
BAŞARI HİKAYESİ 

 

Firma Adı:   Gümüşsan  Doğal Ürünler, Gıda 
,Yemek, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. 

Firma Ortakları: Recai Akhan,  Turan Zengin  

1999 yılından beri bireysel olarak pestil köme 
sektöründe farklı firma ve üretim tesislerinde 
çalışıyordum. Sonra bir gün kendi üretim tesisimi ve 
kendi markamı yaratmaya karar verdim ve bunun için 

ön çalışmalara başladım.  

Bu çalışma ve hazırlıklar neticesinde 03/12/2013 tarihinde Gümüşsan  Doğal Ürünler, Gıda 
,Yemek, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. adıyla  kurduğumuz şirket ile  
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına  kayıt olduk. 

İş ve Yatarım ortağım Turan Zengin ile birlikte  Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesinde  
2015 yılında inşaatını tamamladığımız kendi  üretim tesislerimizde  ASIR Pestil Köme  
markası ile Pestil Köme üretmeye ve başta şehrimiz ve  yakın coğrafyamız olmak üzere 
ülkemizde ürettiğimiz  bu yöresel ürünümüzü pazarlamaya başladık. Kayıtlı olduğumuz 
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası belli aralıklara üyelerine ihracat, kurumsallaşma, 
pazarlama vb. eğitimler veriyordu. Aynı zamanda Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından bir UR-GE projesi başlatılmıştı. Bizde odamızın yaptığı bilgilendirici ve 
yönlendirici toplantılar sayesinde daha fazla büyümek ve markamızı tanıtmak adına  bu proje 
içerinde yer aldık. Proje kapsamında  firmamızın ihtiyaç analizi yapıldı. İhracata Yönelik 
eğitimler verildi. Yabancı alım heyetleri şehrimizi ve firmalarımızı gezdi.B2B olarak 
adlandırılan ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Proje kapsamında yine firmalarımızın tanıtım 
filmi çekildi.  

Bunlar bizim ve firmamız için çok önemliydi. Çünkü biz artık Asır Pestil Köme  markamızla 
artık ihracat yapmak istiyorduk. Çünkü Pestil Köme  sektöründe üretim yapan firma sayısı her 
geçen gün artıyor ve pazarımız daralıyordu . Artık aynı şehrin ve bölgenin firmaları birbirine 
rakip oluyordu. 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasının  yürüttüğü  projeden gördüklerimiz  ve bizlere verilen 
eğitimlerden aldığımız cesaretle ASIR Pestil Köme olarak 11.01.2017 tarihinde Hollanda ya 
ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Yaptığımız bu ihracat bizleri daha fazla cesaretlendirdi ve 
çalışma azmimizi artırdı. Şuan hala UR-GE projemiz devam ediyor. Projemiz kapsamında 
Yurt Dışı ziyaretlerine başladık. İlk olarak Azebaycan’a giderek oradaki alıcı firmalarla 
görüştük ve yine  proje kapsamında birkaç ülkeye daha ziyaret gerçekleştireceğiz. Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi odamız tarafından yürütülen bu proje biz yerli firmaların ulusala pazarlara 
acımasında ve gümrüklerde uygulanan  mevzuatlar hakkında  önemli derecede bilgi sahibi 
olduk. Şuan firmamda 10 kişiye istihdam sağlamaktayız. 



2013 yılında kurularak  2015 yılında yöresel ürünler üreterek başlayan  bir firma olarak 2017 
yılı içerisinde yurt dışına direkt olarak ihracat yapan tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Bizlere verdiği bu destek ve özgüven içinde  başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere tüm 
ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Recai AKHAN 

Gümüşsan  Doğal Ürünler, Gıda ,Yemek, Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd. Şti. 

 

 

 

 

 

 


