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ÖZEL HABER: Bölgemizde İnsan Kaynakları tedariki üzerine önemli ivmesi bulunan, bu
konuda önemli atılımlar gerçekleştiren Gümüşay Grup, 13. Kuruluş Yılı heyecanı yaşıyor.
2004 yılında Bölgemizin önemli simalarından olan Siyasetçi-İşadamı Gültekin Şenel
tarafından kurulan Gümüşay Grup bugün bünyesinde Efora İnsan Kaynakları, Sarf Tedarik
ve Kaldet Muhendislik firmaları olarak bölgemizin sanayi kuruluşlarına insan kaynakları
tedarik işini büyük bir başarıyla sürdürüyor.
Tarih: 22-01-2017 14:15

Bugün Gebze Osman Yılmaz Mahallesi, İstanbul caddesi üzerinde faaliyetini istikrarlı ve başarılı
bir şekilde sürdüren Gümüşay Grup bu yıl 13. Kuruluş heyecanını ve gururunu yaşıyor. Bu anlamda
Grubun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gebze’nin sevilen simalarından Siyasetçi-İşadamı
profili bulunan Gültekin Şenel’i ziyaret edip bu konu üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik.
Şenel Grubunun çalışmalarını özetlerken şu önemli tespiti yapıyor:
“İnsan kaynakları üzerine bölgenin en fazla tercih edilen GRUBU, Eleman istihdamı üzerine, bizleri
özellikle bölgedeki Yabancı yatırımcılarından Alman firmaları başta olmak üzere bir çok kurumsal
firmalar tercih etmektedir.”
HIZLI VE HAREKETLİ SİYASİ VE İŞ DÜNYASI GEÇMİŞİ VAR

Bugün Efora İnsan Kaynakları, Sarf Tedarik ve Kaldet Muhendislik gibi 3 firmadan oluşan
Grubunu kurmadan önce Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel’in, hareketli iş, sivil
toplum ve siyaset dünyası geçmişi de bulunuyor. Şenel’in, Milliyetçi camiada önemli hizmetleri
olan ve sırasıyla Gebze Gümüşhaneliler Dernek Başkanlığı,
Şişe Cam Sevk ve İdari elamanları derneği Yön. Kur. Üyeliği,
MHP Gebze İlçe Başkan Yardımcılığı,
Ülkücü İşçiler Derneği Başkan Vekilliği,
Türk Ocakları Yön. Kur. Üyeliği,
TÜKSİAD Genel Başkanlığı (Tüm Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve Gebze Kent
Konseyi Başkanlığı gibi görevleri bulunuyor.
KAPTAN DÜMENİNDE KENDİSİ VAR
Bugün Gültekin Şenel artık tamamen kendisini Grubunun kaptan köşkünde grubunu başarıyla
yönetmeye vermiş durumda.

GAZETECİ KİMLİĞİ DE BULUNUYOR
Gültekin Şenel, gençliğini Gümüşhane’de, kendi deyimiyle küçük ve sade bir şehirde geçirmiş.
Babası Himmet Şenel, PTT memuru, bir süre Almanya’ya gitmiş, dönmüş memuriyete devam
etmiş. Ailede herkes memurdur, amcalar ve halalar, evler hep bir aradadır. Babaanne tam bir
Osmanlı kadınıdır, muktedirdir. Dede uysal, sakin ve torun düşkünüdür.
Gültekin Şenel’in gazetecilikte geçmişi ve deneyimi de var. Yani bize dönerek diyor ki, “ Yılmaz Abi
bizim de mürekkep yalayışımız var ki bakmayın o kokuyu nerede duysam o eski günler aklıma
geliyor. Gümüşhane’nin en köklü gazetesinde Kuşakkaya Gazetesi’nde çalışmışlığım var.
Gazetenin Sahibi Turan Tuğlu’dan çok şeyler öğrenmişimdir. Bu konuda hatıralarım var. Yani bir
anlamda bende sizdenim” diyerek gülüyor.
Şenel devamla: "Bizim Gazetede çalıştığımız dönemler tabi ki şimdiki gibi klavye başında
olmuyordu, Hatırlarsınız o zamanlar bütün harfler ayrı kutucuklardan tek tek kumpas içerisine
toplanır, kelimeler makaleler oluşturulur, bunlar bir kalıp içerisinde sayfa düzenine dönüştürülürdü.
Sonra baskı aşaması. 1918 li yıllardan kalma devasa bir Gazete baskı makinasına konulur, ilk baskı
alınır, üzerinde gerekli imla düzenlemeleri yapılır, son hali verildikten sonra baskıya geçilirdi.
Meşakkatli ama bir o kadar da insana keyif veren yanı vardı..." diyor.
Bizde kendisini bu anlamda kutluyoruz tabi kiF
ÇOCUKLUĞU NASIL GEÇMİŞ?
Şenel çocukluğunu ve bugünlere geldiğini hem bize hem kendisini ziyaret edip soru soran diğer
gazeteci arkadaşlarına şöyle anlatıyor. Şenel hem bize, hem KOBİ EFOR Dergisi’ne verdiği
demeçte de bakın çocukluğunu şöyle anlatıyor:
“Babam çok kitap okuyan bir kişiydi, abimle ben de bu alışkanlığı babamdan edinmiştik.
Babamın Bursa’da bir öğretmen arkadaşı vardı, ona yazar, kitap ısmarlardı, biz de o gelen kitapları
abimle okurdukdan sonra da Kale nahiyesin de Çarşamba günleri kurulan pazara çıkarır orada
satardık. Bir gün tezgah açtığımız pazara bir kamyon geldi, adam ev süpürgeleri satıyordu. Geç
geldiği için satamamış, ‘Biz bu süpürgeleri satarız’ deyip, babamı ikna ettik, bir kamyon süpürgeyi
aldırdık. Çarşamba günleri pazarda abimle süpürgeleri satar, okuldan gelince de kimi zaman el
arabası, kimi zaman eşek, at sırtına süpürgeleri yükleyip yakın köylere gidip satış yapıyorduk.
Sonuçta köy kadınlarının kapılarına kadar gitmiş bir hizmet. Yaklaşık 3 ayda tamamını sattık. İyi de
para kazandık.”

Üniversite hayalleri kursa da babası onların bir an önce bir meslek edinmelerinden yanadır,
Gümüşhane Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü’nü abisiyle birlikte bitirir. O dönem
Gümüşhane’de çalışılacak iş yok gibidir. Babası Gültekin’e “Yarın Kuşakkaya Gazetesi’nde işbaşı
yapıyorsun” der bir gün. Gültekin itiraz eder, gazetenin sahibi Turan Tuğlu’nun siyasi görüşleri
nedeniyle onun yanında çalışmak istemez. Fakat babasının dediği olur. Hayatının en büyük
derslerinden birini burada alacaktır: “Turan Tuğlu Bey, çok mütevazı, sakin biriydi, matbaanın
kenarında küçücük bir ofisi vardı, çok varlıklı değil ama çok itibarlıdır. Gümüşhane’ye giden
herkesin yanına uğrayıp bilgi aldığı ayaklı bir Gümüşhane arşividir. Gültekin ilk işe girişte Turan
bey hakkında söylediklerinden pişman olur ve Turan beye durumu anlatarak ondan özür diler.
Turan bey ‘Hayat insana yalnızca para kazandırmıyor, sen çok gençsin, önyargılı olma, önce
insanları tanımaya çalış, insanları tanırsan yargılamazsın’ der, sonra da çalışmaya devam ederler.”
Gültekin Şenel şu dersi almıştır: “İtibar varlıkla olacak bir şey değildir. Dünyaca ünlü eserlere,
hanlara, hamamlara şekil veren bir ruhunuzun olması lazım.”
Babasının Yalova’ya tayini çıkınca Gültekin’i yanına alır, gurbet başlar. Gölcük’te amcasında kalır,
elektrik işleriyle uğraşır, mesleğini geliştirir. Gümüşhane’ye gider. 12 köyün elektrik işini alır, 5-6
ekibe iş verebilir konumdadır ve henüz 19 yaşındadır. 1987 yılında Vatani görevini yapmak için
Kayseri 1. Komando Tugayına teslim olur. 1989’da askerden terhis olup İstanbul’a geldiğinin ikinci
günü bir elektrikçide iş bulur. Babası emekli ikramiyesiyle İstanbul Sultanbeyli’de bir arsa almış,
üstüne tek katlı karkas bir ev kondurmuştur, bu eve yerleşir.
Elektrik işleri devam ederken Gebze Şişecam’a elektrik teknisyeni olarak kabul edilir. Elektrik bakım
onarım idarecisi olur. Gümüşay Grup CEO’su Gültekin Şenel anlatıyor: “Şişecam’da enerji çok
önemli konudur. 20 yıl boyunca orada çalışmak beni motive etti, sorumluluk yükledi, Şişecam’ın
çok köklü, kurumsal bir yapısı var, idarecilikte çok büyük bir deneyim kazandırdı. Hemşeri
derneklerinden spor kulübüne, musiki cemiyetine kadar birçok farklı sivil toplum kuruluşunda görev
yapıyordum. 2000 yılında eşim, ben ve bir ortağımızla birlikte bir üretim destek hizmetleri firması
kurduk. Sonra ortağımızla ayrıldık, eşimle birlikte Gümüşay Grup’u kurduk. İş arayan adaylarla
personel arayan işverenleri bir araya getiriyoruz. Şişecam’dan istifa ettim, İşimizin başında oğlum,
eşim ve ben varız. Yüzlerce kişiyle çalışıyoruz. Fabrikalara üretim destek hizmetleri sunuyoruz.
2000’li yıllarda personel destek hizmetleri vermeye başladık, bir çok kuruluşa hizmet sunuyoruz.
İkinci firmamız sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren Efora’yı yeni kurduk. Bir de grup çatısı
altında Sarf Tedarik ve Kaldet İnşaat Mühendislik
Firmasını kurarak hizmet alanlarımızı geliştirdik. Bugün Gebze Merkez olmak üzere Bursa ve
İstanbul ofislerimiz le kurumsal hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.
BAŞARIMDA AİLEMİN KATKISI BÜYÜKTÜR
Evli ve 1 erkek 2 kız 3 çocuk sahibi olan Şenel çok iyi bir Aile Reisi. Gültekin Şenel fırsat buldukça
boş zamanlarını ailesine ayırdığını söylüyor. Şenel bu konuda, “Benim için en önemlisi ailem. Bir
insanın aile huzuru olmazsa kariyeri olmaz. Çalışanlarımın hepsini de ailem olarak görürüm.
Çalışanlarımıza verdiğimiz en büyük güven onları dinlemek. İyi bir liderin hafızası çok önemlidir.
Bir de sermayesi insandır. Siz çalışanınızı ne kadar mutlu ederseniz o da sizi o kadar mutlu ediyor.
Benim sermayem insan olduğunu göre biz yatırımımızı insan üzerine yaparız, dolayısıyla insanların
iç dünyaları, yaşam biçimleri de bizim için önemli bir kıstas ve önemli bir hedeftir” diyor.
GAZETECİLİĞİ VE GAZETECİLERİ ÖNEMSİYOR
Şenel eski bir mürekkep yalamış basın mensubu olarak gazetecilik mesleğini önemsiyor ve
gazetecilik mesleğinin çok dikkatli, ahlaklı ve etiğe uygun bir şekilde yapılmasından yana ve

taraf. Şenel son olarak görüşlerini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kendi sosyal
hesabından yaptığı açıklamada da dile getiriyor. Şenel’in açıklaması şöyle:
“En büyük eksikliklerimizden olan öğrenme ve bilgi arzusunun giderilmesinde, “Çevremizde ve
Dünya’da olan biteni öğrenme ve bunları da çevremiz ile paylaşma sorumluluğunu, zor çalışma
koşulları ile yerine getirmeye çalışan, son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazeteciler,
milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan
vicdanıdır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri
peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet
veren, başta Gebze'mizin basın sektöründe halkın doğru bilgilendirilmesi noktasında vicdan
muhasebesi ile hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
gününü şahsım ve GÜMÜŞAY GRUP çalışanları adına bütün samimiyetimle kutlar, başarılarının
devamını diliyorum”
GÜLTEKIN ŞENEL KİMDİR ?
1967yılında Gümüşhane'de doğdu. İlk ve orta okulu Kale Nahiyesinde, Lise tahsilini Gümüşhane
Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1984 yılında ilk gurbet hayatıyla tanıştı. Sırasıyla Koceli
Gölcük, İstanbul 4 Levent sanayi mahallesi, Ümraniye ve Sultanbeyli de ikamet etti. 1987 yılı
başlarında 12 köyün bina elektirk işlerini alarak yine memleketi Gümüşhane'ye döndü. 1987 yılı
Aralık ayında Vatani görevini yapmak için Kayseri Hava İndirme Komando Tugayına teslim oldu.
1989 yılın da tehris olmasından sonra tekrar İstanbul Sultanbeyli ne döndü. Okul arkadaşı ile birlikte
Harşit Elektrik şirketini kurarak bir süre ticari hayatına burada devam ettirdi. 1990 yılında evlenmesi
nedeniyle kurmuş olduğu şirketten ayrılıp Şişecam Cam Elyaf fabrikasında iş başı yaparak
Gebze'ye yerleşti. Yılar sonra öğrenim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi ile devam ettiren ŞENEL sırasıyla,
Gebze Gümüşhaneliler Dernek Başkanlığı
Şişe Cam Sevk ve İdari elamanları derneği Yön. Kur. Üyeliği
MHP Gebze İlçe Başkan Yardımcılığı
Ülkücü İşçiler Derneği Başkan Vekilliği
Türk Ocakları Yön. Kur. Üyeliği
TÜKSİAD Genel Başkanlığı (Tüm Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği)
Gebze Kent Konseyi Başkanlığı,
gibi STK larda aktif görev yapan GÜMÜŞAY GRUP Yön. Kur. Başkanı Gültekin ŞENEL evli ve 3
evlat babasıdır.Boş zamanlarında hobi olarak kendi çiftlliğinde bahçe ve bağ işleri ile meşgul oluyor.
Doğa aşığı bir insan olarak da göze çarpıyor.
GRUP İLETİŞİM: İstanbul Cd No:40, Osman Yılmaz Mahallesi,
41400 Gebze/Kocaeli, Türkiye
TEL: +0262 646 86 00
E-mail: info@gumusaygrup.comm
Website: www.gumusaygrup.com
Bu görüşmemizin ardından www.gebzedehaber.com olarak Sayın Şenel’e, Grup Çalışanlarına 13.
Kuruluş Yıldönümü arifesinde çalışmalarında başarı ve kolaylıklar, özel hayatında da Ailesi ile
birlikte kendilerine sağlık ve mutluluklar diliyoruz.
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