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 BAŞKANIMIZ AKSOY, ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİ DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI 

 

Salihli Ticaret Borsası Başkanımız Yetiş Aksoy,  “Üzümde hasat 

döneminin başlamasıyla birlikte üreticilerimiz bir yıl boyunca 

zorlu şartlar altında emek vererek yetiştirdikleri üzümlerini 

satacağı kişi ya da şirketler konusunda dikkatli olsunlar. Her yıl 

hasat sezonunda mantar gibi türeyen dolandırıcılara ürünlerini 

kaptırmasınlar. Üreticimiz bu konuda çok dikkatli olmak 

zorunda, kendilerine alıcı kılığında gelenlerden vergi levhası, 

şirketin ticari sicil gazetesinde yer alıp almadığı, ticaret odasında 

kayıtlı olup olmadığını araştırmaları ve her şeyden emin 

olduktan sonra ürünlerini pazarlamaları gerekiyor. Bu konuda 

Borsamıza da danışabilirler. Kendilerine tüccar olduğunu 

belirterek gelen kişi zaten yalan söylüyorsa ve amacı çiftçiyi 

dolandırmaksa, bu araştırmadan çekinip ortadan kaybolacaktır. 

Bizim iyi niyetle alışveriş eden tüccarlara sözümüz yok, fakat 

çiftçiyi dolandırmak adına tüccar kimliğine bürünenler, hem 

üretici hem de gerçek tüccarları mağdur etmesin diye bu önemli 

uyarıyı yapmakta yarar görüyoruz. Çiftçimizin bir yıl boyunca 

büyük emek, fedakârlık ve sıkıntı içinde yetiştirdiği ürünlerin 

dolandırıcıların eline geçmemesi ve bu işten haksız kazanç 

sağlamamaları için çiftçimizin çok dikkatli hareket etmesi 

gerekiyor’’ dedi. 

Salihli Ticaret Borsası Başkanımız Yetiş Aksoy; “Üzümde hasat 

döneminin yeni başlamasıyla birlikte üreticilerimiz bir yıl 

boyunca zorlu şartlar altında emek vererek yetiştirdikleri 

üzümlerini satacağı kişi ya da şirketler konusunda dikkatli 

olsunlar. Ürünlerini dolandırıcılara kaptırmasınlar.”  

diyerek üzüm üreticilerini uyardı. 

 
“Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” 

Üreticilerimizin bir de erken hasat konusunda uyarmak istiyorum 

diyen başkanımız Aksoy şöyle devam etti; “Çekirdeksiz 

üzümlerde, hasat zamanı çok önemlidir. Üzümün kesilmesine 

karar vermek için şırada ki şeker miktarı saptanır. Şıradaki şeker 

miktarı % 22-23’e ulaşınca hasat zamanı gelmiş demektir. 

Üzümler olgunlaşmadan kesilirse tanede henüz yeteri kadar 

şeker birikmesi olmadığından kuru üzüm verimi ve kalitesi 

düşük olur. Değerli üreticilerimiz, üzüm fiyatlarında 10 kuruşun 

dahi önemli olduğu bu zamanda erken hasattan kaçınalım. Bu 

hem sizlerin, hem de ülkemizin menfaatinedir. Yaş ve kuru üzüm 

sektöründe üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” 

dedi.  

BORSAMIZ KOCATÜRK KOLEJİ İLE 
PROTOKOL İMZALADI 

     Özel Kocatürk Koleji binasında gerçekleşen protokol imza 

törenine Özel Kocatürk Koleji Müdürü Tuba Kırılmış Akıncı, 

Salihli Ticaret Borsası Başkanımız Yetiş Aksoy ve Tariş Üzüm 

Satış Kooperatifleri Birliği Müdürü ve Borsamız Meclis Başkanı 

Halil Çöygün katıldı. 

    İmza töreninde konuşan Özel Kocatürk Koleji Müdürü Tuba 

Kırılmış Akıncı , “Yıllardır bölgemizin çeşitli il ve ilçelerindeki 

okullarıyla önemli başarılar elde etmiş olan Özel Kocatürk 

Koleji 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Salihli’ye de 

Anaokulu, İlkokul ve ortaokul seviyesinde hizmet verecek. 

Bölgemizin “Yerel Markası”olan Özel Kocatürk Koleji’nin 

güçlü öğretmen kadrosu ve modern alt yapısıyla Salihlimize 

hizmet vermeye hazır. Kurumlar arası iş birliği bizim için çok 

önemli ilçemizin iki büyük kuruluşuyla protokol imzalamaktan 

çok mutlu oldum; kayıt yaptırmayı düşünen velilerimizin 1 Eylül 

tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Salihli 

Ticaret Borsası ve Tariş Üzüm Satış Kooperatifi Birliği ile 

imzalanan protokole göre iki kurumun üye ve çalışanlarının 

çocuklarına %20 oranında eğitim ücreti indirimi uygulanacaktır.” 

Salihli Ticaret Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy; 

“Borsamız üyelerine katkı sağlayacak her faydayı önemsiyoruz. 

Yaptığımız bu protokolle de üyelerimiz çocuklarının daha 

kaliteli bir eğitim imkânı sağlamak istedik. Bu yüzde 20’lik 

indirimle üyelerimize maddi olarak da fayda sağlayacağımıza 

inanmaktayız. Protokolün hayırlı olmasını dilerim.” 
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BORSAMIZDA 2015-2016 ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM SEZONU TÖRENLE AÇILDI 

Ticaret Borsamızda düzenlenen açılış törenine CHP Manisa 

Milletvekili Mazlum Nurlu, Kaymakam Ertan Peynircioğlu, 

Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başsavcı Ali Rıza San, Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Garnizon Komutanı 

Binbaşı Yavuz Yavuz, Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, Tariş 

Müdürü Halil Çövgün, Tüccarlar ve Kurum ve kuruluşların 

temsilcileri katıldı. Salihli Ticaret Borsasına 2015 -2016 yılı 

sezonunu il üzümü Mevlütlü Mahallesinden üretici Remzi 

Karabulut’un getirdiği 50 kg çekirdeksiz kuru üzüm açık 

artırmaya çıkarıldı. Açık artırma sonunda 6 bin 500  TL fiyat 

veren Borsamız üyesi Yaşar Tarım firması sahibi Halil Yaşar 

açık artırmayı kazanan taraf olarak sezonun il kuru üzümünü 

satın aldı.   
 

Bu sezon rekoltenin %40 civarında eksik olacağını tahmin 

ediyoruz” 

   Çekirdeksiz kuru üzüm bölgemizde  ve ilçemizde birçok 

ailenin geçim kaynağı olduğunu belirten Yönetim Kurulu 

Başkanımız Yetiş Aksoy; “Hepimizin bildiği gibi Çekirdeksiz 

Kuru Üzüm bölgemizde  ve ilçemizde birçok ailemizin geçim 

kaynağı üretim ve pazarlama kısmında yarattığı  ülkemiz ve 

çevremiz açısından büyük öneme sahip bölgemize has bir 

üründür. Aynı zamanda ihracat potansiyeli  yüksek bir ürün 

olduğundan ülkemiz için önemli bir döviz kaynağıdır. 2014 -

2015 sezonunda bölgemiz için 328 bin 167 ton ülkemiz için ise 

50 bin 374 rekolte tavanı yapılmıştır.  

 

Temmuz ayı itibari ile resmi olmayan rakamlara göre 

borsalarımıza yapılan çekirdeksiz kuru üzüm miktarı yaklaşık 

322 bin 574 tondur. Borsamızda ise yaklaşık 79 bin 830 ton kuru 

üzüm tescil edilmiştir. Tescil edilen bu üzümün 187 tonu 

ihracat  edilmiş bunu  karşılığında ise 431 milyon dolar ülkemize 

girmiştir. Bu da çekirdeksiz kuru üzümün ülke ve bölge 

ekonomisi için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. 

Mart ve nisan aylarında yaşanan don olaylarının ve son günlerde 

yaşanan felaketin etkisi ile bu sezon üretim miktarı bir önceki 

sezona göre %40 civarında eksik olacağını tahmin ediyoruz. 

Umarım bundan sonra havalar düzgün gider üreticilerimiz 

sorunsuz bir şekilde ürünlerini çuvala koyar. Maalesef tarım üstü 

açık bir fabrikadır çiftçilik kolay bir mesele değildir. Üretim 

sezonu yoğun ve masraflıdır aynı zamanda emek harcanması 

gerekmektedir. Bu nedenle üreticinin de gerekli emeğinin alması 

gerekmektedir. Bu sezon yaşanan don ve dolu gibi felaketler 

nedeniyle üreticilerimizin kendi kendilerine altından kalkacağı 

bir durum değil devletimizin don olaylarında gösterdiği şefkatli 

elini dolu olaylarında da göstereceğinin kanaatindeyiz. Bizler 

sektörün paydaşları olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket 

ederek hem kedimize hem de sektöre sorumluyuz. Özellikle %85 

ihracata giden kuru üzümde rekabet edebilme için dayanışma 

içerisinde olmalıyız. Bunu içinde biz Salihli Ticaret Borsası 

olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.” dedi. 
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BORSAMIZDAN ÖZGÜR TARIM A.Ş.'YE ZİYARET 

    Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş 

Aksoy ve Genel Sekreterimiz Turan Yalçın Saruhanlı da faaliyet 

gösteren ç.kuru üzüm işletmesi ÖZGÜR TARIM A.Ş.’ye 2015-

2016 ç.kuru üzüm sezonu için hayırlı olsun ziyareti 

gerçekleştirdi. 

    Başkanımız AKSOY’U ÖZGÜR TARIM A.Ş. Müdürü Halil 

ADALI karşıladı.  Halil ADALI ile birlikte 2015-2016 ç.kuru 

üzüm sezonunu değerlendiren başkan AKSOY, ÖZGÜR TARIM 

A.Ş. gibi ihracatçı işletmelerimizin olması hem bölgemiz 

ekonomisine hem de bölgemiz tarımına önemli katkılar 

sağlamakta olduğunu vurguladı. Yeni sezonumuzun üreticimize, 

tüccarımıza, ihracatçımıza ve ülkemiz ekonomisine hayırlı 

olmasını ve bereketli bol kazançlar getirmesini diledi.  

 

  

  

BAŞKANIMIZIN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI 

      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. 

             

 

            

          30 Ağustos Zaferi, milli değerlerini ve birliğini muhafaza 

eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına 

alınamayacağının tarihsel ispatıdır. Bu zafer, Cumhuriyetimizin 

kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır.   

          Türk ulusunun ordusuyla tek bir yürek ve yumruk halinde 

birleşerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişindeki en sağlam yapı 

taşlarından biridir. Bizler, büyük fedakârlıklarla kazanılan 

bağımsızlığımızı her koşul altında korumaya kararlıyız. 

            Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı 

kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bütün 

kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm 

şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sonsuz 

şükranlarımı sunuyorum. 

 

 

    

 


