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Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında Yerel Kalkınma Sinerji 
Toplantısı yapıldı (12 Haziran 2015) 
 
 
 
  
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen 
Yerel Kalkınma sinerji toplantısına Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail AKÇAY, Meclis Başkanı Sebahattin 
UÇAR, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sibel KANDAZ OLGUN, Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Talip DURAKOĞLU, Gümüşhane 
Üniversitesi Akademisyenlerinden Odamız Akademik Danışmanı Doç Dr. 
Mehmet Ferhat ÖZBEK, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin CEYLAN, Meclis 
Üyesi Adem KÖSE, Meslek Komiteleri Üyeleri Turan TUĞLU, Halit 
OKUR, Arslan Murat AKÇAY, İsak YİĞİT, Hakan ÖZGÜN, Fatih 
ARSLAN, Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Seyfullah KARABULUT, 
Ramazan GERGİN, Ticaret ve Sanayi Odası personellerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Doç Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK’in yerel kalkınma ve gelişmiş ülkelerde 
yerel kalkınmaya örnek olan sunumunu yaptı.  
 
Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
AKÇAY yönetimiyle bütün konuşmacılar tek tek sunum ve konuşmalarla 
sorun ve önerileri anlattılar.  3,5 saat süren toplantıda Gümüşhane İş 
Dünyası temsilcileri yerel kalkınmayla ilgili görüş sorun ve önerilerini 
sundular.  
 
Kayıt altına alınan sunumlarla hazırlanacak olan rapor Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine gönderilecek, 21 Temmuz’da Trabzon’da yerel 
aktörlerin katılacağı toplantıda tartışılacak daha sonra Ankara’da ilgili 
Bakanlıklara sunularak takibi yapılacaktır.  
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YEREL KALKINMA SİNERJİ TOPLANTISINA KATILARAK 
GÖRÜŞ VE ÖNERİ GÖNDEREREK KATKI SAĞLAYANLAR 

 

ADI SOYADI  UNVAN / GÖREV 

İsmail AKÇAY Yönetim Kurulu Başkanı 

Sebahattin UÇAR Meclis Başkanı 

Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK Akademik Danışman 

Süleyman KÖPRÜLÜ Yönetim Kurulu Üyesi  

Hüseyin CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi 

Adem KÖSE Meclis Üyesi 

Halit OKUR Meslek Komitesi Başkanı 

Turan TUĞLU Meslek Komitesi Üyesi 

Arslan Murat AKÇAY Meslek Komitesi Üyesi 

İsak YİĞİT Meslek Komitesi Üyesi 

Hakan ÖZGÜN Meslek Komitesi Üyesi 

Fatih ARSLAN Meslek Komitesi Üyesi 

Sibel KANDAZ OLGUN Kadın Girişimciler Kurlu Başkanı 

Talip DURAKOĞLU Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 

Seyfullah KARABULUT Genç Girişimciler Kurulu Üyesi 

Ramazan GERGİN Genç Girişimciler Kurulu Üyesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Sebahattin UÇAR 
Meclis Başkanı 
 

 
 
 
Tekstil sektöründe yeni teknolojiyi kullanmalıyız. Nano teknoloji artık 
yaygınlaşıyor. Bu gelişmelere bizimde ayak uydurmamız gerekiyor.  
İlimizde yüksek katma değerli tekstil ürünleri üretilebilmesi için bizim 
ölçeğimizdeki illerde nanoteknoloji ürün üretimi teşvik edilmeli. 
Turizm devamlı gündemde, bundan da sonuç almalıyız.  
Transit yoldan yeterli faydayı sağlayamıyoruz, bu konuda çalışmalar 
yapmalıyız.  
Yapılan altyapı yatırımlarında önem sıralaması doğru yapılamadı. Var 
olan altyapı yatırımları gözden geçirilerek eksiklikler önem sıralamasına 
göre bir an önce bitirilmeli.  
İmar planı yeniden düzenlenmelidir.  
Üniversite şehir işbirliğinde eksiklikler var bu konuda çalışmalar 
yapılmalı.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Hüseyin CEYLAN 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 

 
 
Bölgelerin kalkınmasında ulaşım çok önemlidir.  
Gümüşhane’de ulaşım sektörü geri kalmıştır. Gümüşhane’nin 
kalkınmasında demir yolu ve hava yolu olması gerekmektedir.  
Gümüşhane’de çıkarılan yer altı kaynaklarının ilde işlenmesi ve bu 
madenler üzerinde sanayi yatırımları yapılması gerekmektedir.  
Gümüşhane ekonomisine direk etki yapacak; otelcisinden taşımacısına 
kadar esnafı direk etkileyeceğine inandığımız il merkezinde bir acemi 
birliği kurulmalıdır.  
Demiryolu uygulama projemiz yapılmalı.  
İlimizde çıkarılan madenler ilimizde işlenmeli.  
Askeri birlik kurulmalı.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Süleyman KÖPRÜLÜ 
Yönetim Kurulu Üyesi 
 

Yerel Kalkınma Sinerji Toplantısıyla İlgili Görüş ve Öneriler 
Yerel Kalkınmaya etkin katkının en önemli unsuru insanımızı 
eğitmek,becerisini geliştirmek,onu cesaretlendirmek,yüreklendirmek ve 
özendirmek olmalıdır.  
Bölgeler arası kalkınma farlılıklarının giderilmesinde bölgesel planlama 
ve bölgesel kalkınma yaklaşımı esas alınmalıdır.  
Kalkınmada öncelikli yöreler uygulaması arzu edilen gelişme hızını 
sağlayamadı. Bu nedenle yörede mevcut iş yapan sektörler her yöne ile 
kollanmalı ve desteklenmelidir.  
Dışarıdan O Yöreye gelecek olanı beklemek yerine o yörede çalışan 
kesimler işçi ve işveren bütünüyle desteklenmelidir.  Yöre halkının 
kalkınmaya katılımını sağlamak için, bölgedeki ekonomiyi canlandırmak 
için o bölgelerde yatırımı artırmak için bütün dengesizlikleri ortadan 
kaldırmak lazım.  
Yerel ve Bölgesel girişimcilerin her türlü fonlarla desteklenmesi alt yapı 
yatırımlarının sağlanması gereklidir. Yöresel taleplerin karşılanması yeni 
ürün ve hizmet üretimi için finansal çözüm ve garantiler sağlanmalıdır. 
Yerel sorunları belirleyerek tarafları bir araya getirmek ve çözümün 
parçası olmak esastır.  
İlgili Kurumlar ve yerel Yatırımcı birbirini tanıyan, tamamlayan  anlayışla 
işini yapmalı her sektör kendi sahasında neden yatırım ve kalkınma yok 
sorusuna cevap aramalı ve kendini sorumlu saymalıdır.  
 
Yerel kalkınma Sinerjisiyle İlgili Cevabını Arayan Sorular, Soruların 

Muhatapları ; 
1- İmar Planı değişiklikleri ve ruhsat işlerini geciktiren BELEDİYE 
2- Tarımsal ürün Yetiştirilmesi ve verimliliği ile ilgili çalışmayan TARIM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
3- Yeterince Finansal Destek Sağlamayan YÖNETİMLER 
4- İşletmelerin ihtiyacı olan ara eleman  yetiştirmeyen EĞİTİM 
KURUMLARI 
5- İşsizliğe sanal değil gerçek çözüm bulmak için işletmelerin ihtiyacı 
olan elemanın temini gerek vergi, gerek sosyal güvenlik Kurumu prim 
desteğini ve yanında sektörlere göre ücret desteği sağlamak gerekmez 
mi ?  
 Saygılarımla ;  
 
 



 

 
 
 
 
Adem KÖSE 
Meclis Üyesi  

 
Devlet bize nasıl bakıyor, kalkınmamız için nerden bakıyor.  
Biz Gümüşhane’ye ve kalkınmaya nerden bakıyoruz. 
Bizim kalkınmamız için devletin desteğine ve teşviğine ihtiyacımız var. 
İlimiz birçok yönden dezavantajlı  
Sektörümüzde ara eleman ihtiyacımız çok fazla, Üniversite mezunu 
bizim ihtiyacımızı görmüyor. Sektörel eğitime ihtiyacımız var.  
Mevsim şartları dolayısıyla senenin 6 ayını çalışabiliyoruz, bu nedenle 
istihdamda büyük firmalarla rekabet edemiyoruz.   
İlimizde lojistik üs olarak bir bölge oluşturulmalı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Halit OKUR 
Meslek Komitesi Başkanı 

 
 
Teşvik yeterli değil, istihdam üzerindeki yükler çok fazladır. Bizi 
desteklerseniz isthdam sağlarız üretim de artar.  
Bölgesel teşviklerden istifade edemiyoruz. Çevre illerle aynı kategoride 
değerlendirilmemiz bize avantaj sağlamıyor.  
Eski ve yeni yatırım yapacak girişimciler için o  ilin ekonomik ve soyal 
düzeyi göz önünde bulundurularak teşvik sağlanmalıdır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Turan TUĞLU 
Meslek Komitesi Üyesi 

 
 

 GAZETECİLİĞİN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA ETKİLERİ  

 Yalnız ulusal gazetelerin değil, yerel gazetelerin de, bulunduğu 
yörenin sosyal ve kültürel hayatını olumlu yönde etkileme görev ve 
sorumluluğu vardır. Çünkü gazeteler de (Kişisel ticaretin dışında) 
kamu hizmeti vermek durumundadırlar.  

 Bir gazeteyi; aralıksız, 5 yıl, 10 yıl, 30 yıl sürdürebilmek elbette 
kolay değildir. 

 Ama, gazeteler; yayın süreleriyle değil, toplumsal gelişmeğe 
yaptıkları katkılarla değerlendirilirler.  

 15 yıl, 30 yıl yayınımızı sürdürdük ama, topluma ne verdik ? 

 Kamunun yararlanacağı hangi düşünceyi ürettik ? 

 Gelişmenin ve kalkınmanın önündeki hangi engellerin 
kaldırılmasına katkı sağladık ? 

 Vatandaş, ya da kamu, gazetecilik olayına biraz da bu açıdan 
bakar.  

 Kişileri ve kurumları hedef tahtasına koymak hüner değildir.  

 Hüner, yanlışın yanına doğruyu koyabilmektir.  

 Eleştirirken de, kişileri ya da kurumları incitmeden eleştirmelidir.  

 Eleştirinin sözlük anlamı, yalnızca olumsuzlukları ortaya koymak 
değildir. 

 Ya ? 

 Olumlu yanları da görebilmektir.  

 Bu da; olaylara tarafsız bir gözle ve duygusal atmosferin dışına 
çıkarak, iğneyi 



 

 kendimize, çuvaldızı ele batırarak olur. 

 Yerel gazeteler, yayınlandığı ilin sınırlarıyla sınırlıdır. 

 Ne demek bu ? 

 Haberlerinde, yorumlarında bu sınırların dışına taşmazlar.  

 Örnek vermek gerekirse, Gümüşhane’deki bir gazeteyi, Adana’da, 
Edirne’de, İzmir’deki olaylar, haberler ilgilendirmez. Hatta, 
hükümetlerin kurulması, bozulması da ilgilendirmez. Tüm haberler, 
Gümüşhane ili ile ilgili olmalıdır.  

 Gazeteler düşünce üretmeli, toplumun önünü açmalı, sosyal, 
kültürel ve ekonomik yönden, yayınlandığı ilin kalkınmasına katkı 
sağlamalı dedik.  

 Nasıl olur bu ? 

 İlin, her alandaki sorunlarının belirlenmesi ile olur.  

 Gümüşhane’yi iki vadiyle ayırarak inceleyebiliriz; Kelkit vadisi, 
Harşit vadisi. 

 Kelkit vadisi içinde; Kelkit, Şiran ve Köse’de doğal yapı tarıma 
elverişlidir. Öğle ise, bu vadide; buğday, Arpa, Mercimek, Fasulye 
ve benzeri ürünler yetiştirilebilir. Hayvancılık, arıcılık geliştirilebilir.  

 Tarım yapılıyorsa, tarım için gerekli araç ve gereçleri üreten bir 
fabrika kurulabilir. Arazinin sulanması için, göletler artırılabilir.  

 Harşit vadisinde; Gümüşhane Merkez ilçe, Torul ve Kürtün ilçeleri 
birlikte düşünülmelidir.  

 Bu yörede arazi dağlıktır. Tarımdan çok meyvecilik üzerinde 
durulabilir. Torul ve Kürtün Barajlarında balıkçılık yapılmaktadır, 
daha da  geliştirilebilir. Yine bu bölgede; yaylalar, göller, doğal 
güzellikler vardır. Öğleyse; turizm üzerinde durulmalıdır.Turizm, 
bazı yörelerin, hatta bazı ülkelerin önemli gelir kaynaklarından 
biridir. 

 Yine Harşit vadisi, kar ve çim kayağı için elverişlidir.  

 Kelkit vadisinde olduğu gibi, bu bölgede de arıcılık yapılabilir. 
Kürtün bölgesinde fındık üretimine izin verilmiştir. Fındık ekimi için 
sınırlar genişletilmelidir. 

 Bir ara, Torul ve Kürtün bölgesinde Antep fıstığı üretimi planlanmış 
ve denenmiştir. İyi sonuç alınmış ama, üzerinde durulmamıştır. 
Başka ürünler de denenebilir.  

 Gümüşhane merkez ilçe bir madenler kentidir. Bu bölgemizde; 
Altın, Gümüş, bakır, çinko, demir, granit ve benzeri madenler 
bulunmaktadır. Bu saydığımız madenlerin bir kısmı işletilmektedir.  

 Madencilik de Gümüşhane için önemli bir gelir kaynağıdır.  



 

 Tüm bölgelerde, mevcut yerleşim alanlarına yeni yerleşim alanları 
hazırlanabilir. Tüm yerleşim alanlarının imar planlarına uygun 
olarak geliştirilmesi sağlanabilir. 

 Sosyal ve Kültürel açıdan ; Gümüşhane’nin folklorik değerleri 
üzerinde pek durulmamaktadır.  

 Nedir bunlar ? 

 Gümüşhane’nin yerel yemekleri, oyunları, kıyafetleri, deyimleri, 
masalları, türküleri, manileri, yöreye özge ürünleri, tarihi kalıntıları 
(Camileri, hamamları, kiliseleri, şehitlikleri) vardır. Bunların çoğu 
tescil edilmemiştir. 

 Bu konuda, Gümüşhane Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneğinin yerel kültür derlemeleri önemli bir hizmettir. Bu hizmete, 
benzeri başka hizmetler eklenebilir.  

 İşte yerel gazeteler, yerel haberlerin yanı sıra, başından beri işaret 
ettiğimiz bu konuları araştırmalı, işlemelidir. Düşünce üretmek, 
toplumun önünü açmak, ilimizi, her alanda geliştirmek dediğimizde, 
amacımız budur.  

 Basın sektörü olarak, dile getirmemiz gerekenleri özet olarak 
sunduk. Gazetemizin 48 yıllık arşivlerini incelediğinizde, burada 
sözünü ettiğimiz konuların tümünü zaman zaman işlediğimiz 
görülecektir.  

 Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının ; “Yerel Kalkınma Sinerji 
Toplantısı” düzenlemesini bu açıdan çok yerinde görüyor, takdirle 
karşılıyorum.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Arslan Murat AKÇAY 
Meslek Komitesi Üyesi 

 
 
1-Altyapı (Ulaşım, konaklama, ….. gibi altyapı yatırımları yeterli düzeye 
çıkarılmalı, eksiklikler giderilmeli) 
2-Ulaşım (Zigana tüneli, demiryolu ve havaalanı bir an önce 
gerçekleştirilerek ilimizin ulaşımdaki eksiklikleri tamamlanmalı) 
3-Turizm (Kırsal ve inanç turizminin yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım 
ve altyapı eksiklikleri giderilmeli, turizm alanları rehabilite edilmeli)    
4-Tanıtım ve Reklam  
5-Eğitim (Sektörel eğitim)  
6-Gümüşhane İPARD programına alınmalı 
Şehir imar planı şehrin gelişimine yönelik tekrar değerlendirilerek 
değiştirilmelidir.  
Özel sektör üniversite işbirliği ile sürekli eğitim merkezi kurulmalıdır.  
Hes projeleri turizm alanlarına zarar vermeyecek şekilde planlanarak 
yapılmalıdır.  
İlimize turizm alanında önemli katkı sağlayacak Süleymaniye Kayak 
Turizm merkezi projesi bir an önce yasal engellerden arındırılarak hayata 
geçirilmelidir.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
İsak YİĞİT 
Meslek Komitesi Üyesi 

 
Gümüşhaneli olarak değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Ortak kültürümüzü 
geliştiremedik. Turizm diyoruz, altyapımız yok. Örümcek ormanlarımızı 
kimse bilmiyor, yolu yok, turizm için altyapısı yok. Kürtün örümcek 
ormanlarımızı görmek isteyenlere her türlü yardımcı yaparız.  
Sanayicimize yeterince destek veremedik.  
Havaalanı, demiryolu, karayolu ulaşımını sağlayarak mevcut ulaşım 
ağımızı iyileştirmeliyiz.  
Torul – Tirebolu yolu bir an önce standart hale getirilmelidir. 
Turizmin gelişebilmesi için Turizm bölgeleri karayolları ağına alınmalıdır.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Hakan ÖZGÜN 
Meslek Komitesi Üyesi 

 
Her şeyi devletten beklememeliyiz.  
Küçük sanayi sitemiz yeni bir alanda daha geniş çaplı proje ile 
yenilenmesi gerekiyor. Küçük Sanayi Sitesi Üniversiteye katılmalı. 
Karayolları ağı bir an önce tamamlanmalı, Zigana tüneli projesine ve 
havaalanına bir an önce işlerlik kazandırılmalı. 
İlimizde yapımı devam eden çevre yoluna göre imar planı yeniden 
düzenlenmeli, yeni ticaret ve konut alanları oluşturularak yeni fırsatlar 
yaratılmalıdır. 
Üniversitenin büyüme gelişmesinin önü açılmalıdır.  
Taşeron işçi sorunu bir an önce çözüme kavuşturulmalı, iş dünyasına 
olumsuz etkileri giderilmelidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Fatih ARSLAN 
Meslek Komitesi Üyesi  

 
Kurumlarda işlerimiz yürümüyor. Her kurumda işlemiz zorlaştırıyorlar. 
Bize yardımcı olmak yerine zorluk çıkarıyorlar. Kurumlarda çalışanlar 
işlerini bilmiyorlar.  
Birbirimize destek olmuyoruz.  
Kendimiz sahipsiz hissediyoruz.  
Bizim çocuklarımızda en iyi okullarda okumalı.  
Eğitim seviyesi çok düşük, özel okullar açılmalı acele edilmeli.  
Eğitim şart. 
İstişare kültürünü geliştirmeliyiz.  
Devlet yatırımcının önünü açmalı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Sibel KANDAZ OLGUN 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 

 
 
Tanıtım eksikliğimiz var örümcek ormanları, karaca mağarası turistleri 
şehre çekmemiz lazım.  
Turizm sektörünü etkin kullanmamız lazım. Turizm destinasyonlarını 
geliştirmemiz lazım.  
Yerel halkı üretime katmamız gerekiyor. Bunu sağlamak için tarımsal ve 
organik üretim teşvik edilmeli halk bilinçlendirilmeli. 
Belediyeler yerel kalkınmada ruhsatlandırmada seçici davranmalı. 
Küçük girişimcilerin önünün açılması için tekelleşmenin önüne geçilmeli.   
Kurum ve kuruluşlar arası işbirliğine daha fazla önem verilmeli. 
Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulanmalı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Talip DURAKOĞLU 
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 

 
 
İnşaat sektöründe işin erbabı olmayanlar kooperatif kuruyor, kalitesi 
düşük inşaat ve konutlar yapılıyor, biz işin, mesleğin esas çalışanı olarak 
işi bilmeyen kooperatifçilerle rekabet edemiyoruz. Beden gücünde 
çalışacak insan bulamıyoruz. Sektörel standartlar olmalı. İnşaat 
sektöründe herkese yetki belgesi verilmemeli.  
Kalifiye eleman ve beden gücü ile çalışacak elemanlar büyük maden 
şirketlerini tercih ediyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Seyfullah KARABULUT 
Genç Girişimciler Kurulu Üyesi 

 
Gıdacılar sektörü olarak bir yer istiyoruz. Sanayi çarşısında gıda işi 
yapıyoruz.  
Üniversite –Sanayi işbirliği bizde hiç yok.  
Ulusal marketler bizi bitiriyor, rekabet edemiyoruz.  
Gümüşhane’de işsizlik yok, iş beğenmemek var. 
Kamudan emekli olanlar bizim işimize başlıyor, onlarla rekabet 
edemiyoruz.  
Taşeron işçilerin ekonomiye, istihdama ve üretime zararı var. Olumsuz 
katkısı oluyor.  
Ulusal marketlerin yerleşim yerlerine belirli uzaklıklarda faaliyet 
göstermesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.  
Ulusal marketler üretim ve istihdam sağlamadan ilimizdeki sermaye 
birikiminin il dışına gitmesine sebep oluyor. 
Ulusal mağazalara ilimizde üretilen ürünlerin satılması için çaba 
göstermeliyiz. 
Halk yerel esnaftan alışveriş yapması için teşvik edilmeli, reklam ve 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.       
 
 
 


