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SALİHLİ TİCARET BORSASI e-BÜLTEN 

E- Mail: salihlitb@tobb.org.tr   Web: www.salihlitb.org.tr 

“Salihli Ticaret Borsası Aylık Düzenli Elektronik Yayınıdır.”  

 SALİHLİ TİCARET BORSAMIZ KULA VE SELENDİ ÜYELERİYLE İFTARDA 
BULUŞTU 

     Salihli Ticaret Borsamız, Kula Egemen Dinlenme 

Tesislerinde düzenlediği iftar yemeğinde  Kula ve Selendi'deki 

üyeleri ile bir araya geldi. İftar yemeğinde Salihli Ticaret 

Borsamız Meclis Başkanı Halil ÇÖYGÜN, Yönetim Kurulu 

Başkanı Yetiş AKSOY, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri hazır 

bulundu. 

     İftar yemeğine üyelerin katılımının yüksek olmasından dolayı 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Borsamız Yönetim Kurulu 

Başkanı Yetiş AKSOY, mübarek Ramazan ayının  tüm İslam 

âlemine hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Üyelerine katılım 

gösterdikleri için teşekkür etti. 

 

 

     İftar yemeği ardından üyelere Salihli Ticaret Borsamızın 

yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan AKSOY; “Bölgemizde 

bulunan üyelerimizin, üreticimizin ve ihracatçılarımızın yaprak, 

toprak, su ve gıda numunelerini analiz yaptırma konusunda 

mağduriyet yaşıyordu. Gelişen pazarlara ve yurt dışına 

laboratuar analizi olmadan ihracat yapmak artık imkânsız hale 

geldi. Alaşehir Ticaret Borsasıyla yapmış olduğumuz laboratuvar 

ortaklığıyla bölgemizin bu ihtiyacına çözüm ürettik. Borsamızın 

ziraat mühendisi ile üyelerimize, üreticilerimize ve 

ihracatçılarımıza teknik hizmette vermekteyiz. Ayrıca Borsamız 

öncülüğünde İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat 

Odası, Tariş ile birlikte bir çalışma ekibi oluşturduk. Bu ekip 

zirai ilaç kullanımında bilinçlenme başta olmak üzere afişler 

hazırladı ve bu afişleri köylere dağıttılar. Şimdiye kadar ise 11 

köyde üretici bilgilendirme toplantısı yaptık ve toplantılar devam 

ediyor. Yaptığımız bu çalışmaların bölgemize katkı 

sağlayacağına inancımız tamdır” dedi.  

 

BAŞKANIMIZ YETİŞ AKSOY AKHİSAR'DA DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİNE 
KATILDI 

      

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası geleneksel olarak düzenlediği 

iftar programında bu yıl 3 bin kişilik program düzenledi.  

 

     Akhisar Utopia Wedding’de düzenlenen ATSO Başkanı 

Abdurrahman Yılmaz’ın ev sahipliğini yaptığı dev iftar 

programına Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma 

Maden kazasında hayatını kaybeden şehit madencilerin aileleri, 

İlçe oda ve borsa temsilcileri ile birlikte Salihli Ticaret Borsamız 

Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy katıldı. 

 

     Rahmet ve berekete kavuşabilmek için birlik ve beraberliğin önemi üzerinde duran Hisarcıklıoğlu, “Allah ülkemizin birlik ve 

beraberliğini hiçbir zaman bozmasın. Refahın, bereketin anahtarı beraberliğimizdir” diye konuştu. Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı 

olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasında herkesin bu mübarek gecede bol bol dua etmesini istedi. TOBB Başkanı, 

“İnşallah rahmet ve bereket kapılarının açıldığı bu gece hepimizin duaları kabul olur. Günahlarımız affolur” dedi. 

     Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, çevre il ve 

ilçelerden gelen oda borsa başkanları, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş’in şube başkanları, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, 

Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Soma ve Gölmarmara’da hayatını kaybeden işçilerin aileleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı 

yemeğin ardından Hilaliye Külliyesi'nde teravih namazını kılan Hisarcıklıoğlu ve oda/borsa temsilcileri Külliye'de incelemelerde de 

bulundular. 

 


