı akıp gidiyor. Biz bu 
potansiyelden istifade etmek 
istiyoruz.” dedi. 
 
Projenin içerisinde ticaret, turizm ve 
sosyal alanlar bulunduğunu 
kaydeden Akçay, hazırlayacakları 
eskiz projeyi TOKİ’ye sunacaklarını, 
kabul edilmesinin ardından çıkacak 
maliyetle birlikte TOKİ’nin 
kendilerinden yüzde 25 talep 
garantisi istedikten sonra ilk 
kazmanın vurulacağını da sözlerine 
ekledi. 
 

 
05 Aralık 2011  
DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) / Trabzon 

 

2011 yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında DOKA 
Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansına sunularak DOKA 
tarafından kabul edilen TR90 
İçin Proje Hazırlama Eğitimi 
(TR90/11/TD/02/25) referans 
nolu Projemizin sözleşmesinin 
imzalanması. 
 

 
 
 



05 Aralık 2011  
Ticaret ve Sanayi Odası / Trabzon 

 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Turizmde Bölge 
Potansiyelinin harekete Geçirilmesine Yönelik mali Destek Programı kapsamında 
Bölge Odalarının ortaklığı ile hazırlanan “Her Yönüyle Karadeniz” 
(TR90/10/TURİZM001-A/303) referans nolu proje sözleşmesinin imzalanması. 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin ortak Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin iştirakçi 
olduğu proje Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecektir.  
 
Proje ile Karadeniz Bölgesinin 360      lik panoromik sanal turların, web sitesi ve kısa 
filmleri oluşturulacaktır.  

Bölge illerinin önemli destinasyonlarının 360 derece panoramik sanal turu ve kısa 
filmlerinin çekileceği projenin bütçesinin 429 bin 407 lira olduğu bildirildi. Proje 
kapsamında ayrıca bölgenin önemli vadi ve turizm potansiyeline sahip destinasyon 
bölgelerinin hava çekimi yapılacak. Sanal tur ve kısa filmlerle Türkçe, İngilizce, Rusça 
ve Arapça olmak üzere 4 dilde web sitesi ve DVD hazırlanacak.  

    
 
 
 



13 Aralık 2011  
 
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Mastra Şubesi İşletme Müdürleri Hasan 
GİRAY’ın ve Feridun AKYOL’un odamızı ziyaretleri. 

 
 
 

16 Aralık 2011 
 
GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN İŞSİZLERİMİZE VE 
ÜNİVERİSTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GİRİŞİMCİLİĞİN TANITILMASI VE 
KARİYER PLANLAMA KONULARINDA SEMİNER DÜZENLENDİ 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun 
DALĞIÇ’ın önderliğinde, Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı 
Salonunda İŞKUR’a kayıtlı işsizler ve 
Üniversite öğrencilerine yönelik 
Girişimciliğin Tanıtılması ve Kariyer 
Planlama konulu seminer ve kokteyl 
düzenlendi.   
  

 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Lütfi KILIÇ’ın açılış 
konuşması ile başlayan seminer, 
TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları 
ve Yöneticiler Vakfı) Proje Koordinatörü 
Cüneyt ÖRKMEZ’in sunumu ve 
Gümüşhane Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Aysun DALĞIÇ’ın kapanış 
konuşması ile sona erdi.  

 



Seminerde; Yeni nesil KOBİ’leri 
oluşturacak genç nüfus, Girişimcilerin 
kendi  işini kurma, değerlendirme ve 
başarılı olmaları, İnovasyon 
(yenilikçilik/yeni fikirler) ‘un girişimcilikteki 
önemi, Genç girişimcilerin kendi işlerinde 
ve inovasyon stratejilerinde ki önemi 
anlatıldı. 

  

 

       

17 Aralık 2011 
YÜCE OTOMOTİV YÖNETİM KURULU VE GALATASARAY DİVAN KURULU 
ÜYELERİ GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET ETTİ 
 

 

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Hemşerimiz Ahmet YÜCE, Yüce 
Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ali YÜCE 
ile Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri; Alp 
ÖNER, Tunç ÖNER ve Gümüşhane 
Belediye Başkanı Mustafa CANLI, Harşit 
Lisesi Müdürü Nusret BULUT, Odamız 
Üyelerinden Sadullah DABAĞ ve Osman 
BOZKUŞ  Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret etti.  
 

 
Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YÜCE ziyaret anısına Yönetim Kurulu 
Başkanımız İsmail AKÇAY’a bir kase, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanımız İsmail AKÇAY ise Misafirlerimize İlimizin tanıtımında önemli bir 
yeri olan Karaca Mağarası Rölyefi ve İlimizin Yöresel tatlarından olan Pestil Köme 
verdi.  



  
  

  

 
 

21 Aralık 2011  
Yıldız Bakır Madencilik Sanayi A.Ş Gümüşhane Şubesine ziyaret. 
 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY, Meclis Başkanı Turan TUĞLU 
ve Kent Konseyi Başkanı Hasan PİR 
Yıldız Bakır Madencilik Sanayi A.Ş 
Gümüşhane Şubesini ziyaret ederek 
İşletme Müdürü Mehmet TÜRKOĞLU ile 
görüşerek madenin çalışmaları ve 
yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar.  

 

 



20-21-22 Aralık 2011 
TR90 İçin Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi ve Sertifika Töreni 
Gümüşhane Ticaret ve sanayi Odasının DOKA (Doğu Karadeniz kalkınma Ajansı) ‘na 
Teknik Destek Programı Kapsamında sunmuş olduğu “TR90 için Proje Hazırlama ve 
Yönetme Eğitimi” adlı proje kapsamında Gümüşhane Ticaret  ve sanayi Odası 
Toplantı Salonunda 20-21-22 Aralık 2011 tarihlerinde Proje Hazırlama ve Yönetme 
eğitimleri gerçekleştirildi.  

   
Eğitimler; DOKA Merkez personeli Nuran TORUN ve Gümüşhane Yatırım Destek 
Ofisi uzmanı Mürat İNKÜN gözetiminde Eğitmenler Şekip KARAHAN ve Esra 
Hashemi SHİRAZİ tarafından verildi. 
 
Eğitimde; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarıma Dayalı Mali Destek Programına 
ilişkin sorulara cevaplanarak eğitim programı uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.  
Proje ile TR90 bölgesinde yer alan 6 ilde yapılan eğitim kapsamında toplam 253 kişi 
sertifikalandırılmıştır.  

 
Proje eğitim takviminin duyurulmasını takiben, Gümüşhane’de eğitimlere katılmak için 
25 başvuru olmuş, kursu başarı ile tamamlayan 15 Katılımcıya düzenlenen törenle 
Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf MAYDA, Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa CANLI, 
DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay KALDIRIM, Kelkit Belediye Başkanı Muammer 
DURAN, Söğütlü Belediye Başkanı Numan KARA, İl Genel Meclis Başkanı 
Sebahattin ÇOBANOĞLU, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail AKÇAY, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Kadir KARAKOÇ, 
Tarım İl Müdürü Hasan IRKIN, Ziraat Odası Başkanı Temel AĞAÇ’ın katıldığı  törenle 
sertifikaları verildi.  



 

 
Gümüşhane Valisi Dr. Yusf MAYDA ; 
Ülkemiz uluslar arası normlara ulaştığını 
belirterek, Proje hazırlama ve sunmanın 
çok önemli olduğunu söyledi. “Balık 
vermek değil balık tutmayı öğretmek 
gerekir”  dedi.  
 

 
Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa 
CANLI ; Bilgi eksikliğinin gidermenin 
önemine vurgu yaparak, Proje için Doğu 
Karadeniz kalkınma Ajansı ve 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına 
teşekkür etti. 
 

 

 

 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Çetin Oktay KALDIRIM; İlimiz 
ve Bölgemiz için Organik tarım vizyonu 
yaratmak için yapılan çalışmaların 
önemine dikkat çekti. 
 

 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY; 
Projeli hayatın önemine vurgu yaparak 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına  
desteklerinden dolayı, kursiyerlere 
katılımlarından dolayı teşekkür ederek 
her katılımcıdan bir proje beklediklerini 
belirtti. 

 

 
   

   
 



   
 

   
 

  
 

 
 



23 Aralık 2011  
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. DEN ODAMIZA ZİYARET 
 

 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 
Genel Müdürü İsmet 
SİVRİOĞLU, Genel Müdür 
Yardımcısı Hayri ÖĞÜT, 
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 
Mastra Şubesi İşletme 
Müdürleri Hasan GİRAY ve 
Feridun AKYOL Odamızı 
Ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanımız İsmail 
AKÇAY’la görüştü. 
 
 

 
 
28 Aralık 2011  
Gökırmak Düğün Salonu 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının (GTSO), Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (DOKA) ortaklığı ile yürüttüğü “Turizm Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme 
Projesine” katkı sağlayan kurum ve işletmelere düzenlenen yemekli toplantı ile 
Teşekkür Belgeleri verildi. 
 

 
Gökırmak Düğün Salonunda gerçekleştirilen törene; Gümüşhane Valisi Vali Dr. Yusuf 
Mayda, Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Garnizon Komutanı Albay Şerafettin 
Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Canlı, GTSO Başkanı İsmail Akçay, kamu kurum 
ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 
projeye katkı sağlayan kuruluşların temsilcileri katıldı. 
 
 



“GÜMÜŞHANE TURİZM PASTASINDAN YETERİNCE PAY ALAMIYOR” 

 

Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf 
Mayda burada yaptığı 
konuşmada projenin 
Gümüşhane için büyük bir önem 
taşıdığını belirterek, turizm 
açısından oldukça önemli 
bölgelere sahip Gümüşhane’nin 
pastadan yeterince pay 
alamadığını söyledi. Mayda, “Biz 
bunları ya pazarlayamıyoruz ya 
da turizme katabilmiş değiliz” 
tespitinde bulunarak, “Bu 
konudaki çalışmalarımız devam 
ediyor. İnşallah bunları turizme 
sunacak hale getireceğiz. Tabi 
turizm  

sektöründe hizmet verecek olan ara elamanların yetiştirilmesi de önem taşıyor. 
GTSO ve Belediye Başkanlığı bu konuda önemli ve güzel çalışmalar yapıyor. Bu tür 
projelerin desteklenmesi, emek veren kişilerin de takdir edilmesi gerektiğine 
inanıyorum.” dedi. 
 
“TÜRK EKONOMİSİNİN EN BÜYÜK SIKINTILARINDAN BİRİSİ: ARA ELEMAN” 
 
Türk ekonomisinin en 
büyük sıkıntılarından 
birisinin “ara eleman” 
sıkıntısı olduğunu dile 
getiren Milletvekili 
Feramuz Üstün, 
GTSO’nun projesinin bu 
noktada oldukça 
“anlamlı” olduğunu 
söyledi. Üstün, “Bir 
ekonomiyi güçlü kılan 
siyasi istikrar, 
hammadde, ara mal ve 
ara elamandır. Siyasi 
istikrarımız gayet iyi. 
Sanayicilerimizin şuanda 
en büyük dertlerinden 
birisi ara elemandır.  

 

Gümüşhane’mizde 140 insanımız artık her işi yapan olmaktan çıkıp, turizmci 
olmuştur. Her işi yapan insana iş bulmak kadar zor bir şey yoktur. Her işi yapanın 
hiçbir özel vasfı yoktur. O yüzden GTSO’ya 140 insanımıza özel bir vasıf 
kazandırdığı için teşekkür ediyorum.” dedi. 
 
 



Törende konuşan Gümüşhane Belediye 
Başkanı Mustafa Canlı ise günümüzde 
proje yazma ve proje karşılığında ortaya 
konulan eserlerin karşılığını almanın çok 
zor olmadığını belirterek, şöyle konuştu: 
“Önümüzdeki süreçte temenni ederiz ki 
bölgesel manada Gümüşhane’miz daha 
çok ön plana çıkar.” 
 

 
 
 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail AKÇAY yaptığı konuşma;  
Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı Desteği İle yapmış 
Olduğumuz, “Gümüşhane’de 
Turizm Sektörüne Ara Eleman 
Yetiştirme Projesi” toplantısına 
katılarak bizlere güç verdiniz, 
zenginlik kattınız, hepinize ayrı 
teşekkür ediyorum. Hoş 
geldiniz, sefa geldiniz.  
 

 
 
 
Bu toplantımız için Protokol ve Derneklerimizi, Meslek Odalarımızı ve Hizmetler 
Sektöründe kayıtlı üyelerimizi bilgilendirdik. 
 Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sosyal sorumluluk kapsamında 14 tane 
proje yaptık. 12 projemiz bitti. Bu projemizle beraber, Pestil Köme İhracat Pazarını 
Geliştirme projelerimiz devam ediyor.  
Turizme Ara Eleman Yetiştirme Projemizle, ilimizdeki işsiz ve hizmet sektöründe 
çalışanlarımızdan 140 kişiye teorik eğitimler ve pratik eğitimler verildi. Şimdi 
işletmelerde staj eğitimleri veriliyor.  
Yine bu proje kapsamında Otelcilik ve Turizm Meslek Lisemizin mutfak ve servis 
ihtiyaçları için 43.000,00-TL’lik malzeme alındı. 
180.000,00-TL bütçesi olan projemiz   05 Temmuz 2011 tarihinde başladı.      05  
Temmuz  2012 tarihinde bitecektir.  
Bu vesile ile bilgilerini, becerilerini ve kendilerini geliştirmek isteyerek projelerimize 
katılan değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. 
Yine projemizde bize destek veren başta Milli Eğitim Müdürümüze ve Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum, Projemizi 
uygun gören, destekleyen DOKA yetkililerimize teşekkür ediyorum. 
Değerli konuklarımız; Son zamanlarda proje kelimesini çok duymaya başladık. 
Bundan sonra bizleri projeli bir hayatın beklediğini hatırlatmak istiyorum. 



İlimiz için, insanımız için, kurumumuz için ne kadar çok proje yaparsak o kadar fayda 
sağlarız.  
Kişisel gelişim projeleri var, meslek edindirme projeleri var, % 50 hibe verilen projeler 
var.  
Siz değerli konuklarımızın katılımı ile şu anda yaptığımız bu etkinlikte, ikramlarda 
proje kapsamında ve proje bütçesinden yapılmaktadır. 
Çok Proje yapan çok pay alır. Bizler proje yapmazsak başka iller daha çok pay alır. 
Proje yapmak isteyen, projelerle ilgili bilgi almak isteyenler için Ülkemizde 26 Bölgede 
ABİGEM’ler kurulmuştur. Bize en yakın merkez Trabzon’dur. Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odamızda da bir temsilci ile bu hizmetleri veriyoruz.  
 
Bu projelerle hedefimiz, insanımızın daha hoşgörülü, daha donanımlı, daha girişimci 
olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. 
Bu projemiz kapsamında, Projemize ve Oda faaliyetlerimize destek veren 
işletmelerimize teşekkür belgelerini beraber vereceğiz. 
 
Törende daha sonra projeye katkı sağlayan işletmelere plaketleri protokol üyeleri 
tarafından verildi. 
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