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KALKINMAMIZA DESTEK VERECEK ÖNERİ VE TALEPLERİMİZ 

 

 

1- Askeri Birliğin İlimize kurulmasını bekliyoruz.  

 

2- Demiryolu uygulama projemiz başlatılmalı. 

 

3- Torul – Kürtün – Tirebolu yolumuz standart hale gelmeli. 

 

4- Mülkiyetli yerleşik turizm programlanmalı ve turizm için daha çok proje 

yapmalıyız.  

 

5- Şehir-Torul ve Tohumoğlu Köprüsü arasında ve Karataş-Kuşakkaya 

eteklerinde planlanmalı. 

 

6- Hazine –Meralarda, yatırım ve turizm için uygun yerler planlanarak, özel 

sektöre rekabet ortamı da sunulmalı.  

 

7- Üretim ve İstihdamın artırılması için, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması 

şarttır.  

 

8- Özel Sektör-Kamu İşbirliği yok denecek kadar azdır. Bu sağlanmalı. Birbirimizi 

anlamıyoruz. Maddi ve manevi zararlara uğruyoruz. Kamu Kurumları bizi 

yoruyor. Engelliyor.  

 

9- Özel Sektör – Üniversite İşbirliği yok denecek kadar azdır. Ciddi engeller var. 

Bu da öncelikle ele alınıp hayata geçirilmeli. Engeller varsa çözülmeli.  

 

10- Yatırımcıyı heyecanlandıran bir Teşvik Yasası en az gelişmiş İllerden 5’erli İl 

gurupları ile teşvik edilmeli.  

 

11- Mesire bölgemizde ve yamaçlarında yürüme ve koşu parkurları yapılmalı.  

 

12- Otoparklar yetersiz. Araçların uygunsuz parkları esnafa zarar veriyor. 

İhtiyaca cevap verecek otoparklar yapılmalı.   

 

13- Özel okullar açılmalı. Teşvik edilmeli. Eğitimde rekabet ortamı sağlanmalı. 

Eğitim kalitemiz yükseltilmeli.     

 

14- Organik ürün üretimine (Katma değeri yüksek ürüne) destek verilmeli ve 

teşvik edilmeli. Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz.  

 

15- Cumhuriyet öncesi üç medeniyeti bir arada yaşamış ve yaşatmış 

Süleymaniye Mahallemizi, İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katmak 

için gereken yapılmalı. Israrla takip edilmeli.  



 

16- Teleferik sistemi kurularak Süleymaniye'ye ulaşım ve ziyaret cazip hale 

getirilmelidir.  

 

17- Kamu Kurumları özel sektörle rekabet edecek işler konusunda hassasiyet 

göstermeli, faaliyetleriyle özel sektöre zarar vermemeli.  Kamu Kurumları mal 

ve hizmet alımında, rekabet ortamında yöremiz esnaf ve tüccarını tercih 

etmeli.   

 

18- Kürtün İlçemizde üretilen fındık teşvik kapsamına alınmıştır. Burada coğrafi 

yapımız fındık için müsaittir. Fındık ekim alanlarını büyütmeli Kürtün 

ekonomisine önemli katkı sağlayacak hale getirilmelidir.  

 

19- Arazimize uygun tarım ürünleri ve meyveleri belirlenmeli, üretimleri ve 

pazarlanması desteklenmeli.    

 

20- Sektörel ve ara eleman yetiştiren bir eğitim sistemi geliştirmeliyiz.  

 

21- İlimizde İPARD kapsamına alınmalı.   

 

22- Taş ören işçiliği iş dünyasına zarar veriyor. Verimliliği düşürüyor.  

 

23- İlimizde her sektörde rekabet ortamı oluşmuştur. Ancak her apartman 

altında açılan Ulusal marketler haksız rekabet yapıyor, küçük esnafı eziyor. 

Ayrıca, sermayelerinin büyüklüğüne göre üretim ve istihdam sağlamadan, 

İlimizdeki sermayeyi İl dışına taşıyorlar. Bu önlenmeli. Örneğin Ulusal Marketler 

100 bin nüfus altındaki yerlerde 1 şubeden fazla açmamalı. Özel sektör dostu 

bir anlayış olmalı. İnsan hayatını kolaylaştırmayı bir sevda haline getirmeliyiz. 

Bunu kendimize dert edinmeliyiz.     

 

- Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak talep ve takiplerimizle                 

18 Mayıs 1998 tarihinde müracaat edilerek Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 

kuruluş ve yer seçim çalışmaları yaptık. 06.11.2000 tarihinde Bakanlık 

tarafından  onaylanarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluş protokolünü 

imzaladık. Ve bugün Organize Sanayi Bölgesini yatırımcılara sunuyoruz.  

 

- Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından verilen ve İlimiz insanının maddi ve 

zaman kaybına neden olan Karayolu taşıma belgesi olan K Belgeleri 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamızın talep ve takibiyle artık Odamızdan 

verilmektedir. Buda İlimiz insanının maddi ve zaman kaybının önüne geçmiştir.  

 

- Karayolu Tır Karnesi Belgesinin İlimizde verilmesi için Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak gerekli girişimler yapılmıştır. Takip edilmektedir.    

 

- DOKA-Valilik ve Ticaret ve Sanayi Odamız ortaklığında İŞGEM Projesi 

onaylanmıştır. Yer tespiti yapılmış, projenin başlatılması noktasına gelinmiştir.   



 


