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 VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜRÜ TALĠP KARA'DAN BORSAMIZA ZĠYARET 

29. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerini sürdüren 

Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara Salihli 

Ticaret Borsamıza Ziyaret gerçekleştirdi. 

 

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, 

ticaret borsalarının görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler 

verdi. Vergi bilinci konusunda her kuruma önemli görevler 

düştüğünü, kurum olarak her zaman görevlerini yerine 

getireceklerini belirterek vergi haftasını kutladı. Vergi Dairesi 

Müdürü Talip Kara ve ekine görevlerinde başarılar diledi. 

 
 

8 MART DÜNYA KADINLAR  
GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 

 

12 MART, ĠSTĠKLAL MARġIMIZIN KABULÜ VE M. AKĠF 
ERSOY'U ANMA GÜNÜ KUTLU OLSUN 

  
BAġKAN AKSOY, HĠSARCIKLIOĞLU'NUN MANĠSA TB'DEKĠ ZĠYARETĠNE KATILDI 

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret 

Borsası'nı ziyaret ederek,  Manisa‟daki oda ve borsa başkanları 

bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı açıklamada, 

Manisa‟nın tarım ve hayvancılık açısından çok şanslı bir şehir 

olduğunu belirtti. TOBB Başkanı, Türkiye‟nin ekilebilir arazi 

açısından dünya yedincisi olduğunu, bunu iyi değerlendirmek 

gerektiğini vurguladı. 

 

Son on yılın trendine bakıldığında en çok fiyatı artan ürünlerin 

gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri olduğunu anlatan 

Hisarcıklıoğlu, geleceğin en önemli işinin tarım ve hayvancılık 

olacağını belirtti. 
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 MANĠSA Ġġ DÜNYASI MÜġTEREK ĠSTĠġARE TOPLANTISI GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ 

Manisa‟nın marka şehirlerden bir tanesi olduğunu belirten 

Hisarcıklıoğlu, “Bunun sebebi birlik ve beraberlik. 

Manisa, tarihimizin en önemli şehirlerinden bir tanesi. 

Fatih‟ten, Kanuni‟den, III. Selim‟den, III. Murad‟ın 

bulunduğu döneme kadar şehzadelerin yetiştiği şehir. 

Evliya Çelebi Manisalılar için; „Manisalılar sanat ehlidir, 

kanaat ehlidir, ibadet ehlidir, 4. olarak da ziyaret ehlidir‟ 

diyor” dedi. 

Ürün İhtisas Borsası‟nın kurulumunu da tamamlamak 

üzere olduklarına dikkat çeken TOBB Başkanı, “Ürün 

İhtisas Borsası‟nın temelini de lisanslı depolarımız 

oluşturuyor. Lisanslı depodan aldığınız ürün senetlerini, 

Ürün İhtisas Borsası‟nda alıp, satabileceksiniz. Tıpkı 

Borsa İstanbul gibi. Bu da emtia borsası. Ürün İhtisas 

Borsasıyla birlikte artık tarım ve hayvancılık ürünlerinin 

fiyatları ülkemizde belirlenecek” dedi. 

 

 

BORSA BAġKANIMIZ AKSOY AKHĠSARDA DÜZENLENEN ĠSTĠġARE TOPLANTISINA KATILDI 

 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Akhisar Ticaret ve Sanayi 

Odası ile Ticaret Borsası tarafından düzenlenen istişare toplantısında 

yaptığı konuşmada, hayırlı işler için Akhisar‟a geldiklerini belirterek, 

“Akhisar TSO‟nun merkez çarşı kalkındırma projesinin temelini attık. 

Akhisar TB‟nin Donbaycıoğlu Hanı Şubesi‟nin açılışını gerçekleştirdik. 

Akhisar‟ın tarihine, sosyal sorumluluk projesi olarak sahip çıktıkları 

için Akhisar odama ve borsama teşekkür ediyorum” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, “Afrin'de bu ülke için, bizim huzur ve güvenimiz için 

canını ortaya koyan, bu aziz milletin kahramanlarına selamlarımızı 

iletiyoruz. Şehit askerlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah 

Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer eylesin ifadelerini 

kullandı. 

 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERĠ TARĠHĠN DESTANIDIR 

 
 

 

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda 

büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından 

aziz bildiği mukaddes vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumuştur. 

 

Çanakkale Zaferi, bağımsızlığımız uğruna canını vermekten çekinmeyen milletimizin kahramanlık 

destanıdır. Bu destan, zamanın en güçlü ve en donanımlı ordularına karşı inanç, vatan sevgisi, 

dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları ile vermiş olduğu büyük bir mücadeledir. Türk‟ün 

yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini aynı zamanda centilmenliğini tüm dünyaya göstermiş 

olması açısından da oldukça önemlidir. Bu gün bizlere, Çanakkale‟de, kahramanca savaşan, vatanımızı 

kanıyla, canıyla müdafaa eden şehitlerimizi ebediyen şükranla hatırlamak, şehitlerimizin aziz emaneti 

olan ülkemizi korumak, maddi ve manevi bütün değerlerimizi daha yükseğe taşımak için çalışmak 

hepimizin kutsal vazifelerinden biridir. 

 

Bu duygularla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde, başta Gazi 

Mustafa Kemal olmak üzere, bütün kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi 

rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 

 

"Aziz şehitlerimiz, ruhlarınız şad olsun!" 
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 BORSA BAġKANIMIZ AKSOY "IV. KURU MEYVE ÇALIġTAYI'NA" KATILDI 

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel 

ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı 

ihracatında son yıllarda yaşanan tıkanıklığı aşmak isteyen Türk 

kuru meyve sektörü, "IV. Kuru Meyve Çalıştayı"nda bir araya 

geldi. Kuru meyve sektörü 2023 ihracat hedefleri için güç birliği 

kararı aldı. 

Düzenlenen Çalıştay'da; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kuru Meyve ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, Ekonomi Bakanlığı, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

yetkilileri de sektörün sorunlarının çözümü için mesai yaptı. 

 
 

ÜZÜMDE KALINTIYA KARġI BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 

Geçtiğimiz günlerde Salihli Ticaret Borsamız ev 

sahipliğinde bir araya gelen Salihli İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü, Salihli Ziraat Odası, Salihli Tariş 

Müdürlüğü, İhracatçı Firmalar, Tarım Kredi Kooperatifi, 

Zirai İlaç Bayileri, Tüccarlar ile yapılan toplantıda 

“Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kalıntının Önlenmesi İçin 

Eylem Planı” oluşturulmuştu. Bu eylem planı dâhilinde 

çalışmalar devam ediyor. 

 

20 Mart tarihinde Mersindere ve Kapancı mahallelerinde 

“Üreticileri Bilgilendirme Toplantıları” gerçekleştirilmeye 

başlandı. Gerçekleşen toplantılarda İlçe Tarım Gıda ve 

Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Personeli 

Gültekin Aydoğuş‟un hazırlamış olduğu sunumla 

üreticilerimizi "Iprodione" aktif maddesi ve aktif 

maddelerin pestisit kalıntısı konuları hakkında 

bilgilendirdi. 

 

 

Organik Tarım ve Ġyi Tarım uygulama eğitimlerini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı 

 

Salihli‟de İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat 

Odası ve Orser firması iş birliğiyle yapılan organik tarım ve iyi 

tarım uygulamaları eğitimine katılan üreticilere düzenlenen 

törenle sertifikaları teslim edildi. 

 

Programda 2017 yılında organik tarım ve iyi tarım 

uygulamalarına geçen üreticilere sertifikaları verildi. Ayrıca 

2018 yılı için organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına katılacak 

olan üreticiler ile sözleşme imzalandı. 

 

Düzenlenen program Orser firması yetkililerinin organik tarım 

ve iyi tarım uygulamaları sunumunun ardından son buldu. 

 


