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Sayın Bakanım;  

Sorunlarımız, öneri ve taleplerimiz aşağıda sunulmuştur.  

Bilgilerinize arz ederim.  

 

SORUNLAR ; 

1-  Gümüşhane  fert   başına   milli   gelir   bakımından   Türkiye   ortalamasının        

      altındadır. 

2- Turizm sektöründen yeterli pay alamıyoruz. 

3- Gümüşhane İlimizde karayolu dışında ulaşım yoktur. 

4- Küçük sanayi için işyerlerimiz yetersizdir. 

 

KALKINMAMIZA DESTEK VERECEK ÖNERİ VE TALEPLERİMİZ 

1- Askeri Birliğin İlimize kurulmasını bekliyoruz. (Yerimiz yol üzerinde hazır) 

2- Demiryolu uygulama projemiz başlatılmalı. 

3- Hazine –Meralarda, yatırım ve turizm için uygun yerler planlanarak 500 m2 - 1000 

m2 arasında parseller yapılarak, özel sektöre rekabet ortamı da sunulmalı. Dağ  

evleri, - Yayla Kentler ve siteler gibi mülkiyetli turizm geliştirilmeli. 

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

yapımız fındık için müsaittir. Fındık ekim alanlarını büyütmeli Kürtün ve İl 

ekonomisine önemli katkı sağlayacak hale getirilmelidir. Yeni dikim alanlarına ürün 

desteği verilerek  Kürtün yöremizin fındık ekim alanları artırılmalıdır.   



 

 

5- Plansız açılan Ulusal marketler ilimize zara veriyor. Küçük esnafı sermaye 

gücüyle eziyor. 

Örnek; a- Her apartmanın altında bir zincir mağaza açılıyor. 

             b- Sermayelerinin büyüklüğüne göre üretime ve istihdama katkıları yok.   

             c- İlimizdeki sermayeyi il dışına taşıyorlar. 

Öneri ;   

a- Ulusal Marketler 100 bin nüfus altındaki yerlerde 1 şubeden fazla açmamalı. 

b- En az 500 m2 alanı olmalı. 

c- Yeterli otoparkı olmalı. 

d- Zincir mağazalar günün belli saatlerinde açık tutulmalı. 

            Örneğin; Sabah 09:00, Akşam 18:00 saatleri arasında açık olma şartı konulur. 

 

6- Gümüşhane İPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) 

Gümüşhane il koordinatörlüğünün kurulmasını bekliyoruz. 

7- İlimiz köylerinde yapılan kadastro çalışmaları köylülerimizin bazı yerlerini hatalı 

tespitle hazine adına tescil ettirmiş, köylülerin adına yazılan bazı yerlerde Milli 

Emlak Müdürlüğü dava açarak bilirkişilerin köylüler aleyhine yazdığı gerçeği 

yansıtmayan, raporlarla yerler köylülerden alınıp, hazine adına tescil edilmiş, 

böylece bir çok köyümüzde hazinenin yeri, köylülerin toplam yerinden çok fazla 

olmuştur. Kadastro çalışmalarının iptal edilip adilane bir şekilde yeniden yapılması 

gereklidir. 

8-  Gümüşhane İlimizde de finansmanı İFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) 

tarafından karşılanan Gümüşhane Kırsal Kalkınma Projesi Kapsamında 

uygulamanın başlatılmasını bekliyoruz. 

 



 

 

 

9-  Gümüşhane Merkez ile Torul ve Kürtün İlçelerimizde Küçük Sanayi Sitelerine 

büyük ihtiyaç var. Bu üç merkezde Küçük Sanayi Siteleri kurulmalı. 

10- Kıdem Tazminatı, işsizlik fonu gibi bir fonla yeniden düzenlenmelidir. 

11- İnsan ve çevre adıyla bir ders, ilkokuldan itibaren mecburi ders olarak müfredata 

konulmalıdır. 

12- Gümüşhane ilimizde yaklaşık 200 civarında yaylada yasa dışı yapılaşma var. Bu 

yaylarımızdaki yaşam ve yapılaşmayla kanunlarımız çatışmaktadır. Kanunun gücü 

yerine gücün kanunu ön plana çıkmaktadır. Özellikle merkez İlçe, Torul ve Kürtün 

ilçelerimizdeki yaylalarda sorunlar her geçen gün daha da fazla büyümektedir. Bölge 

halkımızın yayla kültürü ve yayla yaşamı önemli bir ihtiyaç olarak vardır. Bunu yok 

sayamayız. Yöre insanımızın yaşam şekli ve ihtiyaçlarına göre yayla turizminin de 

gelişmesi adına  yeni bir yasa yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

                                                                                      İsmail AKÇAY 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 

                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 


