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 Gelişen ve değişen dünyamızda kendi farklılığınızı hissettirmek istiyorsanız, gelişime ayak uydurmak ve 

sadece ulusal değil, uluslararası platformlardaki oluşumlarda da yer almak zorundasınız. Bunu yaptığınız ve 

yapmayı sürdürdüğünüz zaman siz çağı yakalamış ve çağı yaşıyor olursunuz. Salihli Ticaret Borsası bu anlamda 

gerek üst düzey donanıma sahip personel ve idarecileriyle gerekse üyelerine verdiği hizmetler başta olmak 

üzere eğitim, araştırma ve geliştirme yönündeki çalışmalarıyla bölge içerisinde ağırlığını ve etkisini sürekli 

hissettirmektedir. Bu noktada kurumumuzun paydaşları ile iletişiminde nitelikli iletişim enstrümanlarından biri 

olması amacı ile “BORSA LYDIA” dergisinin 2. sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

 

Bu duygu ve düşüncelerle hareket ederek, Salihli Ticaret Borsası olarak mevcut altyapımız, kurduğumuz kalite 

sistemi ve yılları aşkın tecrübelerimiz ile hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine 

de katkıda bulunma yönündeki tüm çalışmalarımızı siz üyelerimizden aldığımız desteklerle daha da gelişecek ve 

büyüyecektir. “BORSA LYDIA” dergisinin bu sayısında süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren 

üyelerimize yer verdik.

 

Yeniliklere açık bir yapıya sahip olan Salihli Ticaret Borsamız önümüzdeki günlerde de çağdaş Borsacılık anlayışı 

ile birçok sektördeki üretimin geliştirilmesi ve markalaşmasında önemli rol alarak sektörel gelişim faaliyetlerinin 

içerisinde yer almaya devam edecektir.

BAŞKAN’DAN
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T ürkiye'de Mozzarella peyniri konusunda öncü 
olmaya odaklı çalışmayı prensip edinerek, en 
yeni teknoloji ile kurulan üretim tesisi ile üretim 

yapan Rella Gıda, kalitesinden ödün vermeden ilerliyor. 
Firmanın uzman bir kadro ile Salihli’deki çalışmalarına 
devam ettiğini vurgulayan Mali İşler Müdürü Erol 
Karaköse ile Rella Gıda'yı ve Grup şirketlerinin 
Salihli’deki yatırım hede�erini konuştuk...
 Hede�eri Salihli’de Yatırımları Arttırmak
 Karaköse; “Ankara Ofis Yem AŞ. 2012 yılında Yem 
Fabrikası, Rella Gıda ise 2014 yılında Süt Fabrikası 
kurarak Salihli’de faaliyetlerine başladılar. Grup 
şirketlerimizden AKAVİ AŞ 2015 yılında süt ürünleri 
kaplama (ileri işlem) tesisi ile üretime başlıyor, bir diğer 
grup şirketimiz olan BT AGRO ise hububat kurutma ve 
depolama tesisi kurmayı planlıyor. Hedefimiz Salihli’de 
üretime ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlar 
yaparak grup şirketler olarak Salihli’de kısa vadede 200 
den fazla personel istihdamını sağlamaktır” dedi. 
 Kuyumcu Gibiyiz
 Rella Gıda Üretim 
Sorumlusu Emre Karakaş; 
‘Mozzarella peyniri konu-
sunda kuyumcu gibiyiz; 
çünkü bu ürün spesifik bir 
ürün olduğu için tesisimizde 
sadece mozzarella peyniri 
üretilmektedir, bu alanda 
Türkiye’de sadece mozzarella 
üreten tek tesisiz. Amacımız 
Rella denince mozzarella 
peynirinin akla gelmesidir, 
endüstriyel bir ürün ürettiğimiz 
için uluslararası geçerliliği olan 
ve aynı zamanda Tedarikçileri-
mizin de talep ettiği spekt tablo-
su dâhilinde üretim yapıyoruz. Bu 
nedenle tesisimizi sadece mozza-
rella peyniri üretmeye yönelik 
tasarladık ve mozzarella peynirini 
kendine has üretim tekniğine 
uygun olarak üretiyoruz.’ dedi.
 Karakaş; “Donuk Hep Tazedir” 
bizim sloganımız, en taze haliyle 

RELLA GIDA – “MOZZARELLA İLE GELEN LEZZET”

şoklanan ürünler çözündürülüp kullanılana kadar ilk günkü 
tazeliğini korur. Hızlı dondurma işleminden geçen ürünlerin 
besin değerleri ilk günkü seviyede korunur. Kimyasal hiçbir 
koruyucu kullanmadan yapılan bu doğal saklama yöntemi 
sadece ürünün tazeliğini ve lezzetini korumakla kalmaz, aynı 

zamanda mikroorganizmaların 
çoğalmasını da engeller’ dedi. 
Mozzarella peynircilik sanatını 
günümüz teknolojisi ve kalite 
sisteminin yanı sıra Türk gıda 
kodeksine uygun olarak üret-
tiklerini belirten Karakaş; 
Ayrıca “Ürettiğimiz ürünün 
özelliğine bağlı olarak 
üretim süreçlerinin temel 
girdisi olan çiğ sütün, üreti-
ciden başlayarak fabrikaya 
ulaşıncaya kadar, işletme 
laboratuvarında gıda 
mühendislerimiz kontro-
lünde “Türkiye Gıda 
Güvenliği ve Mevzuatı”  
ilklerine uygun şekilde 
kontrolleri yapılmakta-
dır.” dedi. 

SEKTÖR  SÖYLEŞİLERİ
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ŞENLER SÜT – 19 YILDIR PERAKENDE ZİNCİRLERİNDE YERİNİ KORUYOR

Ş enler Ticaret Sanayi ve Limitet Şirketi, Baba Hacı Lütfi 
Şen tarafından 1965 yılında faaliyetlerine başladı. 
Pazarköy’deki evinin avlusunda başlayan peynir 
üretimine günümüzde 5000 m2’lik alanda Oğlu Şahin 

Şen yönetiminde önemli perakende zincirlerine ve yerel 
marketlere ‘Şenler Süt Ürünleri’ markasıyla ürün sunarak 
faaliyetlerine devam etmektedir.  Bugün ARGE ve TKY 
çalışmalarıyla da 30 ton / günlük üretim gerçekleştiren 
Şenler Süt, HACCP Sistemlerine uygun çağdaş tesislerde 
beyaz peynir, tulum peyniri, lor ve çökelek imalatını 
gerçekleştiriyor.
 1985 yılından bu zamana sektörde adından bahsettiren 
Şahin Şen ile Şenler Ticaret Sanayi ve Limitet Şirketinin 
kuruluşunu ve sektördeki yaşananları konuştuk.
 Dedemler Başta Karşı Çıktı…Geçmişten bu güne zor 
şartlarda geldiklerini ifade eden Şahin Şen ‘ 1965 yılında 
babam Hacı Lütfi Şen süt sektörüne başladığında dedemler 
başta karşı çıkmış. Babamın gayreti ve çalışma azmi ile 
dedemlerin karşı duruşları bitip, destekler konuma 
gelmişler. Babam mandıra binasını yaparken tuğlasını dahi 
kendi taşımış. Başarımızın sırrı çalışma disiplini içinde istikrar 
ve kalitemizi her geçen gün geliştirerek piyasadaki şuan ki 
konumumuza ulaştık.’ dedi.
 ‘Şenler Süt’ markasıyla bilinen Perakende zincirleriyle 19 
yıldır ticari ilişkiler için olan Şahin Şen piyasadaki perakende 
devlerine ürün sunmanın kendilerini geliştirdiğini ifade etti. 
Şahin Şen; ‘Gıda sektörünün 
özellikle süt ve süt ürünlerinde 
sağlığımızı tehdit edecek boyutla-
ra ulaştığı yüzyılımızda Şenler 
Ticaret olarak; toplama merkezle-
rimizde denetime tabi tutularak 
kaliteli sütleri işleme tabi tutuyo-
ruz. Türk Gıda Kodeksine uygun 
şartlar içinde devlet kurumları-
mızca denetime tabi tutulmak 
yanında çalıştığımız perakende 
zincirlerinin kontrolünde ve 
denetiminde doğal ve katkısız 
ürünler sunuyoruz. 1996 
yılında ürünlerimiz perakende 
zinciri uzmanları tarafından 
beğenilerek ra�ardaki yerini 
aldı. Bu güne kadar ve gele-
cekte de kalitesini koruyarak 
zamanımızın teknolojik geliş-
mişliği içinde ürünlerimizi 
sunmaya devam edeceğiz.’ 
dedi. Az Tuzlu Tulum’ 
Patentli Peynirimiz Ürünle-
rinin çeşitliliğinin bahseden 
Şahin Şen, ‘ Ürünlerimizin 
çeşitliliğini belirli sayıda 
tutuyoruz. Bu bizi belirli 
alanda uzmanlaştırarak 

piyasaya kaliteli ürünler sunmamızı sağlıyor. Bölgemizdeki 
‘Az Tuzlu Tulum’ patentini biz aldık.  Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına göre hazırladığımız ürünler ile 7’den 70’e 
hizmet vererek memnuniyetleri sağlama yönünde çaba 
harcıyoruz.’ dedi. Gençler İşsizlikten Yakınıyor, Şirketler 
Nitelikli Personel Sıkıntısı Çekiyor Özel sektörde birçok 
sorunla mücadele ettiklerini ifade eden Şen, ‘ Süt arzındaki 
problemlerle birlikte aradığımız nitelikte personel bulmak 

çok zor, çalışmaya başlayanlarda emek vermeden bir 
yerlere gelmeye çalışıyor-
lar. Gençler işsizlikten 
yakınıyor, şirketler nitelikli 
personel sıkıntısı çekiyor. İş 
dünyası hakkında en ufak 
bir fikre sahip olmayan on 
binlerce genç var. Bu genç-
ler kendilerini yetiştirmek 
için maalesef fazladan bir 
çaba göstermiyorlar. İşleri ile 
ilgili bir öğrenme ve uzman-
laşma hedefine sahip olma-
yan gençler, beklediğimiz 
katkıları yapamaz. Biz, istene-
ni aynen yapacak gençleri 
değil, eski sorunlara yeni 
çözümler bulacak, ufku geniş 
ve yaratıcı gençleri istihdam 
etmek istiyoruz.’ dedi.
 Borsanın faaliyetlerini takip 
ettiğini ifade eden Şen, Salihli 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yetiş Aksoy’un borsa 
üyelerine dolayısıyla bölgemize 
faydalı olmak için mücadeleleri 
kendilerini memnun ettiğini 
ifade ederek, çalışmalarımızdan 
dolayı teşekkür etti.
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KARAGÖZ SÜT ÜRÜNLERİ – “İŞİMİZİ CİDDİYE ALIYORUZ”

 Seyahat halindeki müşterilerimizin yoğun talebi nedeni ile mandıa-
ramızın yanında satış mağazamızı ve atıştırmalık ürünlerin olduğu resto-
ranımızı açtık. 1997 yılından bu yana firmada yönetici olarak görev 
yapan Medine DELİBAY yaşadığı bir olayı bizlerle paylaştı. “Ankara’da 
yaşayan bir ailenin, Ayvalık’ta yazlıkları var. Aile Ayvalık’ta alış veriş 
yaptığı markette firmamızın ürünlerini alıyor. Memnun kaldıkları için 
dönüşte mandıramıza uğrayarak memnuniyetlerini ifade ettiler”Aradan 
bir süre geçtikten sonra bizi telefon ile arayarak “Ankara’ya kargo ile 

ürün gönderebilir misiniz?” dediler. Memnuniyetle 
gönderdik. Eskişehirli olan Kız kardeşi’ne tattırıp 

oda memnun kalınca Eskişehir’e de kargo 
yapmamızı istediler. Ve son olarak kız 

kardeşi’nin kızı Mardin de yaşıyor-
muş. Ona da Mardin’e gönder-

memizi rica ettiler. Dört yıldır 
bu müşterilerimize düzenli 
olarak “gıda güvenlik tedbir-
lerini alarak” kargo ile ürünle-

rimizi gönderiyoruz’ dedi.
Süt Arzında Ciddi Sorunlar 

Var “SÜTÜN KALİTESİNİ 
BOZMAYALIM”

Bölgedeki süt arzında yaşadığımız 
sorunlar var. Bu sorunlardan biri, sütün 

içindeki yağın süt üreticileri tarafından alınarak 
sütün kalitesinin düşürülmesidir. Aldığımız her parti sütü kendi 

laboratuarımız da  mikrobiyolojik ve fiziksel testlerini yapıyoruz. 
Yaptığımız ölçümlerde yağ oranı düşük olduğu ortaya çıkıyor. Biz, böyle 
çıkan sütlere yaptırım uyguluyoruz.  Kalitesi düşük sütleri biz almıyoruz. 
Ancak, bizim almadığımız sütleri bazı firmalar alarak süt üreticilerinin 
durumu suiistimal etmeleri yönündeki davranışlarına pirim veriyorlar ve 
sütün kalitesinin düşük olmasına neden oluyorlar. Bu firmalar kalitesi 
düşük sütü kaliteli süt ile harmanlayarak ürünlerini, ucuza imal ediyorlar, 
piyasada haksız rekabet yaparak kazanç sağlamaya çalışıyorlar. 
 Sorunun Çözümü İçin Bilinçli Yeni Girişimcilerin Sektöre Girmeleri 
Gerekiyor
 Fazıl Ahmet KARAGÖZ; “Yeni girişimcilerin bu sektöre girmelerin-
den memnun oluruz fakat işini iyi yapsınlar. İnsanları kandırarak kazanç 
elde etmesinler. Ayrıca ve önemli olarak, bu işin toplum sağlığıyla ilgili 
olduğunu bilmeleri gerekiyor. Sektörün disipline olması için yetkili 
kurumların süt üreticilerine gerekli eğitimleri verilmesi ve denetimleri-
nin yapılması gerekiyor. Merdiven altı işletmelerin de gıda güvenliği 
şartlarını sağlamaları ya da kapatılmaları gerekiyor”. dedi

Ürün ve Hizmette Kalite Bizi Bölgemizde Tek Yerel Marka Yaptı.Ürün ve Hizmette Kalite Bizi Bölgemizde Tek Yerel Marka Yaptı.

Kula’da, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki fabrikalarında 
çalışmalarına devam eden”Ahmet KARAGÖZ Süt Ürünleri” 
Karagöz İnş. Mlz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ortaklarından Fazıl 

Ahmet KARAGÖZ ve 1997 yılından bu yana firmada Muhasebe 
Sorumlusu olarak görev alan Medine DELİBAY ile süt sektörü hakkında 
konuştuk. Ege Bölgesindeki yerel mandıracılık konusunda kalitesinden 
ödün vermeden istikrarlı çalışmayı prensip edinerek, üretim 
teknolojisini sürekli yenilediklerini söyleyen Fazıl Ahmet KARAGÖZ, Süt 
ve Süt Ürünlerinde bu ölçekte tek yerel marka biziz dedi. 
 Fazıl Ahmet KARAGÖZ; Süt ve Süt ürünleri sektörüne 1995 yılında, 
Manisa’nın Kula ilçesinde 450 m² kapalı alanda üretimine başladık. 1996 
yılında Karagöz İnşaat Malzemeleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi bünyesine kapasitemizi arttırarak katıldık ve faaliyetimize 
disiplinli bir şekilde ve yenilenerek devam ediyoruz.
 Ahmet KARAGÖZ Süt Ürünleri şu anda 7000 m² alan üzerinde 2000 
m² kapalı alanı bulunan modern fabrikasında, 50 kişilik uzman personel 
kadrosuyla çiğ süt işlemektedir. Aile şirketi olan Ahmet Karagöz Süt 
Ürünleri, Fazıl Ahmet KARAGÖZ ve oğlu Şevket KARAGÖZ ortaklığıdır. 
‘Karagöz Süt Alımlarında Çok Katı’ derler.
 Kaliteli bir süt işlemetesisinin yanı sıra kaliteli hammaddeye vurgu 
yapan Fazıl Ahmet KARAGÖZ; ‘Karagöz’ün başarısı kaliteli sütten gelir, 
süt üreticileri arasında ‘Karagöz bu konuda çok katı” derler.“Biz Okullara, 
yeni doğmuş bebeklere, annelere ve ailelere yoğurt, ayran ve peynir 
temin ediyoruz. İşimizi ciddiye alacağız tabi. Bölgemizdeki kaliteli sütleri 
işleme alıyoruz, Her konuda son derece titiz davranan 
işletmemize Kula ve çevresinin en kaliteli çiftlik 
sütleri, modern ve sağlıklı süt toplama 
araçları ile İki saat içerisinde ulaşmak-
ta. Aldığımız her partiyi testlere tabi 
tutuyoruz, toplanan sütler aynı 
gün içerisinde besin değeri 
korunarak doğal ve hijyenik süt 
ürünlerine dönüştürülmekte-
dir.” dedi. Yöresel Mandıra 
Olmamız, Tüketiciye Tamamen 
Doğal ve Katkısız Ürün Alma 
Avantajı Sağlamaktadır.
 Fazıl Ahmet KARAGÖZ; 
‘Ulaşım imkânımız ile sütün tazeliği 
koruyoruz. Mandıramızda üretilen 
ürünler ertesi gün sevkiyatı gerçekleştiri-
lecek şekilde planlıyoruz. Ege bölgesindeki 
yöresel mandıralar içinde Ayran ve Yoğurt 
üretiminde ciddi bir pazarlama ağımız var. Pazarlama ağımızı 
bayilik sistemi ile çalıştırıyoruz. İzmir, Salihli, Manisa, Alaşehir, Balıkesir, 
Denizli, Marmaris, Akhisar, Saruhanlı, Demirci, Uşak, Selendi ve Kula bayi 
ve  müşteri grubumuz dâhilinde olan lokanta ve marketlere ürünlerimizi 
ulaştırıyoruz. Ayran ve yoğurt ana ürün grubumuzu oluşturuyor. Bunun 
ile birlikte kaşar peyniri, yöresel peynirler, beyaz peynir, tulum peyniri, 
lor peyniri, tereyağı gibi süt ürünleri ürünlerimiz arasında yer almakta-
dır. Ürünlerimiz tam otomatik son teknoloji makinelerimiz ile el değme-
den, sağlıklı ve tamamen katkısız ürünlerdir..
 Müşterilerimizin Geri Bildirimlerini Dikkate Alıyoruz,
 “Biz yerel markayız, ürünlerimiz ile ilgili en küçük geri bildirim bile 
bize ulaşıyor. Yerel markalara tüketicinin ulaşması kolaydır, hayatta 
kalmamız için geri bildirimlerin tamamının üzerine ciddiyetle gitmemiz 
gerekiyor
 “Mandıramız İzmir-Ankara yolu üzerinde olması sebebiyle yoğun 
bir ziyaretçi trafiği söz konusu. Yerel ürün almak isteyenler, 
mandıramızın tabelasını görünce duruyor ve ürünlerimizden almak 
istiyorlar. Bu yolla şehir dışına kişiye özel ürün gönderdiğimiz 
müşterilerimiz oldu. Aslında böyle bir pazarlama yöntemimiz yok. 
Ancak, insanları mutlu etmekten keyif alıyoruz”. 

K
      ‘Okullara, yeni doğmuş bebeklere, annelere ve ailelere yoğurt,
ayran ve peynir temin ediyoruz. İşimizi ciddiye alacağız tabi…’
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kendi reklamını yapsın.’ der. Kalitemizden ödün vermeden ürün-
lerimizi üretiyoruz. Büyük işletmelerin bütün pazara hâkim olmak 
istemeleri bizlerin şartlarını zorlaştırıyor. Ege bölgesi içinde paza-
rımızı güçlendirmeye çalışıyoruz.’ dedi.  
Tüketim Toplumu Haline Geldik
 Necmi Aktuna, ‘Ben yeni kuşaklarda daha ziyade şunları 
görüyorum. Nasıl çabuk zengin olurum hayaliyle bakıyorlar 

hayata. Ama hayat bu kadar 
da kolay değil. Fazla harca-
malarda bulunuyorlar.  Üret-
meden, çabalamadan bir 
şeyler elde etmeye çalışıyor-
lar.  Dışarıya çıktığımızda 
ayakkabı ve elbise satan 
onlarca iş yeri var. Tüketim 
toplumu haline geldik. Bu 
durum bölgemize ve dolayı-
sıyla ülkemize ekonomik 
sıkıntıları peşinden getiriyor.’ 
dedi. Geçmiş dönemlerde 
daha şanslı olduklarını ifade 
eden Aktuna, ‘İnsanlar bir söz 
verdiklerinde güveniliyordu. 

Günümüz şartlarında daha dikkatli olmalıyız. Sürekliliği olan 
firmalara baktığımızda kararlı bir şekilde kalitesinden ödün 
vermeden dürüst bir şekilde iş yapan şirketlerin başarıya ulaştık-
larını görüyoruz.’ dedi.

retimin her noktasında bulunmuş süt ürünleri sektörün-
de 33 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Necmi 

Aktuna ve oğlu Mehmet Aktuna ile Aktun Süt Ürünleri şirketini 
ve günümüz şartlarını konuştuk. Baba Abdullah Aktuna ve 
oğlu Necmi Aktuna tarafından 33 yıl önce kara kazanlarda süt 
kaynatarak başlayan peynir ve yoğurt üretimine Necmi Aktuna 
1994’te yerel mandıra açarak, kaliteden ödün vermeden             
faaliyetlerine günümüzde 
devam ediyor. Baba Abdullah 
Aktuna baklava, helva, peynir 
ve yoğurt yaparak 1944 
yılında iş hayatına başlar. 
Çıraklıktan gelen Necmi 
Aktuna 1982 yılında işi devir 
alır. 1994 yılında mandırayı 
kurarak faaliyetlerini süt 
sektörüne yöneltir. Bugünkü 
faaliyetlerine baba Necmi 
Aktuna ve oğulları Mehmet 
Aktuna ve Abdullah Aktuna 
ile birlikte devam ediyorlar.
Çok Daha Dikkatli Ve Emin 
Adımlarla…
 Aktun Süt Ürünleri şirketi sahibi Necmi Aktuna, bundan 
sonraki süreçlerde çok daha dikkatli ve emin adımlar ile bir yol 
izlemek durumunda olduklarını ifade etti. “Bu günkü seviyeye 
ulaşmamız çok kolay olmadı” diyen Necmi Aktuna, zorlu geçen 
33 yıllık süreci şu şekilde özetledi. ‘ Rahmetli babam Abdullah 
Aktuna ile küçük bir işletmede iş hayatına başladım. Ahmet-
li’de bulunan şuan ki satış yerimizde, kara kazanlarda süt 
kaynatırdık. Baklava, peynir ve yoğurt ustalığını babamdan 
öğrendim. O günler küçük bir işletmeydik. Bugün yerel bir 
mandıra olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir aile şirketiyiz. 
İkinci ve üçüncü kuşak olarak bugüne kadar taşıdığım bayrağı 
artık bundan sonra da üçüncü kuşaklarla yani çocuklarım ile 
beraber taşımaya devam edeceğiz’ dedi.
‘Reklama gerek yok, bırak ürünümüz kendi reklamını yapsın’
 Süt ürünleri sektörünün zorluğundan bahseden Necmi 
Aktuna’nın oğlu Mehmet Aktuna, ‘Ahmetli’deki tek mandıra-
yız. Ürün çeşitliliğimiz içinde belirli ana gruplar var. Beyaz 
peynir, tulum peynir, lor, tereyağı ve yoğurt üretiyoruz. Bölge-
mizden topladığımız kaliteli sütlerle günlük 10 ton süt işliyo-
ruz. Biz ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. 
Ürünlerimizde katkı maddesi olmadığı için ürünlerimizin raf   
ömürleri  kısa.  Ürünlerimizi doğal olarak tüketicimize sunuyo-
ruz. Babam her zaman; ‘Reklama gerek yok, bırak ürünümüz 

Ü

33 yıl önce kara kazanlarda süt kaynatılarak başlanan üretim…33 yıl önce kara kazanlarda süt kaynatılarak başlanan üretim…

AKTUN SÜT ÜRÜNLERİ – BABA’DAN OĞULA BİR AİLE ŞİRKETİ



OCAK 2015  •  SAYI -2

08SALİHLİ TİCARET BORSASI

B

GÜNDOĞDU SÜT ÜRÜNLERİ – “SEVDİĞİMİZ İŞİ YAPIYORUZ”

orsamızın Süt ve Süt Ürünleri Sektörü üyelerinden Gündoğdu 
Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Zülküf Kopuz ile bölgemiz, sektör ve şirketi hakkında 
konuştuk. Faaliyetlerine 1975 yılında İstanbul Unkapanı Gıda 
Sitesinde Rize Kavurması ile başlayan Gündoğdu Gıda’nın, bugün 
uluslararası zincirlere ve yüzlerce noktaya ürün veren bir firma 
seviyesine ulaştığını söyleyen Zülküf Kopuz “sevdiğimiz işi yapıyoruz” 
dedi. Hem annemizin hem de babamızın babası kavurmacıydı ve Rize 
Kavurmamız bu alanda da son derece başarılıydı. Biz bayrağı 
onlardan devraldık. Sonrasında süt ürünleri üretimine başladık ve 
peynir üretimine ağırlık vererek bu konuda uzmanlaştık. 
 BOHÇA (POUCHEESE) PEYNİRİNİ MANİSA MARKASI YAPTIK 
Kopuz,  2011 Yılında Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde süt ürünleri 
ve peynir fabrikası ile ticari faaliyete başladık. Salihli’yi yatırım ve 
hammadde temini için uygun bir bölge olduğu için tercih ettik. 
Kurulduğumuz günden bu yana, 
bölgenin en önemli süt üreticileri 
ile çalışmayı tercih ediyoruz. Bölge-
deki Üç büyük çiftlikten ikisi ile 
çalışmaya devam ediyoruz. Bölge-
deki süt arzı 90 ton civarında. 
Bunun 35 tonunu biz alıyoruz. Geri 
kalan süt ihtiyacımızı da Ödemiş, 
Kiraz, Uşak, Ahmetli bölgelerinden 
irili ufaklı çiftliklerden ve koopera-
ti�erden karşılıyoruz. 
 “Lezzet Arayanlara” sloganıyla 
girdikleri süt ve süt ürünleri 
sektöründe halen Dört segmentte 
39 çeşit ürünlerinin bulunduğunu 
söyleyen Zülküf Kopuz, ürünlerde yeniliğe ve gıda güvenliğine çok 
önem veriyoruz. Yeni ürün çalışmalarımızda ürettiğimiz Bohça 
Peyniri çok beğenildi. Bu ürünümüz Manisa Markası oldu. 
 Bu konuda satış ekibinin Bursa’da yaşadığı bir anısını paylaşan 
Kopuz, Satış ekibimiz bir market ile görüşme sırasında ürünleri 
tanıtırken Bohça Peynirini ürünlerin içinde görünce “bu ürün 
Manisa’nın Salihli ilçesinde üretiliyor” demiş. Satış ekibimiz de 
bunun üzerine “bu ürün bizim, biz üretiyoruz” demiş. Özet olarak 
Bohça Peyniri Manisa ile özdeşleşti dedi. Dünyada sadece Gündoğdu 
Gıda’nın ürettiği Bohça Peyniri (Poucheese) aynı zamanda markası 
ve endüstriyel tasarımı tescilli bir ürün. Poucheese, ulusal yayın 
yapan bir televizyon kanalında yayınlanan Maceracı Programında 
Manisa’ya has bir ürün olarak Türkiye’ye tanıtıldı. 
 Firmanın ürünleri arasında Taze Kaşar Peyniri, yöresel 
ürünlerde Dil Peyniri, Örgü Peyniri, tadanların hayran kaldığı Çeçil 
Peyniri, Lor peyniri, Spicheese Çeşnili Peynir, Sepet Peyniri, 
Tereyağı bulunmakta. Bunun yanında zeytin ve et sektöründe de 
faaliyetleri devam etmekte.Ayrıca Salihli Sevgi Yolundaki Fabrika 
Satış Mağazası ile salihli halkına hizmet vermektedir. Gıda 
güvenliği konusunda çok hassas olduklarını belirten Zülküf 
Kopuz, HACCP ve BRC sertifikalarının olduğunu ve gıda güvenliği 
sistemlerinin firmada ve fason üretim yaptırılan işletmelerde etkin 
uygulanması konusunda yönetim olarak kararlı olduklarının altını 
çizdi. Bu kapsamda pazarın talebinin karşılanması için süt 
kalitesinin yüksek olduğu Balıkesir, Isparta ve Burdur’da fason 
üretim yaptırdıkları firmaları denetim altında tuttuklarını söyledi. 

 “Büyük Konuştum”
 “Neden Salihli?” sorumuza anılarını anlatarak cevap veren Kopuz; 
askerlik görevim için acemi birliğim Manisa Batı Kışla idi. Soğuğun çok 
olduğu bir dönemde kışladaydım, bunun yanında bir de acemilik var 
tabi… Kışladan ayrılırken “Bir daha Manisa üzerinden uçan uçağa bile 
binmeyeceğim dedim. Büyük konuşmuşum. Şimdi hafta da bazen 4 defa 
geçiyorum. Salihli’yi tercih sebebimiz elbette yatırım ve hammadde için 
ideal bir yer olması. İşletmemizin süt ihtiyacını Salihli, Uşak, Ödemiş, 
Kiraz, Ahmetli bölgelerinde kurulu çiftliklerden ve kooperati�erden 
karşılıyoruz. Günlük 85 ton süt işliyoruz. Kapasitemiz günlük 100 ton. 
Fason iş yaptırılan işletmelerin kapasiteleri de eklendiğinde günlük süt 
işleme miktarı 200 tona yakın, dedi. 
 “Bölgemizde sektörün durumu nasıl ve sektörün gelişmesi için 
neler yapılmalı?” sorumuza KOPUZ; SEKTÖRÜN GELİŞMESİ İÇİN EHİL 
YATIRIMCILARIN BESİCİLİK SEKTÖRÜNE GİRMESİ GEREKLİ Sektörün 

sorunlarını süt kalitesi, süt kapasitesi, 
üretim kalitesi ve nitelikli personel 
olarak Dört başlıkta ifade eden 
Kopuz, sektörün gelişmesi için en 
önemli ihtiyacı “ehil yatırımcıların 
besicilik sektörüne girmeleridir” dedi. 
Sektörde denetimlerin de eksik 
olduğunu söyleyen Kopuz, biz Türk 
Gıda Kodeksine, Süt Yönetmeliğine 
ve Uluslararası Standartlara uygun 
süt alıyor ve üretim yapıyoruz, süte 
katılan yabancı maddeler (hayvandan 
ürüne, Örneğin; antibiyotikli süt vb.) 
sektörün kan kaybetmesine neden 
oluyor. Ehil yatırımcıların sektöre 

girmelerini istememizin sebebi, işin hukukuna uygun yapılması 
gerekliliğidir. İşinizi severseniz, gereğini yaparsınız, işinizi severseniz, 
işinizi geliştirirsiniz, işinizi severseniz müşterinizi seversiniz, işinizi 
severseniz en iyisini yaparsınız. Biz kesinlikle antibiyotikli süt almıyoruz, 
taze kaşar peynirini günlük sütten yapıyoruz, bu maliyetlerimizi 
yükseltiyor, ancak ürünümüzü tüketicilerimize gönlümüz rahat ve emin 
sunuyoruz. Büyüklerimizin bir sözü var “Al Beşe, Sat Beşe, Ucundan Kalır 
Az Bişe” biz buna nasip diyoruz, dedi. 
 Bohça Peyniri Özel Bir Tasarım ve Patentli
 Zülküf Kopuz, Manisa Peyniri olarak duyulmaya başlayan, 
Türkiye’de ve dünyada bir benzeri daha olmayan Bohça Peyniri’nin 
yoğun bir ilgi ile karşılandığını ifade etti. Kopuz, ‘‘Ülkemizde böyle bir 

peynirin eşi benzeri yok çünkü bize özel bir 
tasarım ve tamamen bizim üretimimiz. Hali 
hazırda patentli bir üründür. Gördüğünüz 
üründeki her ayrıntı peynirden yapıldı. 
Bohçamızın dışı, ipi her şeyi peynirden ve içinde 
ceviz de var’’ dedi. Binlerce şubesi olan marketlere 
bu ürünümüzü talep ediyor ve yakın zamanda 
gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile dünyanın dört 
bir tarafına göndermeyi planlıyoruz, dedi. 
 Başarının SIRRI…!
‘‘BAŞARILI OLMANIN İKİ YOLU VAR; YA SEVDİĞİN 
İŞİ YAPACAKSIN YA DA YAPTIĞIN İŞİ SEVECEK-
SİN’’ Sözü ile başlayan Zülküf Kopuz; Ürünlerin 
güvenliği, lezzeti ve kalitesinden ödün verme-
den sadece taze sütten yaptıklarını ifade eden 
Kopuz, başarılarının sırrını iki maddede ifade 
etti. ‘Ya Sevdiğin İşi Yapacaksın Ya Da Yaptığın İşi Seveceksin’. 
 Üretimlerinde özgünlük ilkesinin yenilik gerektirdiğini söyleyen 
Kopuz, ‘herkes yeni ve farklı bir şeyler üretme çabasında. Einstein’ın çok 
güzel bir sözü var “HERGÜN AYNI İŞİ YAPIP FARKLI NETİCELER BEKLE-
MEK APTALLIKTIR” Evet,  doğru ticari bir yoğunluğumuz var ama bu 
şekilde devam edersek de Dünya çapında bir markamız olmayacak. İşte 
bunun için inovasyon da şart’ sektördeki teknolojik ilerlemeleri izlemek 
için ANUGA ve SIAL fuarlarına da düzenli olarak katılıyoruz, dedi.

 Üniversitemiz İle Güçlenmeliyiz 
1975’lerde Üç personel ile yola çıktıklarını ve 
bugün İstanbul dahil 100’e yakın personel ile 
çalıştıklarını, üretim kapasitelerinin artışıyla 
beraber her gün personel sayısında da artış 
yaptıklarını belirten Zülküf KOPUZ, ‘Süt 
işleyen firmalar bölgemiz için önemli bir 
istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Bölgemiz-
de bulunan gençlerin teknik personel olarak 
yetişmelerini sağlayacak projelerimizin 
olması gerekir, dedi. 
 Salihli’deki fakültemizde Gıda Tekni-
kerliği bölümü açılmasıyla bu konuda 
önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu 
konuda yetkililerden ve özellikle borsamız-
dan destek bekliyoruz. Biz de Gündoğdu 

Gıda olarak stajyer öğrencilerimize uygulama için fabrikamızın kapıları-
nı açmaya hazırız’ dedi. Kopuz, ‘Salihli Ticaret Borsası’nın da daha önce 
örneğini gördüğümüz gibi; Genel Hijyen, İş Sağlığı ve Güvenliği ve bazı 
teknik operatörlük konularında nitelikli personel yetiştirilmesi için 
eğitim organizasyonlarını İş Kur ile birlikte düzenleyebilir. Nitelikli 
personel eksikliğimizi kısa vadede bu yolla gidermemize yardımcı 
olabilir. Biz işletmemize iş başvurusu yapan adaylar arasında Hijyen ve 
İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri almış olanlara öncelik veriyoruz, dedi. 
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orsamızın Süt ve Süt Ürünleri Sektörü üyelerinden Gündoğdu 
Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Zülküf Kopuz ile bölgemiz, sektör ve şirketi hakkında 
konuştuk. Faaliyetlerine 1975 yılında İstanbul Unkapanı Gıda 
Sitesinde Rize Kavurması ile başlayan Gündoğdu Gıda’nın, bugün 
uluslararası zincirlere ve yüzlerce noktaya ürün veren bir firma 
seviyesine ulaştığını söyleyen Zülküf Kopuz “sevdiğimiz işi yapıyoruz” 
dedi. Hem annemizin hem de babamızın babası kavurmacıydı ve Rize 
Kavurmamız bu alanda da son derece başarılıydı. Biz bayrağı 
onlardan devraldık. Sonrasında süt ürünleri üretimine başladık ve 
peynir üretimine ağırlık vererek bu konuda uzmanlaştık. 
 BOHÇA (POUCHEESE) PEYNİRİNİ MANİSA MARKASI YAPTIK 
Kopuz,  2011 Yılında Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde süt ürünleri 
ve peynir fabrikası ile ticari faaliyete başladık. Salihli’yi yatırım ve 
hammadde temini için uygun bir bölge olduğu için tercih ettik. 
Kurulduğumuz günden bu yana, 
bölgenin en önemli süt üreticileri 
ile çalışmayı tercih ediyoruz. Bölge-
deki Üç büyük çiftlikten ikisi ile 
çalışmaya devam ediyoruz. Bölge-
deki süt arzı 90 ton civarında. 
Bunun 35 tonunu biz alıyoruz. Geri 
kalan süt ihtiyacımızı da Ödemiş, 
Kiraz, Uşak, Ahmetli bölgelerinden 
irili ufaklı çiftliklerden ve koopera-
ti�erden karşılıyoruz. 
 “Lezzet Arayanlara” sloganıyla 
girdikleri süt ve süt ürünleri 
sektöründe halen Dört segmentte 
39 çeşit ürünlerinin bulunduğunu 
söyleyen Zülküf Kopuz, ürünlerde yeniliğe ve gıda güvenliğine çok 
önem veriyoruz. Yeni ürün çalışmalarımızda ürettiğimiz Bohça 
Peyniri çok beğenildi. Bu ürünümüz Manisa Markası oldu. 
 Bu konuda satış ekibinin Bursa’da yaşadığı bir anısını paylaşan 
Kopuz, Satış ekibimiz bir market ile görüşme sırasında ürünleri 
tanıtırken Bohça Peynirini ürünlerin içinde görünce “bu ürün 
Manisa’nın Salihli ilçesinde üretiliyor” demiş. Satış ekibimiz de 
bunun üzerine “bu ürün bizim, biz üretiyoruz” demiş. Özet olarak 
Bohça Peyniri Manisa ile özdeşleşti dedi. Dünyada sadece Gündoğdu 
Gıda’nın ürettiği Bohça Peyniri (Poucheese) aynı zamanda markası 
ve endüstriyel tasarımı tescilli bir ürün. Poucheese, ulusal yayın 
yapan bir televizyon kanalında yayınlanan Maceracı Programında 
Manisa’ya has bir ürün olarak Türkiye’ye tanıtıldı. 
 Firmanın ürünleri arasında Taze Kaşar Peyniri, yöresel 
ürünlerde Dil Peyniri, Örgü Peyniri, tadanların hayran kaldığı Çeçil 
Peyniri, Lor peyniri, Spicheese Çeşnili Peynir, Sepet Peyniri, 
Tereyağı bulunmakta. Bunun yanında zeytin ve et sektöründe de 
faaliyetleri devam etmekte.Ayrıca Salihli Sevgi Yolundaki Fabrika 
Satış Mağazası ile salihli halkına hizmet vermektedir. Gıda 
güvenliği konusunda çok hassas olduklarını belirten Zülküf 
Kopuz, HACCP ve BRC sertifikalarının olduğunu ve gıda güvenliği 
sistemlerinin firmada ve fason üretim yaptırılan işletmelerde etkin 
uygulanması konusunda yönetim olarak kararlı olduklarının altını 
çizdi. Bu kapsamda pazarın talebinin karşılanması için süt 
kalitesinin yüksek olduğu Balıkesir, Isparta ve Burdur’da fason 
üretim yaptırdıkları firmaları denetim altında tuttuklarını söyledi. 

 “Büyük Konuştum”
 “Neden Salihli?” sorumuza anılarını anlatarak cevap veren Kopuz; 
askerlik görevim için acemi birliğim Manisa Batı Kışla idi. Soğuğun çok 
olduğu bir dönemde kışladaydım, bunun yanında bir de acemilik var 
tabi… Kışladan ayrılırken “Bir daha Manisa üzerinden uçan uçağa bile 
binmeyeceğim dedim. Büyük konuşmuşum. Şimdi hafta da bazen 4 defa 
geçiyorum. Salihli’yi tercih sebebimiz elbette yatırım ve hammadde için 
ideal bir yer olması. İşletmemizin süt ihtiyacını Salihli, Uşak, Ödemiş, 
Kiraz, Ahmetli bölgelerinde kurulu çiftliklerden ve kooperati�erden 
karşılıyoruz. Günlük 85 ton süt işliyoruz. Kapasitemiz günlük 100 ton. 
Fason iş yaptırılan işletmelerin kapasiteleri de eklendiğinde günlük süt 
işleme miktarı 200 tona yakın, dedi. 
 “Bölgemizde sektörün durumu nasıl ve sektörün gelişmesi için 
neler yapılmalı?” sorumuza KOPUZ; SEKTÖRÜN GELİŞMESİ İÇİN EHİL 
YATIRIMCILARIN BESİCİLİK SEKTÖRÜNE GİRMESİ GEREKLİ Sektörün 

sorunlarını süt kalitesi, süt kapasitesi, 
üretim kalitesi ve nitelikli personel 
olarak Dört başlıkta ifade eden 
Kopuz, sektörün gelişmesi için en 
önemli ihtiyacı “ehil yatırımcıların 
besicilik sektörüne girmeleridir” dedi. 
Sektörde denetimlerin de eksik 
olduğunu söyleyen Kopuz, biz Türk 
Gıda Kodeksine, Süt Yönetmeliğine 
ve Uluslararası Standartlara uygun 
süt alıyor ve üretim yapıyoruz, süte 
katılan yabancı maddeler (hayvandan 
ürüne, Örneğin; antibiyotikli süt vb.) 
sektörün kan kaybetmesine neden 
oluyor. Ehil yatırımcıların sektöre 

girmelerini istememizin sebebi, işin hukukuna uygun yapılması 
gerekliliğidir. İşinizi severseniz, gereğini yaparsınız, işinizi severseniz, 
işinizi geliştirirsiniz, işinizi severseniz müşterinizi seversiniz, işinizi 
severseniz en iyisini yaparsınız. Biz kesinlikle antibiyotikli süt almıyoruz, 
taze kaşar peynirini günlük sütten yapıyoruz, bu maliyetlerimizi 
yükseltiyor, ancak ürünümüzü tüketicilerimize gönlümüz rahat ve emin 
sunuyoruz. Büyüklerimizin bir sözü var “Al Beşe, Sat Beşe, Ucundan Kalır 
Az Bişe” biz buna nasip diyoruz, dedi. 
 Bohça Peyniri Özel Bir Tasarım ve Patentli
 Zülküf Kopuz, Manisa Peyniri olarak duyulmaya başlayan, 
Türkiye’de ve dünyada bir benzeri daha olmayan Bohça Peyniri’nin 
yoğun bir ilgi ile karşılandığını ifade etti. Kopuz, ‘‘Ülkemizde böyle bir alihli Ticaret Borsası Tarafından 

Hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın 
Desteği ile Uygulanan Projede Eğitimler 
Tamamlandı
 Salihli Ticaret Borsası, Zafer Kalkınma 
Ajansı’ndan proje desteği kazandı. 2014 yılı 
3. Dönem Teknik Destek Programı’nda Zafer 
Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak 
kazanan 23 kurumdan biri olan Salihli Ticaret 
Borsası Ajanstan bu dönemde destek alan 
tek Borsa oldu. “Güçlü Toplum Projesi” 
başlıklı proje, Manisa’dan destek almaya hak 
kazanan 9 proje arasında yer aldı. Eğitimleri 
27-31 Ekim tarihlerinde 4 günde   
tamamlandı.   Salihli   Ticaret Borsası Yönetim 

S

Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, üyelerimizin 
eğitimlerine büyük önem verdiklerini, 
projenin de bu kapsamda hazırlandığını 
belirtti. Borsamızın Zafer Kalkınma 
Ajansı’ndan onay alan ilk projesinin eğitime 
yönelik olmasının çok sevindirici olduğunu 
belirten Aksoy, şunları söyledi: “Salihli Ticaret 
Borsası yönetimi olarak, üyelerimizin ve 
Salihli’de bulunan yatırımcıların Salihli’de 
kalması ve işletmelerinin güçlü bir yapı 
kazanmasına büyük önem veriyoruz. 
Gençlerimizin Salihli’de iyi iş imkânlarına 
sahip olması, kendi memleketlerinde 
yatırımlar yapması, mevcut işletmelerimizin 
gelişmeleri en stratejik hede�erimizden 
biridir. Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ile 
verilen eğitimin katılımcılara önemli 
kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz, projeyi 
Borsamız adına hazırlayan güçlenen dinamik 
personel kadromuza ise ayrıca teşekkür 
ediyoruz ” dedi.
 Stratejik Planlama Eğitimi Programına 
eğitmen olarak katılan Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Arıl 
Cansel; “Stratejik plan gerek kurumsal, gerek 
se özel kuruluşlarda çatıyı oluşturmaktadır. 
Planlama yapılırken düzgün çalışma ortamı 
mutlaka oluşturulmalıdır. Bu ortam 
oluşturulduğu takdirde gerek kurum 
gerekse kuruluşlar bazında geleceğe yönelik 
sağlıklı planlamalar yapılmış olur” dedi.
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   BORSAMIZIN “GÜÇLÜ TOPLUM”
PROJESİ UYGULANDI

peynirin eşi benzeri yok çünkü bize özel bir 
tasarım ve tamamen bizim üretimimiz. Hali 
hazırda patentli bir üründür. Gördüğünüz 
üründeki her ayrıntı peynirden yapıldı. 
Bohçamızın dışı, ipi her şeyi peynirden ve içinde 
ceviz de var’’ dedi. Binlerce şubesi olan marketlere 
bu ürünümüzü talep ediyor ve yakın zamanda 
gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile dünyanın dört 
bir tarafına göndermeyi planlıyoruz, dedi. 
 Başarının SIRRI…!
‘‘BAŞARILI OLMANIN İKİ YOLU VAR; YA SEVDİĞİN 
İŞİ YAPACAKSIN YA DA YAPTIĞIN İŞİ SEVECEK-
SİN’’ Sözü ile başlayan Zülküf Kopuz; Ürünlerin 
güvenliği, lezzeti ve kalitesinden ödün verme-
den sadece taze sütten yaptıklarını ifade eden 
Kopuz, başarılarının sırrını iki maddede ifade 
etti. ‘Ya Sevdiğin İşi Yapacaksın Ya Da Yaptığın İşi Seveceksin’. 
 Üretimlerinde özgünlük ilkesinin yenilik gerektirdiğini söyleyen 
Kopuz, ‘herkes yeni ve farklı bir şeyler üretme çabasında. Einstein’ın çok 
güzel bir sözü var “HERGÜN AYNI İŞİ YAPIP FARKLI NETİCELER BEKLE-
MEK APTALLIKTIR” Evet,  doğru ticari bir yoğunluğumuz var ama bu 
şekilde devam edersek de Dünya çapında bir markamız olmayacak. İşte 
bunun için inovasyon da şart’ sektördeki teknolojik ilerlemeleri izlemek 
için ANUGA ve SIAL fuarlarına da düzenli olarak katılıyoruz, dedi.

 Üniversitemiz İle Güçlenmeliyiz 
1975’lerde Üç personel ile yola çıktıklarını ve 
bugün İstanbul dahil 100’e yakın personel ile 
çalıştıklarını, üretim kapasitelerinin artışıyla 
beraber her gün personel sayısında da artış 
yaptıklarını belirten Zülküf KOPUZ, ‘Süt 
işleyen firmalar bölgemiz için önemli bir 
istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Bölgemiz-
de bulunan gençlerin teknik personel olarak 
yetişmelerini sağlayacak projelerimizin 
olması gerekir, dedi. 
 Salihli’deki fakültemizde Gıda Tekni-
kerliği bölümü açılmasıyla bu konuda 
önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu 
konuda yetkililerden ve özellikle borsamız-
dan destek bekliyoruz. Biz de Gündoğdu 

Gıda olarak stajyer öğrencilerimize uygulama için fabrikamızın kapıları-
nı açmaya hazırız’ dedi. Kopuz, ‘Salihli Ticaret Borsası’nın da daha önce 
örneğini gördüğümüz gibi; Genel Hijyen, İş Sağlığı ve Güvenliği ve bazı 
teknik operatörlük konularında nitelikli personel yetiştirilmesi için 
eğitim organizasyonlarını İş Kur ile birlikte düzenleyebilir. Nitelikli 
personel eksikliğimizi kısa vadede bu yolla gidermemize yardımcı 
olabilir. Biz işletmemize iş başvurusu yapan adaylar arasında Hijyen ve 
İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri almış olanlara öncelik veriyoruz, dedi. 
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MANİSA İLİ ODA VE BORSALARI 
3. MÜŞTEREK İSTİŞARE

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

MANİSA İLİ ODA VE BORSALARI 
3. MÜŞTEREK İSTİŞARE

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

İ lki 2013 Mayıs ayında Borsamız tarafından 
düzenlen, İl genelinde hizmet veren Oda ve 

Borsaların istişare toplantısının Üçüncüsü Manisa 
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Bülent Koşmaz 
Hizmet Binası’nda geniş bir katılımla gerçekleşti. 
Toplantıya borsamızı temsilen Meclis Başkanı Halil 
Çöygün ve Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş Aksoy, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mevlüt Özer ve M.Emin 
Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın katıldılar.
 Manisa’da sanayi ve tarımsal hizmetlerde 
yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alındığı 
toplantıda ortak akıl ön plana çıktı. Manisa TSO 
Bülent Koşmaz Hizmet Binası toplantı salonunda 
gerçekleşen istişare toplantısının ilçelerde de 
yapılması ve il genelinde birlik ve beraberliğin 
sağlanması amaçlandı.
 Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar Coşkun şu ifadeleri kullandı; “Bundan önceki 
İki toplantıyı yine geniş katılımı olarak 
gerçekleştirmiştik ve bundan sonrada Manisa 
İlinde aynı amaç içinde hizmet eden Odalar ve 
Borsaların yöneticileri olarak bu toplantıları sürekli 
gerçekleştirmeyi umut ediyorum. Bu toplantımızı, 
yeni hizmet binamızda yapmış olmanın da 
mutluluğunu yaşıyorum. Bu binamızda hayırlı 
hizmetler yapmamızı cenabı Allah’tan niyaz 
ediyorum.’’ dedi. 
 Yaklaşık 8 yıllık bir birikimle Rahmetli Başkan 
Bülent Koşmaz ve Genel Sekreter Tamer Balatlı’nın 
büyük emekleri ile BALO A.Ş. kurularak 
Anadolu’dan toplanan yükler Avrupa’nın iç 
merkezlerine demiryolu ağı ile iletilmek üzere 
ekonomide adeta bir devrim niteliğinde faaliyet 
gerçekleştirdiklerini belirten Coşkun, BALO A.Ş. 

Manisa’nın Yatırım Envanteri Çıkarılıyor…Manisa’nın Yatırım Envanteri Çıkarılıyor…

projesinin lojistik sektörüne ivme ve Türk 
sanayisine rekabet gücü kazandırdığını ve 
ülkemizin lojistik alanında etkin bir rol üstlenmesi 
gerektiğini ifade etti.
 Yaşar Coşkun konuşmasının sonunda 
okuduğu bir şiirle Merhum Bülent Koşmaz’ı andı.
 MTSO Binasında gerçekleşen toplantısında 
Manisa Sanayi üretimine giren yaş sebze ve 
meyvelerin kotasyon listelerine dâhil edilmesinde 
Hal Kanunu engeli ile karşılaşılması konuları 
konuşuldu. Ayrıca Vergi, SGK primi gibi kamu 
alacaklarını zamanında ödeyen işletmelerin daha 
iyi oranlarda ödüllendirilmesi, bölgemizde de 
üretilebildiği halde hammadde olarak ithal edilen, 
üretim açığı olan ürünlere ‘Özel Üretim Teşvikleri’ 
verilmesinin gerekliliği ve tarım arazilerinin konut 
alanı ya da ticari alan olarak kullandırılması 
konuları da ele alındı. 
 Manisa TSO’nun kısa vadede yapmayı 
planladığı projeleri de anlatan Coşkun, “ZEKA ile 
doğrudan destek faaliyet programı kapsamında 
tüm oda ve borsalarımızın katılımıyla da Manisa 
Yatırım Rehberini oluşturmak istiyoruz. Manisa’da 
yatırım yapmaya gelecek olan bir yatırımcıya 
verebilecek envanterimiz yok. Bu proje ile Manisa 
genelinde hangi alanda yatırım yapılmasının 
uygun olacağını gösteren bir envanter bizlere 
fayda sağlayacaktır, işsizimize iş imkanı 
sağlayacaktır. Böyle bir yatırım rehberi oluşturmak 
istiyoruz.   Bu projede yer almak isteyen oda ve 
borsalarımıza kapımız açıktır” dedi. 
 İstişare toplantısındaki sorunların ve çözüm 
önerilerin bir rapor doğrultusunda TOBB’a 
iletilerek gerekli Bakanlıklara ulaştırılması teklifi oy 
birliği ile kabul edildi.

YAPILAN İSTİŞARE
 TOPLANTISINA

MANİSA
İLİNDE BULUNAN

ODA VE BORSALARIN
MECLİS BAŞKANLARI,

YÖNETİM KURULU
BAŞKANLARI,

YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ,

GENEL SEKRETERLERİ
VE  TOBB GENÇ

GİRİŞİMCİLER
ÜYELERİ DE

KATILDI.
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OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa 
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Bülent 
Koşmaz Hizmet Binası’nın açılışını 
gerçekleştirmek ve TOBB Bülent Koşmaz Fen 

Lisesi temel atma töreni için Manisa’ya geldi.
 Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yetiş Aksoy oda ve borsa başkanlarıyla 
birlikte açılış öncesinde TOBB Başkanı M. R. 
Hisarcıklıoğlu’nu karşıladılar. Hisarcıklıoğlu açılış 
öncesinde başkanlarla birlikte kısa bi toplantı 
gerçekleştirdi. MTSO Bülent Koşmaz Hizmet 
Binası’nın açılışına, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Manisa Valisi Erdoğan 
Bektaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz 
Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Hüseyin 
Tanrıverdi, Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekilleri 
Hasan Ören, Özgür Özel, MTSO Başkanı Yaşar 
Coşkun, kaymakamlar, belediye başkanları, oda ve 
borsa başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.  
 Aramızdan ayrılan eski TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve MTSO Başkanı Bülent 
Koşmaz’a gösterilen vefadan duyduğu sevinci dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, Koşmaz’ın Türk iş dünyasına 
verdiği hizmetleri anlattı.  Yaşar Coşkun’a ve 
yönetimine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, ahde 
vefanın örneğini gösterdiklerini söyledi. Bülent 
Koşmaz’ın ülkesini vatanını seven inançlı biri olduğu 
vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
 MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Coşkun ise, merhum Bülent Koşmaz’ın Manisa’ya ve 
kendilerine kazandırdığı modern hizmet binasının 
açılışını yapmak için buluştuklarını dile getirerek, 
“Onsuz geçen ve geçecek olan zamana katlanması 
zor geliyor” dedi. Modern hizmet binasının şimdiden 
ilgi çekmeye başladığını kaydeden Coşkun, “Hizmet 

T

BÜLENT KOŞMAZ HİZMET BİNASI AÇILDIBÜLENT KOŞMAZ HİZMET BİNASI AÇILDI

SALİHLİ
TİCARET BORSASI

YÖNETİM
KURULU BAŞKANI

YETİŞ AKSOY
MANİSA TİCARET ve

SANAYİ ODASI’NIN
YENİ HİZMET

BİNASININ
AÇILIŞ

TÖRENİNE
KATILDI

binamızda modern teknolojinin bütün imkanları 
kullanılmıştır. Hizmet binası içinde Zafer Kalkınma 
Ajansı(ZEKA), Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 
(ABİGEM), ve Avrupa Finans Kurumu (KGB)’ye yer 
verdik. Herhangi biri işlem için binamıza geldiği 
zaman KGB’den bilgi alıp, ZEKA’dan hibesini alarak, 
odamıza kayıt yaptırarak iş sahibi olarak 
binamızdan çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu 
binamıza vefa borcumuzu ödemek adına merhum 
Bülent Koşmaz’ın ismini verdik.” diye konuştu. 
 Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ise “Her 
şeyden önce gösterilen vefa güzel. Manisa’nın 
geçmişi merhum Bülent Koşmaz’ın adı yaşatılıyor, 
güzel duygular dile getiriliyor. Kastamonu’dan 
buraya geldim, orada bulamadığım potansiyelin 
hepsini burada buldum. Onlar burada 
kendiliğinden oluşmamış, birilerinin emeği ve 
çalışması olmuş ki bunlara ulaşılmış” diye konuştu. 
Manisa Müftüsü Sinan Cihan’ın yaptırdığı duanın 
ardından MTSO Bülent Koşmaz Hizmet Binasının 
açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
 Açılış sonrasında bölgedeki oda ve borsa 
başkanlarıyla toplantı yapan Hisarcıklıoğlu, 
bölgenin sorunlarını dinleyerek çözülmesi 
yönünde adımlar atılması için başkanlarla fikir 
alışverişinde bulundu
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BÖLGEMİZİN
LABORATUAR
İHTİYACINA

AKILLI ÇÖZÜM

ALAŞEHİR TİCARET BORSASI ve
SALİHLİ TİCARET BORSASI ARASINDA

GÜÇBİRLİĞİ

Alaşehir Ticaret Borsası ile Akredite Ortaklık…Alaşehir Ticaret Borsası ile Akredite Ortaklık…

 Konu ile ilgili olarak basın toplantısı 
düzenleyen Salihli Ticaret Borsası ve Alaşehir 
Ticaret Borsası heyetleri bu ortaklıklarını 
kamuoyuna duyurdular. Basın Toplantısına Salihli 
Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Yetiş Aksoy, Meclis Başkanı Halil Çöygün ve 
meclis üyeleri, Alaşehir Ticaret Borsası adına 
Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, Meclis 
Başkanı Yılmaz Yıldırım ve meclis üyeleri katıldı.
 Alaşehir bölgesinde özellikle tarımsal 
ürünlerin ihracatı ile ilgili gerekli alt yapıyı tesis 
etmek amacı ile Toprak, yaprak ve tarımsal 
sulama analizlerinin yapıldığı bir laboratuvar 
kurulmuştu ve ardından özellikle Rusya 
Federasyonu’na ihraç edilen yaş meyve-sebze 
ürünlerinin pestisit analizlerini yapmak amacıyla 
bir gıda laboratuvarı kuruldu. Her iki laboratuar 

da konularında akredite olmuş hem yöre 
çiftçisine hem de ihracatçı firmalara uluslararası 
geçerliliği olan analiz raporları düzenleyerek 
kaliteli hizmet sunmaya devam ediyordu. Gıda 
laboratuarında hâlihazırda 574 aktif maddenin 
pestisit oranını analiz etmekte. Bu rakam üretici 

ve ihracatçının talebini 
karşılamak için yeterlidir. Bu güne 
kadar Alaşehir ve Sarıgöl 
bölgesindeki çiftçi ve ihracatçıya 
hizmet sunan laboratuvar,  Salihli 
Ticaret Borsasının talebi üzerine 
kurulan ortaklık sayesinde Salihli 
bölgesindeki üretici ve 
ihracatçılara da hizmet verecek.
 Konu ile ilgili olarak her iki 
Borsanın Başkanları tesis edilen 
ortaklıktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. Kurulan bu ortaklığın 
yeni bir sinerji yaratarak özellikle 
Salihli Ticaret Borsası üyeleri ve 
bölgelerindeki üretici ve 

ihracatçıların bundan böyle laboratuar hizmetleri 
alımından çok kolay faydalanacağını belirtildi.

“Salihli Borsası bizim kardeş ve  komşu 
Borsamız” 
 Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Soygür, “Salihli Borsası bizim 
kardeş ve komşu Borsamız. Uzun süredir bu 
ortaklık müzakereleri sürüyordu. Sonunda her iki 
Borsanın meclisleri bir araya gelerek güç birliği 
oluşturma kararı aldık. Başta Alaşehir ve Salihli 
bölgesindeki üyelerimiz, üretici ve 
ihracatçılarımız için hayırlı bir birliktelik olmasını 
temenni ediyorum” dedi.
“Bir elin nesi var, İki elin sesi  var”
 Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yetiş Aksoy ise   “Salihli Ticaret Borsası 
olarak bölgemizde bulunan üyelerimiz, üretici ve 

ihracatçılarımız bu hizmetler verilemediği için 
mağduriyet yaşıyordu. Gelişen pazarlara ve yurt 
dışına laboratuar analizi olmadan ihracat 
yapmanın artık imkânsız olduğu günümüzde,  
Alaşehir Ticaret Borsası tarafından verilen bu 
hizmetlerin bizim üyelerimize ve 
müstahsillerimize de verilmesi için böyle bir 
ortaklık teklifinde bulunduk. Alaşehir Ticaret 
Borsası önceleri pek sıcak bakmasa da geçmişe 
dayalı ikili ilişkilerimizin bir sonucu olarak bizlerin 
tekli�erini kabul ettiler. Bizler ortaklık kültürüne 
inanan “Bir elin nesi var, İki elin sesi var” 
özdeyişinden hareketle bu ortaklığı tesis ettik. 
Bundan sonra elimiz daha da güçlü olarak yola 
devam edeceğiz” dedi. 
 Yaprak Toprak ve Su analizlerinin de ürünün 
kaliteli yetişmesi için ön koşul olduğunu 
vurgulayan Aksoy, yetiştiriciliğin artık bilimsel 
testlerin sonuçlarına göre toprakta, suda ve 
bitkide hangi mineraller eksik ise ürünün 
yetiştirilmesi sırasında eksik minerallerin takviye 
edilmesi için mevcut durumun görülebilmesi için 
gereklidir, dedi. 
 Ayrı bir laboratuvar kurmanın borsamıza 
daha fazlaya mal olacağını ve mevcutta hizmet 
veren bir laboratuvarın Salihli, Kula ve Selendi 
bölgelerine de hizmet verebilecek kapasitede 
olduğunu, laboratuvar cihazlarının büyük bir 
bölümünün ithal edildiğini, bu ortaklık ile milli 
serveti de koruduklarını söyledi. 
 Son olarak Meclis Başkanı Yılmaz  Yıldırım’da 
“Her iki borsanın başkan ve yöneticilerin yapmış 
olduğu bu ortaklığın örnek teşkil etmesini ve 
sadece bu konularla sınırlı kalmayarak bölge 
bağcılarının ve ticaret ile uğraşan tüm 
kesimlerinin buna benzer ortaklıklar kurmasını 
temenni ediyoruz. Böyle bir birlikteliğe imza 
attıkları için her iki güzide Borsamızın başkan ve 
yöneticilerini kutluyoruz” dedi. 

Borsamız ile Alaşehir Ticaret Borsası, Vali 
Celalettin Güvenç Toprak ve Su Analiz 
Laboratuvarından  Salihli’de bulunun 

üreticilerin ve  İhracatçıların  faydalanması için 
ortaklık anlaşması imzaladı. 
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B orsamız 2014 -2015 çekirdeksiz kuru 
üzüm sezonunu, çekirdeksiz kuru 
üzüm alım-satım salonunda gerçek-
leştirilen törenle açtı. Düzenlenen 

törene İlçe Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, 
Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet 
Başsavcısı İlyas Yavuz, İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Taşcı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Rıza Gülmez, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İsa 
Dilek, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı İbrahim 
Yüksel, siyasi parti 
temsilcileri, kurumların 
başkan ve yöneticileri, 
borsa üyelerimiz ve 
müstahsillerimiz katıldı.
Törenin açılış konuşmasını 
yapan Salihli Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, 
çekirdeksiz kuru üzümün ilçemiz ve 
bölgemizde önemli geçim kaynağı olan bir 
ürün olduğunu vurguladı. Ayrıca “Çekirdek-
siz kuru üzüm üretim ve pazarlama sürecin-
de yarattığı katma değer ile ülkemiz ve 
bölgemiz açısından büyük öneme sahip, 
bölgemize has bir üründür” dedi.
İhracat potansiyeli bakımından yüksek bir 
ürün olan kuru üzümün ülkemiz için önemli 
bir döviz kaynağı olduğunu vurgulayan 
Aksoy, 2013-2014 sezonunda tescil edilen 
çekirdeksiz kuru üzümün 170 bin tonu ihraç 

2014-2015 ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM
SEZONUNU TÖRENLE AÇTIK

2014-2015 ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM
SEZONUNU TÖRENLE AÇTIK

edildiğini ve 428 milyon dolar, ülkemize 
girdi sağlandığını ifade etti. Bölgemiz ve 
ilçemiz açısından son derece önemli 
çekirdeksiz kuru üzüm sezonunun üretici-

ortak akla ihtiyacı var. Niye Alaşehir’de bir 
gümrük varken, niye Salihli’nin bir gümrüğü 
yok. Bunu hep birlikte değerlendirmemiz 
lazım” dedi.
İlçemizin en önemli tarım girdisinin 

çekirdeksiz kuru üzüm olduğunu vurgu-
layan İlçe Kaymakamı Ertan Peynirci-

oğlu “Salihli ve Manisa’nın en 
önemli ürünüdür. Salihli bu 

ürünün yetişmesinde en 
önemli paya sahiptir. Bu 

açıdan çiftçilerimizin 
büyük bir kısmı bu yolla 
geçimini sağlamaktadır. 
Ancak üzümü yetiştiriyo-

ruz, ancak tüketmiyoruz” 
dedi. Ayrıca çekirdeksiz 

kuru üzümün bölgenin en 
önemli ihraç ürünü olduğunu 

vurgulayan Kaymakam Peynirci-
oğlu “Kuru üzüm ihracatında en 

büyük sorun ilaç kalıntı sorunudur. Ticari 
alanda önemli bir sorunu üreticilerimizin 
dikkat etmesi gerekmektedir” dedi.
Program sonrası 50 kilogram çekirdeksiz 
kuru üzüm sembolik olarak açık arttırma ile 
satıldı. Açık artırmada Başkan Yetiş Aksoy, 
Borsamız adına en yüksek fiyatı vererek 50 
kg çekirdeksiz kuru üzümü 10 bin TL’den 
satın aldı. Başkanımız Yetiş Aksoy 10 bin 
TL’nin Salihli Üniversite Yaptırma ve Yaşat-
ma Derneği’ne bağışlanacağını belirtti.

mize, tüccarımıza, ihracatçımıza ve ülkemiz 
ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.
Salihli’de yetiştirilen bazı ürünlerin pazar-
lanmasında sıkıntılar olduğunu vurgulayan 
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise 
“Kirazı, üzümü üretiyoruz, ancak pazarlama 
konusunda Alaşehir’e teslim ediyoruz. 
Alaşehir’deki gümrükten ihraç ediyoruz. 
Bunun için Salihli’nin birlikte çalışmaya ve 
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-

Mazlum Nurlu’nun TARİŞ Üzüm Üst 
-

-

-

Tüccarlarımız almaktadır. Tüccarlarımız 

-

malları tüccar arkadaşlarımız da almasa 

-

-
-

üzüm alan tüccarlarımız bu üzümlerden 

konusunda Mazlum Başkanımıza 
katılıyoruz ama bunda da Tüccarın 

-
-

ARTIK ÜRÜNÜMÜZÜ KONTROLLÜ VE

TARIM ALANLARIMIZI BU YÖNDE PROGRAMLAMALIYIZ

SALİHLİ TİCARET BORSASI BAŞKANI YETİŞ AKSOY;

KALİTELİ ÜRETMEK GEREKİYOR,

ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM
İHRACAT POTANSİYELİ

YÜKSEK BİR ÜRÜN
OLDUĞUNDAN ÜLKE İÇİN

ÖNEMLİ BİR DÖVİZ
KAYNAĞIDIR. 

nın olmayışındandır. Artık günümüzde 

-

-
varında ve ortalama 

-

-

-

-
sını hatta toplulaştırma yapılarak 

çözüm üretmeye çalışmaktayız. 

olan Tarımsal sulamada kullanılan 

kuru üzüm başta olmak üzere tüm kuru 

rekabet kurulunun kurulması konusunu 

DOLANDIRICILARA
DİKKAT !

YETİŞ AKSOY;

Dolandırıcılara Karşı Uyardı.

Ö

S
Müsteşarlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü başkanlığında, 

olg
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KP İlçe Teşkilatı Başkanı Ahat AKSOY; göreve 
geldiğimizde ilk ziyaretimize siz geldiniz bunun 

için AKP ilçe teşkilatı heyetimiz adına size teşekkür 
ediyorum. Bizimde gönlümüzden ilk ziyaetimizi size 
gerçekleştirmek  geçiyordu,  lakin program 
yoğunluğu nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. 
Görevi devir aldığımız günlerde Cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci başladı. Süreç içerisinde yoğun 
çalışmalarımız oldu . Elimizden geldiği kadarıyla 

A

lçe emniyet Müdürü Mehmet Taşcı’yı 
Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş 

Aksoy, Yönetim Kurulu Üyemiz M. Emin 
Deniz ve Genel Sekreter Turan Yalçın 
karşıladılar.
 Yönetim Kurulu Başkanımız Yetiş 
Aksoy, İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet 
Taşçının iadeyi ziyaretinden dolayı 
memnun olduklarını ifade etti ve Salihli 
hakkında izlenimlerini sordu. 
 Taşcı: Salihli halkının iletişiminin 
güçlü olduğunu,  kültürel ve sosyal olarak 
gelişmiş olduğunu ifade etti. Kendilerinin 
toplumun içersinden uzak oldukları 
sürece kaybetmeye mahkûm olduklarını 

bu nedenle kendilerini toplumun kardeşi, 
abisi, büyüğü, küçüğü olarak gördüklerini 
ifade etti. Kendilerine yasalarca yüklenen 
görevleri yerine getirmek için halkın 
yanında olduklarını vurguladı. Kendilerine 
yüklenen vazifelerden bahseden Taşcı, 
Salihli’deki yaşanan sorunlar ve çözümleri 
hakkında bilgiler verdi. 
 Aksoy, katıldığımız her platformda 
Salihlimizin ve bölgemizin sorunlarını 
gündeme getiriyoruz ve bu sorunlar için 
çözüm arayışları içinde oluyoruz, dedi. 
Amaçlarının her zaman üyelerimize, 
üreticilerimize ve Salihlimize artı değer 
katmak ve hizmet kalitemizi arttırarak 

İ

köylerimize ve mahallelerimize 
ziyaretler gerçekleştirerek seçime katkı 
yapmaya çalıştık.
 Siyasi parti olarak oylarımızı 
arttırmanın yanı sıra memleketimize 
hizmet etmek de en önemli hede�erimiz 
arasındadır. Bunun için de Salihli’mizin 
sorunlarıyla ilgili sorumluluk almak 
istiyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki 
günlerde üreticimizin ve bölgemizin 
sorunu olan çekirdeksiz kuru üzüm ile 
ilgili sorunları masaya yatıracağımız bir 
toplantı düzenleyeceğiz. Toplantıda 
ortak akıl yürüterek ne yapabiliriz sorusu 
üzerine tartışıp ve ortaya çıkan sonuçlar 
ile Salihli ve coğrafyamız için bir hareket 
planı çizmeyi hede�iyoruz. Toplantıda 
sizi de aramızda görmekten mutluluk 
duyacağız, dedi.
 Salihli Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yetiş AKSOY da; bizim 
amacımız her zaman üyelerimize, 
üreticilerimize ve Salihli’mize artı bir 

değer katmak ve onlara hizmet 
kalitemizi arttırarak sürdürmek. 
 Üyelerimizin, paydaşlarımızın ve 
üreticilerimizin görüşleri doğrultusunda 
geçtiğimiz aylarda Vali Celalettin güvenç 
laboratuarına birlikten kuvvet doğar 
ilkesiyle ortak olduk. Böylelikle 
üyelerimize ve üreticilerimize yönelik 
hizmet kalitemizi ve hizmet yelpazemizi 
daha da genişlettik. Biz bugün 
bulunduğumuz, katıldığımız her 
platformda Salihli’mizin ve bölgemizin 
sorunlarını gündeme getiriyoruz ve bu 
sorunlar için çözüm arayışları içinde 
oluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz 
Salihli için elimizi taşın altına koymaya 
daima hazırız. 
 Yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti de dile getiren başkanımız 
Yetiş Aksoy, AKP ilçe teşkilatı başkanı 
Ahat Aksoy’a ve heyetine tekrar yeni 
görevlerinin hayırlı olmasını ve 
görevlerinde başarılar diledi.

AKP İlçe Başkanı Ahat AKSOY ve ekibini
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz karşıladılar.

AKP İlçe Başkanı Ahat AKSOY ve ekibini
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz karşıladılar.

SALİHLİ AKP İLÇE TEŞKİLATINDAN BORSAMIZA ZİYARET

alihli Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Halil Çöygün, Yönetim 

Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Yönetim 
Kurulu Üyesi M.Emin Deniz ve Genel 
Sekreter Turan Yalçın Salihli Adil Oral 
Vergi Dairesi Müdürü M. Sait Sapan’ı 
ziyaret ettiler.
 Salihli Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Aksoy; “Yeni görev 
yeriniz hayırlı olsun, Salihli’mize hoş 
geldiniz” dedi. Karşılıklı tanışmadan 
sonra, Başkan Aksoy Salihli Ticaret 
Borsası ve bölgenin önde gelen tarım 
ürünleri hakkında Sapan’a bilgiler 

verdi. Fikir alış verişlerinin yapıldığı 
görüşmede Salihli Adil Oral Vergi 
Dairesi Müdürü M. Sait Sapan’da 
bölgeye yabancı olmadığını, daha 
önce de Alaşehir ve Soma’da görev 
yaptığını söyledi.
 Salihli’nin çok güzel bir ilçe 
olduğunu, Salihli gibi bir ilçede görev 
yapmaktan mutluluk duyduğunu ve 
yapılan ziyaretten çok memnun 
olduğunu, böyle ziyaretlerin ve fikir 
alış verişlerinin kurumların hizmet 
kalitesine daima artı bir değer 
katacağını sözlerine ekledi.

S

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MEHMET TAŞCI’DAN BORSAMIZA ZİYARET

SALİHLİ TİCARET BORSASI’NDAN SALİHLİ ADİL ORAL
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ M. SAİT SAPAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

sürdürmek olduğunu ifade etti. Başkanımız Aksoy, her 
zaman kendilerini ağırlamaktan onur duyacaklarını, 
dayanışmanın Salihli’ye başarı getireceğini ifade etti.
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S

Komutanı Kıd. Yüzbaşı Yavuz Yavuz’a 

bulundular.

durumda kaldıklarından ve büyük zarar 

alacaklarını söyleyen Yavuz, ancak 

İlçe Jandarma Komutanı Yavuz, 

BELEDİYE BAŞKANI
KAYDA’YA ZİYARET
BELEDİYE BAŞKANI
KAYDA’YA ZİYARET

BORSAMIZDAN İLÇE GARNİZON KOMUTANI
YAVUZ YAVUZ’A HOŞ GELDİN ZİYARETİ

BORSAMIZDAN İLÇE GARNİZON KOMUTANI
YAVUZ YAVUZ’A HOŞ GELDİN ZİYARETİ

gücüyle çalışmakta olduklarını ve 

M

almaya hazır olduklarını vurguladı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI
TANER AKINCI'YA NEZAKET ZİYARETİ 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI
TANER AKINCI'YA NEZAKET ZİYARETİ 

S
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İ

BORSAMIZ ÜYE
SORUNLARINI
YERİNDE
DİNLEDİ

BORSAMIZ  ÜYE ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
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2 011 yılında Türkiye’nin çatı sivil toplum örgütü olan TOBB Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğinin öncülüğü ve katılımında, Türkiye’nin birçok 

yöresinden, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin iştiraki ile 94 ortakla 
kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) A.Ş. 06.12.2014 

BALO  A.Ş’NİN GENEL KURULUNA KATILDIKBALO  A.Ş’NİN GENEL KURULUNA KATILDIK

tarihinde olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Salihli Ticaret Borsasının da 
ortak olduğu Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) A.Ş’nin TOBB 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi Olağan genel kurula Salihli Ticaret 
Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy katıldı. Genel kurulun 
açılış konuşmasını yapan BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan, 
BALO’nun ortaya çıkmasında, kurulmasında ve kurumsallaşmasında büyük 
emeği olan merhum Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz’ı 
rahmetle andı. Karacan; Merhum Bülent Koşmaz’ın hastalığına rağmen gücü 
yettiği sürece kendisini hep bu şirket için adadığını ifade etti.
“Türkiye’nin geleceğinde BALO çok önemli ve verimli bir aktör olacaktır”
 BALO A.Ş.’nin neden kurulduğunu anlatan Harun Karacan, bu projenin 
Türk sanayicisinin Avrupa’ya ihracatını arttırmasının yanında Türkiye’nin 
önündeki 10 yılda küresel aktör olmasının ve bu coğrafyadaki ulaşım 
koridorlarını kontrol etmesinin anahtarlarından birisi olduğunu söyledi. 
“Türkiye’nin geleceğinde BALO çok önemli ve verimli bir aktör olacaktır” diyen 
Karacan, bu kadar iddialı bir işin en büyük ihtiyacının yatırım olduğunu, ilk 
yılları yapılanma ve yatırım ile geçirdiklerini vurgulayarak, bu yatırımların 
sonunda tren seferlerine başladıklarını ifade etti.
“Hedefimiz haftanın 7 günü Avrupa ile karşılıklı tarifeli yük treni seferi yapmak”
 Lojistik ve taşımacılık işinin uzun vadeli vizyon gerektirdiğini ifade eden 
Karacan, “Müşteri yoğunluğu arttıkça sefer sayısını da peyder pey arttıracağız. 
Hedefimiz haftanın 7 günü Avrupa ile karşılıklı tarifeli yük treni seferi yapmak” 
dedi. Müşteri güveni konusunda, bu şirketin TOBB ve Oda-Borsaların ortaklığı 
ile kurulmuş olmasının piyasada en büyük güvenceleri olduğuna dikkat çeken 
Harun Karacan, “Çünkü şunu gördük, şirketin ortağı TOBB dediğiniz zaman, 
Oda-Borsalar dediğiniz zaman müşteride kendiliğinden bir güven oluşuyor. 
Odalarımızın ve borsalarımızın güvenilirliğini de böylece görüyor ve ayrıca 
mutlu oluyoruz. Bu da aslında bu camianın itibarını, bu camianın geldiği 
noktayı, bizzat sizin isimlerinizin itibarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hissedari Olduğumuz Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
(Balo) A.Ş’nin Genel Kuruluna Katildik

S alihli heyeti  CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi’ye hem hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu  hem de yapılan protokol gereği Salihli 

Fakültesi kaba inşaatının devrini gerçekleştirdi. Ziyarete Salihli Kaymaka-
mı Ertan Peynircioğlu, Salihli Ticaret Borsamız Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Esnaf Kefalet ve 
Kredi Kooperatif Başkanı Halil Aşik, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
yardımcısı Günay Topkaya, Salihli Üniversite Yaptırma Yaşatma Derneği 
Başkanı Ertan Gökçe katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Prof. Dr. Kemal Çelebi “Üniversiteler şehirde her türlü gelişmenin 
öncülüğünü yapacak bir kurum olarak görülüyor. Üniversitenin insanlığa 
sunacağı katkılar var ama önce bulunduğu çevreye hizmet etmesi 
gerekiyor. Şimdiye kadar üniversite ile çevre arasındaki bu ilişkileri arzu 
edilen seviyede kuramadık. Bu sorumluluk hepimizin. İnşallah bundan 
sonra iyi niyetle, samimiyetle üniversiteyle şehri birbirine yakınlaştıraca-
ğız. Manisa merkezde ve ilçelerimizde halkla, sivil toplum örgütleriyle 
işbirliği içerisinde olarak güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum”
 CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi; “Salihli Üniversite için potonsi-
yeli olan bir ilçemiz şuan kaba inşaatını tamamladığınız Salihli Fakültesi 
gelecekte kurulacak olan Salihli Üniversitesi için  bir nüve bir çekirdektir. 
İşbirliğimiz devam ettikçe ben bize düşen her göreve hazırım” dedi.  
Rektör Çelebi’ye görevinde başarılar dileyen Salihli Kaymakamı Ertan 
Peynircioğlu ise şunları söyledi. “Çok değerli hocamız Prof. Dr. Kemal 
Çelebi’yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bilindiği gibi derneğimiz 
yapılan protokol gereği Fakülte  binamızın kaba inşaatı tamamlandı. 
Bundan sonra Rektörlüğümüzün katkılarını bekliyoruz” dedi. Salihli 
Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ertan Gökçe ise tamam-
lanan fakülte binası ile ilgili bilgiler vererek devir ve tanıtım dosyasını 
Rektör Çelebi’ye sundu. Gökçe “Sayın Çelebi’ye yeni görevinde başarılar 
diliyorum. Kendisinin ve ekibinin çok güzel hizmetlere imza atacağına 
yürekten inanıyorum. Bu bağlamda da Salihli Üniversite Yaptırma ve 
Yaşatma Derneğimizin Celal Bayar Üniversitemizle birlikte her zaman 
işbirliği içerisinde olmaya hazır olduğunu vurgulamak isterim. Bu vesile 
ile şahsınıza, Salihli halkının katkıları ile yapılan  Salihli Fakülte binasının 
inşaat denetimlerini yapan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni 
dönemin hayırlar getirmesini temenni   ediyorum” dedi.

BAŞKAN AKSOY, 
SALİHLİ ÜNİVERSİTE
YAPTIRMA YAŞATMA
DERNEĞİ HEYETİYLE
BİRLİKTE PROF. DR.
KEMAL ÇELEBİ'YE
ZİYARETTE BULUNDU

CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi; 
“Üniversiteler Şehirde Her Türlü Gelişmenin

Öncülüğünü Yapacak Bir Kurumlardır”

K üçükali: ‘‘Jeotermal enerjiyi kullanılarak ısıtılan seralarda modern ve 
ekolojik tarım uygulama alt yapısına sahip olunması nedeniyle insan 

sağlığı ve gıda güvenliği açısından kalite standartlarına uygun üretim 
yapmaktayız.’’ Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy ve 
Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Özer Salihli’de iki ayrı bölgede 252 dönüm 
serada topraksız tarım teknolojileri kullanarak üretim yapan Bostan Tarım 
Ürünleri Anonim Şirketini ziyaret etti. Bostan Tarım A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Tekin Küçükali ve İşletme Müdürü Savaş Mete’den İşletme hakkın-
da bilgi aldılar. Türkiye‘nin domateste dünya devleriyle yarıştığını belirten 
Küçükali: ‘‘Jeotermal enerjiyi kullanılarak ısıtılan seralarda modern ve ekolo-
jik tarım uygulama alt yapısına sahip olunması nedeniyle insan sağlığı ve 
gıda güvenliği açısından kalite standartlarına uygun üretim yapmaktayız.’’ 
dedi. Salihli için sezona göre değişmekle birlikte 300’ü aşkın çalışanlarının 
olduğunu, İstihdamın yanında farklı yönlerden büyük getirisi olan ve 12 ay 
üretilen domatesleri Dünyanın farklı ülkelerine pazarladıklarını vurguladı. 
Amaçlarının domateste Salihli’nin adını duyurmak ve Salihli’yi domates de 
marka haline getirmek olduğunu ifade etti.
 Başkan Aksoy; ‘‘İlçemizdeki bu tür yatırımların tarımsal açıdan 
gelişmişliğin bir işareti olarak görüyoruz. Bu gelişmişlik ilçemize dolayısıyla 
ülkemize değerler katmaktadır. Temennimiz Salihli’nin jeotermal seracılıkta 
lider bir konuma gelip marka bir kent olmasıdır. Bostan Tarım A.Ş.’ye yaptık-
ları yatırımlardan dolayı teşekkür eder. Başarılarının devamını dileriz’’ dedi.

SALİHLİ
TİCARET
BORSASI,
BOSTAN
TARIM A.Ş’Yİ
ZİYARET ETTİ
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T urgutlu Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Orcan; Bu 
toprakların üzeri altından daha 
değerlidir. İl genelinde hizmet 

veren Oda ve Borsaların istişare toplantı-
sının 4.sü Turgutlu Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya 
Salihli Ticaret Borsamızı temsi-
len Meclis Başkanı Halil 
Çöygün ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yetiş Aksoy 
ve Genel Sekreter Turan 
Yalçın katıldılar. Toplan-
tıya Manisa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadık Özkasap, 
Manisa Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Yaşar 
Coşkun, Manisa Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Ergun 
Türek, Manisa Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Hayati Dulman, 
Turgutlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Orcan, TUTSO Meclis 
Başkanı Yavuz Semizler ve Manisa’ya 
bağlı ilçeleri Ticaret Borsa ve Odaların 
Yönetim Kurulu, Meclis Başkanları katıldı. 
Ege Sevilen otelde yapılan toplantıda 
Zafer Kalkınma Ajansı, ABİGEM ve Kredi 
Garanti Fonu temsilcileri projelerini ve iş 
dünyasına yönelik çalışmalarını aktardı-
lar. Gündem maddelerinin görüşüldüğü 
istişare toplantısında divanda Manisa 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
S a d ı k  Özkasap, Manisa Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Hayati Dulman, 

TUTSO Meclis Başkanı Yavuz Semizler yer 
aldı. Yoğun gündem maddelerinin tamamı 
görüşülemezken kalan maddeler daha 
sonraki toplantıya devredildi. İş dünyasının 

bir araya geldiği toplantıda 
açılış ve kapanış konuşmasını  
Turgutlu Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yılmaz 
Orcan yaptı. Orcan kapanış 
konuşmasında Çaldağı made-
niyle ilgili açıklamalarda bulun-
du. Orcan; ”Burada çıkarılması 
planlanan nikel madeninin 
işlenmesi sırasında kullanılacak 
sülfirik asit ve kükürt, dünyanın 
en verimli topraklarına sahip 

BORSAMIZ 4.SÜ DÜZENLENEN MANİSA İLİ
ODA BORSA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

olan    Gediz Ovasına büyük zarar verecek-
tir. Bu toprakların üzeri altından daha 
değerlidir. Bana sorulacak olursa burada 
maden işletmesine izin vermem ve kepçe 
bile vurdurmam. Diğer yandan maden 

rezervi için açılacak kuyuların açılması 
sırasında patlayıcılar kullanılacak ve 

3 fay hattının üzerine kurulu 
Turgutlu bu konuda ciddi bir 

tehlike ile karşı karşıya. Evet 
Çernobil’de binlerce 

insan ölsün diye kurul-
madı ancak burada 
yaşanacak olası 
yangın, patlama gibi 
durumlarda tablo çok 

kötü olabilir. 300’ün 
üzerinde bitki çeşidinin 

var olduğu, tarımın temel 
direği Gediz Ovasına sahip 

çıkmalıyız” dedi.

TARAFINDANTARAFINDAN BİR GÖREV DAHA VERİLDİ

T OBB 69.Genel Kurulu'nda Kobi Politikaları Kurulu'na 

seçilen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Yetiş Aksoy, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat 

Hisarcıklıoğlu tarafından Gümrük Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 

tarafından işletilmekte olan Cilvegözü Gümrük Kapısı 

Danışma Kurulu Üyeliğine getirildi.

Konu hakkında bilgi veren Yetiş Aksoy “Borsamızın da 

hissesi bulunan Gümrük Ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Gti)  

2005 yılında, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle 137 Oda ve 

borsanın ortaklığı ile kurulmuş ve “Yap-İşlet-Devret” modeli 

çerçevesinde sınır kapılarını modernize etmektedir. Bizlere 

verilen bu görev doğrultusunda çalışmaya hazırız.” dedi.

SALİHLİ TİCARET BORSASI
BAŞKANI YETİŞ AKSOY'A
M.RİFAT HİSARÇIKLIOĞLU



BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE,
TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ MİNNET, ŞÜKRAN VE RAHMETLE ANIYORUZ.

İLÇELERİMİZİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 92’NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLADIK

SALİHLİ TİCARET BORSASI BAŞKANI AKSOY
7. TİCARET VE SANAYİ ŞURASINA KATILDI

hükümetle paylaştılar.
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Sorun 2

Çözüm

bağlantıları üzüme darbe vuruyor. 2013-2014 sezonu 
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lmıştır.
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Aksoy; Bu destekler ile işletmelerimizin 
ve girişimcilerimizin güçlenerek 
rekabetçiliklerinin arttırılması; 

böylece markalaşmaları ve yeni pazarlara 
açılmalarını hede�emekteyiz. Ticaret 
Borsası Salihli’ye yatırımcı kazandırmak 
için düzenlediği seminerde ‘‘İşletmelere 
Yönelik Hibe ve Fonlar’’ hakkında İzmir 
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 
Direktörü Arzu Amirak ile Tarım ve Kırsal 
Destekleme Kurumu Manisa İl 
Koordinatörlüğünde görevli uzmanlar 
Uğur Uslu ve Lokman Kanmaz İşletme 
sahiplerine ve temsilcilerine önemli 
bilgiler verdi.
 Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda 
düzenlenen seminere İzmir Avrupa Birliği 
İş Geliştirme Merkezi Direktörü Arzu 
Amirak ile Tarım ve Kırsal Destekleme 
Kurumu Manisa İl Koordinatörlüğünde 
görevli uzmanlar Uğur Uslu, Lokman 
Kanmaz, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş 
Aksoy ve çok sayıda İşletme sahipleri ve 
temsilcileri katıldı. Programın açılış 
konuşmasını Ticaret Borsası Başkanı Yetiş 
Aksoy yaptı.
 Aksoy; “Borsamızın organize ettiği 
seminerde İşletme sahiplerine ve 
temsilcilerine, İzmir Avrupa Birliği İş 
Geliştirme Merkezi Direktörü Arzu Amirak 
ile Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu 

Manisa İl Koordinatörlüğünde görevli 
uzmanlar tarafından ‘‘İşletmelere 
Yönelik Hibe ve Fonlar’’konusunda 
bilgiler verilecek. Umarım seminerin 
sonunda Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Programı kapsamında Salihli’ye birkaç 
işletme daha kazandırabiliriz”dedi.
  İzmir Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi Direktörü Arzu Amirak,”İzmir 
ABİGEM olarak amacımız Kobilerimize, 
odalarımıza üye olan işletmelere 
kurumsal, profesyonel sorumluluklarının 
bilincinde bir danışmanlık hizmeti 
vermektir. İzmir ABİGEM TOBB’un 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
Avrupa Birliğinin projesi olarak 2002 
yılında hayata geçmiştir.  Avrupa Birliği 
Komisyonu ve TOBB işbirliği ile önce 
İzmir, Gaziantep ve Kocaeli'nde ve daha 
sonrada Türkiye genelinde 19 ile 
yayılmıştır. İlk kuruluş amacıda bu 3 
projenin tamamı ile kobilerimizin ihracat 
yapmak istiyorsa dış ticaret destekleri 
konusunda,  tarım yapmak istiyorsa gıda 
hayvancılık ve tarım bakanlığının 
destekleri konusunda, yurt dışında iş 
yapacaksa ekonomi bakanlığının yurt 
dışı Pazar destekleri gibi konularda 
profesyonel hizmet sağlamakmış. Ve o 
dönemdeki amaçta bu projelerin 
finansmanı ya da bu ekibinin finansmanı 

Avrupa birliğinden karşılanmasıdır. Fakat 
2004 ve 2006 yılında proje bittikten sonra 
ve kobilere ile üyelere faydası 
kanıtlandıktan sonra TOBB şöyle bir karar 
almıştır. Hisseleri odalarımıza ve organize 
sanayi bölgelerimize ait olmak üzere  
Abigemleri yeniden yapılandırmış ve bir 
tüzel kimlik kazandırmıştır. 2006 yılından 
itibaren de başta TOBB  en büyük 
hissedarımız olmak üzere Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği,  Ticaret 
Borsamız, Ticaret Odamız ve Organize 
Sanayi Bölgeleri olmak üzere 12 tane 
hissedarımız vardır. Bu sorumluluğun 
bilinciyle de biz tüm üyelerimize aynı 
kalitede ve aynı hizmeti vermeye ölçeği 
ne olursa olsun özen gösteriyoruz. 
Merkezlerde tam zamanlı uzman 
danışman kadro ile birlikte özel uzmanlık 
gerektiren konularda projelere destek 
verecek yerel ve uluslararası danışman 
havuzu bulunmakta ve Avrupa Birliği İş 
Geliştirme Merkezi(ABİGEM) aracılığıyla 
bölge KOBİ'lerine danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda 
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezinin 
vizyonu, Kurumların, girişimcilerin, 
işletmelerin ve KOBİ’lerin, sürdürülebilir, 
kârlı ve başarılı iş geliştirme faaliyetleri 
için uluslararası bağlantıları gelişmiş, 
sonuç odaklı, kalite ve verimlilik açısından 
akla ilk gelen başvuru noktası ve çözüm 
ortağı olmak. Manisa yatırım yönünden 
çok şanslı bir İlimiz. Organize Sanayi 
Bölgesi sürekli gelişiyor. Bölgede yatırım 
yapmak isteyenler içinde destekler 
sağlanmaktadır” dedi. 
 Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu 
Manisa İl Koordinatörlüğünde görevli 
uzmanlar Uğur Uslu ve Lokman Kanmaz 
slayt eşliğindeki sunumunda,”Bizler 
Manisa İl Koordinatörlüğü olarak ta 
Türkiye’de başvuru tarihlerimiz belli 
oldu. 12 Ocak ve 10 Şubat tarihleri 
arasında bizlere projelerini sunarak 
hazırlamış olduğu projeleri 
değerlendirmeye sunabilirsiniz. Tarım ve 
Kırsal Destekleme Kurumu’nun varlık 
sebebi; AB ve uluslar arası kuruluşlardan 
sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal 
kalkınma programlarının uygulanmasına 

SALİHLİLİ YATIRIMCILAR HİBE ve
FONLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

SALİHLİLİ YATIRIMCILAR HİBE ve
FONLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

yönelik faaliyetlerde kullanılmasını 
sağlamaktır.  Tarım sektörünün 
genelinde olduğu gibi, kırsal alanda 
yaşayan vatandaşlarımızın, gelir 
düzeyinin yükselmesi, gelir dağılımının 
iyileşmesi, doğal kaynakların korunarak 
kullanılması ve zenginliklerin tüm 
insanlarımıza yansıtılması en temel 
hedefimizdir.
 Bu kapsamda uyguladığımız 
program ve projelerin hede�eri 
şunlardır: Yerel potansiyel ve 
kaynaklara dayalı olarak kırsal 
ekonominin rekabet gücünün 
yükseltilmesi Gelir ve istihdam 
imkânlarının artırılması ve 
çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve 
örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi. 
Fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. Kırsal 
çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların 
korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal 
toplumun refahının artırılmasıdır.
 Bu uyum çalışmalarının amacı, 
ülkemizin insan kaynakları 
potansiyelinin nicel ve nitel özelliklerini 
de dikkate alarak halkımızın 
ihtiyaçlarının giderilmesi, mevcut doğal 
ve finans kaynakları ile yapay olarak 
elde edilebilecek tüm imkânların en 
akılcı bir şekilde kullanılmasıdır. 
Yapılacak olan tesislerin kırsal alanda 
yer alması ve küçük ve orta ölçekli 
olmasıdır.
 Desteklerimiz kapsamında çiftlik 
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve 
geliştirilmesi, Yerel ürününler ve Mikro 
işletmelerin geliştirilmesi, Kırsal Turizm 
ve kültür balıkçılığının geliştirilmesi de 
yer almaktadır. Salihli Organize Sanayi 
Bölgesi Kırsal Alan kapsamında olduğu 
için burada yapılacak olan Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmelere destek 
veriyoruz. Turgutlu Organize Sanayi 
Bölgesi için aynı şeyi söylemiz 
mümkün değil. Şehir Merkezine çok 
yakın ve kırsal alanda yer almıyor. Bu 
nedenle Turgutlu Organize Sanayi 
Bölgesi’ne yapılacak olan işletmeler 
için destek veremiyoruz” dedi

Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Salihli’ye birkaç işletme daha kazandırabilirizTarım ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Salihli’ye birkaç işletme daha kazandırabiliriz
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T

GTİ DANIŞMA KURULU ÜYESİ BAŞKAN YETİŞ AKSOY,
UYGULAMALARI YERİNDE GÖRMEK İÇİN HATAY CİLVEGÖZÜ’NE GİTTİ.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 137 oda 
ve borsanın ortaklığı ile 2005 yılında 

“yap-işlet-devret” modeli çerçevesinde sınır 
kapılarını modernize etmek amacı ile kurulmuş 
olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ)’de 
Salihli Ticaret Borsası’nın da hissesi 
bulunmaktadır.
 Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 
tarafından işletilmekte olan Cilvegözü Gümrük 
Kapısı Danışma Kurulu Üyeliğine, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından getirilen Salihli Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy 7-8 Ocak 
2015’te danışma kurulu üyeleriyle birlikte 
Cilvegözü Gümrük Kapısında incelemelerde 
bulunmak için Hatay-Reyhanlı’ya gitti.
 Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen 
Cilvegözü Danışma Kurulu Üyesi Başkan Aksoy 
inceleme seyahatindeki izlenimlerini şöyle 
ifade etti; ‘Seyahatin başlangıcından sonuna 
kadar her türlü detayı düşünen Ahmet Gürlek 
ve tüm personelin ilgi ve alakası bizleri 
fazlasıyla memnun etti. Cilvegözü Şubemizin 
İşletme Müdürü Hulusi Sezginer tarafından 
sınır kapımız ile ilgili bir sunum yapıldı. Bugüne 
kadar sınır kapılarımızın modernizasyon 
hizmetlerinin en üst düzeyde verildiğini 
biliyorduk ancak burada Cilvegözü Gümrük 

B orsamız tarafından organize edilen 
geleneksel aşure etkinliğinde, 

Salihli’de yaklaşık 5 bin Kula’da ise 
yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikram edildi. 
Demokrasi Meydanı’nda  kurulan 
stantta dağıtılan aşureye vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. 
 Borsamız Muharrem ayı 
dolayısıyla geleneksel hale getirdiği 
aşure günü etkinliğine Salihli 
Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Salihli 
Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İlçe 
Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, Salihli 
Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri, 
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu 
üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları 
Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim 
Karaca, CHP İlçe Başkanı Mazlum Nurlu 
ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe 
Başkanı Mesut Kızıltuğ, borsa üyeleri, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 
vatandaşlar katıldı.
 Toplumsal birleşmenin ve 
toplumsal barışın devamı için bu tarz 
etkinlik yaptıklarını belirten Salihli 
Ticaret Borsası Başkanımız Yetiş Aksoy, 
"Mübarek bir günün kutlanmasıyla 

insanlarımızın manevi yönü de 
güçlenecektir. Bu etkinlikler bu 
nedenle de ayrı bir önem arz 
etmektedir. Etkinliğimize katılan 
herkese teşekkür ediyorum" dedi. 
 KULADAYIZ…
 Eski Halk bank önünde kurulan 
stantta dağıtılan aşureye 
vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. 
Salihli Ticaret Borsamızın Muharrem ayı 
dolayısıyla geleneksel hale getirdiği 
aşure günü etkinliği, eski Halk bank 
önünde gerçekleştirildi. Aşure dağıtımı 
etkinliğine Salihli Ticaret Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy ve 
yönetim kurulu üyelerimiz, Salihli 
Ticaret Borsamız üyeleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar 
katıldı. Etkinlikte konuşan Başkanımız 
Yetiş Aksoy, ”Toplumsal birleşmenin ve 
toplumsal barışın devamı için bu tarz 
etkinliklere kurum olarak önem 
veriyoruz. Mübarek bir günün 
kutlanmasıyla insanlarımızın manevi 
yönü de güçlenecektir. Bu etkinlikler 
bu nedenle de ayrı bir önem arz 
etmektedir. Etkinliğimize katılan 
herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kapısında verilen hizmetleri yerinde gördük. 
Modernizasyonla birlikte sağlanan teknik imkânlar, 
yasadışı mal ve insan kaçakçılığıyla etkin bir 
mücadele imkânı veriyor. Ancak son yıllarda 
Suriye’de yaşanan sıkıntılar ülkemizi hem madden 
hem de manen olumsuz etkilemekte. Umarım en 
yakın zamanda bu sıkıntılar atlatılır ve ticari 
ilişkilerimizde istenilen düzeye ulaşırız.’ dedi. Daha 
sonrasında Sınır Kapısı’nda yer alan hizmet binalarını, 
tampon bölgeyi ve aktarma bölgesini gezme 
fırsatlarının olduğunu ifade eden Başkan Aksoy, 
özellikle aktarma kapısında yoğun bir faaliyetin 
olduğunu ve önümüzdeki yıllarda Cilvegözü Gümrük 
Kapısında yoğunluğun daha artacağını 
gözlemlediğini söyledi

GELENEKSEL AŞURE İKRAMI SALİHLİ VE
KULA İLÇELERİNDE YAPILDI   
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Tarıma ve Türk Ekonomisine
Hizmet için Varız ..

TÜM ÜYELERİMİZİN VE BÖLGEMİZİN
HİZMETİNDEYİZ


