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BORSAMIZ DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ 
PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN 

 ÖNCÜ BİTKİ ISLAHI ŞİRKETİ KWS TÜRK’Ü 
ZİYARET ETTİ. 

Salihli Ticaret Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy 

ve Genel Sekreteri Turan Yalçın Salihli-Gölmarmara yolu 

üzerinde tohum üretimi ve Ar-Ge çalışmaları yapan Borsa 

üyesi KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş. Salihli Şubesini 

ziyaret etti. 

  

    KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş Salihli Şubesi Üretim 

Müdürü Osman Kurt; başta Türkiye olmak üzere, Orta Doğu, 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa için Ar-Ge 

çalışmaları yapan ve tohum ihracatı yapan dünya çapında öncü 

bitki ıslahı şirketiyiz. Osman Kurt ayrıca KWS Türk Tarım 

Ticaret AŞ üreticilerin tohumlarını yüksek kalitede işleyerek 

hem bölge tarımına hem de Türk üreticisine kazandırıyoruz. 

2008 yılında revize edilen kapasitemiz ve teknolojik donanımı 

yükseltilen fabrikanın bugün 5 bin ton yaş mısır işleme 

kapasitesine sahip ve 14 kadrolu personel 45 geçici personel 

ile hizmet vermekteyiz, dedi.  Kurt ayrıca, firmanın tesis ve 

üretim safhaları hakkında Salihli Ticaret Borsamıza bilgiler 

verdi.  

    Bu tür ziyaretler ile üyelerinin sorunlarını dinleyip çözüm 

üretme odaklı olarak faaliyet gösteren Salihli Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş Aksoy‟a teşekkür etti.  

 

 

Dünyanın sayılı ve önde 

gelen bitki ıslah 

firmalarından KWS 

TÜRK'ün Salihli'yi seçmesi 

tesadüf değildir, diyen 

Başkanımız Aksoy „„Gerek 

toprak fonksiyonumuz 

gerekse insanımızın etkili 

olması bu dünya devi şirketi 

Salihli'ye gelmesinde önem 

teşkil etmektedir 

  

    KWS TÜRK gibi büyük firmalarımızın Salihlimizde 

faaliyette bulunmaları bizleri çok sevindiriyor. Hem ilçemizde 

istihdam alanları yaratıyorlar hem de ilçemizin tanıtımında rol 

üstleniyorlar.‟‟dedi. Yapmış oldukları ziyaretlerde üyelerinin 

sorunlarını yerinde dinleyen Başkanımız Aksoy, özellikle 

yaşanan sıkıntılara çözüm üretme çabası içinde olduklarını 

vurgulayarak firma yetkililerine ve çalışanlarına başarılar 

diledi. 

BORSAMIZ ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR 
 

    Acar Tarım Yönetim Kurulu üyesi Yahya Acar, “2007 

yılında faaliyete geçen zeytinyağı fabrikamız, bölge halkından 

da görmüş olduğu ilgi ve destek ile bugün sektöründe marka 

bir kurum haline geldik. 13 yıldır zeytin ve zeytinyağı 

sektöründe faaliyet gösteren firmamız, Suudi Arabistan‟da 

kurmuş olduğu bağlantılar sayesinde Salihli ilçesinden Suudi 

Arabistan‟a ilk zeytin ihracatını gerçekleştirdik. Aynı ülkeye 

zeytinyağı ihracatı da gerçekleştiriyoruz. Zertin markası adı 

altında yapılan zeytin ve zeytinyağı ihracatı, aynı zamanda 

Salihli markası altında yurt dışına yapılan ilk zeytin ve 

zeytinyağı ihracatı olma özelliğini de taşıyor. Son on yılda 

Salihli ve çevresinde dikilen zeytinlerden sonra Salihli‟de 

zeytincilik büyük bir sektör haline gelmeye başladı. Çok 

büyük dikim alanlarının olduğu Salihli‟de, zeytin 

mamullerinin işlenmesi konusunda maalesef yeterli adımlar 

atılmamıştı. Firma olarak, Salihli‟deki bu eksikliği gidermek 

için adımlar attık ve atmaya devam etmekteyiz. Zertin markası 

altında piyasaya sunduğumuz zeytin ve zeytinyağını, çeşitli 

gramajlarda paketliyoruz. Zeytin ve zeytinyağı işleme 

tesislerimiz ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında Salihli‟nin 

ürünlerini pazarlama ve tanıtılması için çaba gösteriyoruz. 

Ayrıca bölgemizin sorunlarına çözüm üretmek için yaptıkları 

sektörel çalışmalar ve faaliyetlerden dolayı Salihli Ticaret 

Borsamıza teşekkür ederiz.” dedi. 

 
    Salihli„de zeytin potansiyelinin her geçen gün arttığına 

değinen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş 

Aksoy" Eskiden pamuk ve tütün ekilirken bugün bölgemizin 

en önemli ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm ve zeytin oldu. Son 

yıllarda ilçemizde zeytin ağacı dikimi oldukça arttı. 

Bölgemizde ekonomik sosyal ve kültürel hayatında etkili bir 

konuma geldi. Sofralık zeytin üretiminde Dünya'da ilk 3 ülke 

içindeyiz. Bilinçli ve kaliteli üretim sistemi ile verimi daha da 

arttırabiliriz. Bu üretim dalından gereği gibi istifade 

edilebilmesi ve sektörün daha da ileriye gitmesi bakımından 

sadece üretim artışına değil, pazarlama olanaklarına da 

odaklanılmalı, hangi amaçla olursa olsun zeytinliklerin tahrip 

edilmesi önlenmeli, zeytinlikler korunmalıdır. 

İşletmelerimizin bölgemizde daha da güçlenerek faaliyet 

göstermeleri bölgemize her açıdan olumlu katkı sağlayacaktır. 

Acar Tarıma yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür eder. 

Başarılarının devamını dileriz.‟‟ dedi. 

“Salihli Ticaret Borsası Aylık Düzenli Elektronik Yayınıdır.”  
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 BAŞKANIMIZ AKSOY GTİ AŞ. GENEL KURULUNA KATILDI 

Cilvegözü Gümrük Kapısı Danışma Kurulu Üyeliği yapan 

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş 

Aksoy, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ)  A.Ş.‟nin 2014 

Yılı Genel Kuruluna katıldı. 

 

            Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ 2014 Yılı 

Olağan Genel Kurulu TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu‟nun da katılımıyla Ankara‟da gerçekleşti. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul‟da 

yaptığı konuşmada GTİ‟nin gerçekleştirdiği başarılı 

çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Geçtiğimiz 

günlerde Edirne‟de Kapıkule TIR Parkı‟nın açılışını 

gerçekleştirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Maalesef 

Edirne TIR kuyrukları ile gündeme geliyordu. Biz yaklaşık 6 

yıl önce bu araziye TIR Parkı yapmak istedik ama maalesef 

bürokrasiyi aşamadık. Nihayet uzun uğraşların sonunda izni 

aldık temeli attık. İnşallah 3 ay içerisinde de bitecek ve 

hizmete girecek ve oradaki bu kötü görüntüden kurtulmuş 

olacağız” diye konuştu. 

            

MANİSA’NIN SORUNLARI BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU’NA ANLATILACAK 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‟nde 8 Nisan Tarihinde 

düzenlenecek VIII. Ticaret ve Sanayi Şurası‟nda Manisa‟nın 

sorunları Başbakan Ahmet Davutoğlu‟na iletilecek. Manisa 

Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binasında bir 

araya gelen Manisa İli Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve 

Meclis Başkanları, TOBB‟un ev sahipliğinde düzenlenecek 

olan VIII. Ticaret ve Sanayi Şurası öncesinde Başbakan Ahmet 

Davutoğlu‟na iletilecek Manisa‟nın öncelikli  

 3 sorununu tespit ettiler. 
 

KOSGEB ADINI KULLANAN DANIŞMANLIK FİRMASINA DİKKAT! :  

Borsamızın duyurular kısmında yer almaktadır. 

BORSAMIZDAN ZİRAAT ODASI 
BAŞKANI NECATİ AKTÜRK’E HAYIRLI 

OLSUN ZİYARETİ 

Salihli Ticaret Borsamız Meclis Başkanı Halil Çöygün, Yönetim 

Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi M.Emin Deniz 

ve Genel Sekreteri Turan Yalçın, Salihli Ziraat Odası Başkanı 

Necati Aktürk ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde   

“Salihli Ticaret Borsası Aylık Düzenli Elektronik Yayınıdır.”  
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SALİHLİ TİCARET BORSAMIZ, İLÇE TARIM MÜDÜR’Ü ALİ DEMİR’E 
GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ 

     Salihli Ticaret Borsamız Yönetim Kurulu Başkan‟ı Yetiş 

Aksoy,  Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğümüze atanan Ali Demir‟in bölgemizde başarılı 

çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi. Bölgemizin 

gün geçtikçe artan çekirdeksiz kuru üzüm üretim miktarı ve 

kalitesiyle sadece ulusal değil, uluslararası arenada da önemli 

bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Başkan Aksoy. 

Salihlimizin çok daha iyi noktalara taşınması için 

ürünlerimizin tanıtımı, sektörel kalite, verimlilik, 

modernizasyon ve eğitim gibi çalışmaların yapılması 

gerektiğini ifade etti. Bölgemiz tarımını güçlendirip 

geliştirmek için yapılacak çalışmalarda, Borsa olarak gereken 

desteği verebileceklerini ifade etti. 

         Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salihli 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir; “Salihli de 

tarım ve hayvancılık konusunda güzel işler yapmak istiyoruz. 

Bu konuda düşündüğümüz ve yapmak istediğimiz projelerimiz 

var. Amacımız Salihli çiftçisine en iyi hizmeti vermektir. 

 

Bölgemiz tarımının kalkınması adına elbirliğiyle çalışacağız. 

Müdürlük olarak üzerimize düşen görevleri yapmak için 

mücadele edeceğiz.” dedi. Ziyaretlerinden dolayı Borsamıza 

teşekkür etti. 

 

 

“Salihli Ticaret Borsası Aylık Düzenli Elektronik Yayınıdır.”  

 


