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Gıda sektöründe umut var!

Türkiye, elverişli coğrafi koşulları 
ve iklimi, geniş ekilebilir toprakları 
ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım 
ve gıda alanında dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Ülkemiz çalışan nüfusun her dört 
kişiden birine istihdam sağlayan ve ülke 
GSYİH’sinin yüzde 7,1’ini oluşturan 
güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahip 
bulunuyor. 

Sektörü güçlü kılan özellikler 
arasında, ülkenin genç nüfusuyla ilintili 
olan pazar büyüklüğü, dinamik özel 
sektör ekonomisi, güçlü turizm geliri ve 
elverişli iklim koşulları ilk sıralarda yer 
alıyor.

 Türkiye, Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Ajansı’nın verilerine gore, 
dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi olma 
özelliğini yıllardır elinde bulunduruyor. 
Bunun yanı sıra,  kuru incir, fındık, 
çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı 
üretiminde ise dünya lideri durumunda 
olduğu biliniyor. 

Türkiye, 2015 yılında 18,6 milyon 
ton süt üretimi gerçekleştirerek bölgesinde 
lider süt ve süt ürünleri üreticisi 
konumuna gelmiş bulunuyor. Ülke aynı 
yıl 38,6 milyon ton tahıl, 28,5 milyon ton 
sebze, 17,5 milyon ton meyve, 2 milyon 
ton kümes hayvanı eti ve 1,1 milyon ton 
kırmızı et üretimi gerçekleştirdi. 

Türkiye 2015 yılında 190 ülkeye 
1781 tür tarım ürünü ihraç ederek 16,8 
milyar ABD Doları ihracat geliri elde etti.

Süt, yoğurt, peynir, kefir ve ayran 
gibi süt ürünleri geleneksel Türk beslenme 
düzeninin ayrılmaz birer parçasıdır. 
Türkiye, ayrıca tarım sektörünün önde 
gelen küresel oyuncuları nezdinde 
kendini bölgesel bir üs ve tedarik merkezi 
için tercih edilen bir seçenek olarak 
konumlandırmayı hedefliyor. 

Türkiye, meyve ve sebze işlemenin 
yanı sıra, hayvan yemi, besicilik, kümes 
hayvancılığı, süt ürünleri, fonksiyonel 
gıda, su ürünleri yetiştiriciliği ve destek 
ürünleri (özellikle soğuk zincir dağıtımı, 
seracılık, sulama ve gübreleme) gibi tarım 
endüstrisinin alt sektörlerinde önemli 
yatırım fırsatları sunuyor.

 
Salihli’de durum
Manisa, tarımsal potansiyeli ve 

tarımsal üretimi ile ülkemizin önde gelen 
illerindendir. Türkiye toplam tarımsal 

üretim değerinin yaklaşık yüzde 6’sı 
Manisa’dan elde ediliyor. 

Manisa, tarımsal üretim değerleri 
ile Türkiye’de ilk 3 il arasında yer alıyor. 
Ege Bölgesi’nde üretilen çekirdeksiz 
kuru üzümün yüzde 20’si ise Salihli’den 
karşılanıyor. Son yıllarda zeytinciliğin de 
artan bir grafik izlediği dikkat çekiyor. 
Topraksız tarım yapılan seralarda 
yetiştirilen domates ve diğer sebzeler, 
ihracatta önemli bir kalem oluşturuyor.

Salihli, gıda sektöründe gerek 
üretim, gerekse de ticaret açısından 
oldukça zengin bir potansiyele sahip 
bulunuyor. Her türlü sebze ve meyvenin 
yetiştirildiği yörede Salihli OSB’deki 
fabrikalar ağırlıklı olarak gıda sanayinde 
faaliyet gösteriyor.

Sektörel İnceleme
Salihli TSO’nun 4. Grubunu 

oluşturan perakende gıda ve kasaplar 
meslek komitesi, 150’yi aşkın üye 
sayısıyla en kalabalık meslek grupları 
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arasında yer alıyor. Sektörün içinde 
bulunduğu durumu yerinde görmek ve 
sorunları tespit etmek üzere yapılan 
ziyaretlerde üyelerle bire bir görüşmeler 
yapıldı. Ziyaret edilen üyeler ve durumları 
hakkında kısa bir özet sunuyoruz:

Girginler Market
Girginler Market, Salihli’de 6 mağaza 

ile faaliyet gösteriyor. Salihli’de market 
sayısının çok fazla olduğundan yakınan 
Murat Girgin, sektördeki asıl sorunun 
KDV dengesizliğinden kaynaklandığını 
belirtiyor. Üreticiden alırken yüzde 1 
KDV ödediklerini, markette satarken 
tüketicinin yüzde 8 ödediğini belirten 
Girgin, piyasadaki fiyat dengesizliğinin 
sebebinin bu olduğunu ifade ediyor.

İlhanlar Gıda
Turgutlu, Salihli, Selendi, Sarıgöl, 

Gördes, Demirci ve Alaşehir’i kapsayan 
bölgede Ülker markasının pazarlamasını 
yapan İlhanlar Gıda, Philipp Morris’in 

de bölge distribütörlüğünü yürütüyor. 
Babasının Kurttutan köyünde bakkallıkla 
işe başladığını ve Salihli’ye gelerek 
yarı toptancılığa girdiklerini belirten 
Şevket İlhan, şu an sadece toptan satış 
yaptıklarını anlatıyor. İlhan, pazarlama 
konusunda yetişmiş eleman sıkıntısı 
çektiklerini ifade ediyor.

Kayasan Gıda
Coca Cola’nın bölge bayiliğini 

yapan firmanın yetkilisi Muharrem Kaya, 
30 kişinin çalıştığı şirkette su ve çeşitli 
ürünlerin pazarlamasını yaptıklarını ifade 
ediyor.

Frida Gıda
Salihli girişinde geniş bir alana 

yayılan tesislerini modern dolum 
makinalarıyla donatan Salihli Özsu, 
Salihli’nin 2300 m yükseklikte bulunan 
kaynağından temin edilen suyu el 
değmeden şişeleyerek yurdun dört bir 
yanına pazarlıyor.

Özmumcu Gıda
Kula’nın en büyük toptancısı olan 

Özmumcu Gıda, Doğu hariç Türkiye’nin 
pekçok yerine başta gıda olmak üzere 
temizlik maddeleri, hırdavat ve cam 
ürünlerinin toptan satışını yapıyor. 
300 personel ve 70 araçla çalıştıklarını 
belirten Aydın Mumcu, 45 yıllık firmayı 
yakında İzmir’de büyük bir yere taşımak 
için çalışmalara devam ettiklerini ifade 
ediyor.

Lezzet Gıda
Lezzet Gıda Kula’da 1994’te ortaklık 

olarak kuruldu. 2015’te Mumcu’nun 
ayrılmasından sonra Kayalı tarafından 
işletilmeye devam edildi. Yetkili Mustafa 
Kayalı ulusal marketlerin yerli marketler 
üzerinde olumsuz etkisi olduğunu 
belirtiyor. Rekabetin çok fazla olduğuna 
değinen Kayalı, Kula’da 2 marketle 
hizmet verdiklerini anlatıyor.
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Sipahiler Leblebi
Kula’daki firma 1989’dan bu 

yara leblebi işiyle uğraşıyor. Çorum, 
Yozgat, Mersin, Ankara ve Konya’dan 
leblebi temin edip, işleyerek iç piyasaya 
sattıklarını belirten Şerif Çanşalı, toptan 
olarak Ankara, İzmir ve Kastamonu’ya 
satış yaptıklarını kaydediyor.

Yurtdaş Tarım
Kula’da leblebi imalatı yapan 

Yurtdaş Tarım, üretimin yanı sıra ihracat 
ve ithalat da gerçekleştiriyor. Leblebi, 
fındık, kuru üzüm ve kuru incir ihraç 
ettiklerini belirten Abdullah Erdil, 
ürünleri Yunanistan, Bulgaristan, Ürdün, 
Mısır, Tunus ve İsrail’e gönderdiklerini 
kaydediyor.

Ak-Gün Gıda
Salihli Yumurta ve Aynes süt 

ürünlerinin Salihli bayiliğini yapan firma 

toptan ve perakende satış yapıyor.

Bizim Kasap
Yılmaz mahallesinde faaliyet 

gösteren firmanın yetkilisi İbrahim Aslan, 
uzun yıllardır kasaplık yaptıklarını, 2005 
yılında da TSO’ya kayıt olduklarını 
anlatıyor.

Tankaya
Konya, Söke, Balıkesir, İzmir ve 

Turgutlu’dan un temin eden Serkan 
Tankaya, unlu mamul işi yapan 
imalatçılara, yufkacılara ve pastanelere 
toptan un satışı yapıyor. Açık hesap 
çalışmanın sıkıntı yarattığını, özellikle 
fırınlarla bu yüzden çalışmak istemediğini 
belirten Tankaya, 80 yıl önce dedesinin 
başlattığı işi sürdürdüğünü, Salihli 
TSO’nun en eski üyelerinden biri 
olduklarını ifade ediyor

Selim Sapmaz
13 senedir bakkallık yapan Selim 

Sapmaz, ardı ardına açılan zincir 
marketlerin mahalle bakkallarını 
kapanma noktasına getirdiğini belirtiyor. 
Çalışma şartlarının çok zor olduğunu 
ifade eden Sapmaz, sabah 5.30’da bakkalı 
açtıklarını, akşam saat 23’e kadar açık 
kaldıklarını kaydediyor.

Yükseller Market
Bakkal ve tekel bayii olarak faaliyet 

gösteren marketi eşi Halil Yüksel ile 
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çalıştıran Gamze Yüksel, seyyar olarak 
sebze-meyve satışı yapanların haksız 
rekabet yarattığını, yeni market açmanın 
belli kriterlere bağlanması gerektiğini 
ifade ediyor.

Öz Urfa Sofrası
6 yıldır lokanta işleten ve 1.5 yıl önce 

kasap dükkanı açan Murat ve Zeki Çiftçi, 
Öz Urfa Sofrası’nda et yemekleri sunuyor. 
Ette tavan fiyat uygulamasının yanlış 
olduğunu belirten Çiftçi, müşterilerle bu 
konuda sorun yaşadıklarını kaydediyor.

Ataş Tavukçuluk
Muharrem Ataş, 1.5 yıl önce ana 

yol kenarında açılan yeni tesisin hibe 
desteğiyle yaptıklarını belirtti. 1974 
yılında babasının tavukçuluğa başladığını 
anlatan Ataş, Gedik Piliç’in bayiliğini ve 
dağıtımını yaptıklarını, kalifiye eleman 
sıkıntısı yaşadıklarını kaydediyor.

Efsane Kuruyemiş
Salihli’de iki ayrı yerde kuruyemiş 

dükkanı çalıştıran İlhan ve Süleyman 
Gürbüz, 10 yıldır bu işi yapıyor. Salihli’de 
10 kişinin bu işi yaptığını belirten iki 

kardeş, ciddi manada çerezciliği yürüten 
5-6 kişinin bulunduğunu anlatıyor.

Fikret Alatlı
Gıda ürünlerinin perakende satışını 

yapan 60 yıllık firmanın yetkilisi Ahmet 
Alatlı, büyük zincir mağazaların küçük 
marketleri ezdiğini ve haksız rekabet 
yarattığını kaydediyor. Kent Meydanı 
karşısındaki Keskiner kavşağında 
1984’ten beri faaliyet gösteren Alatlı 
Gıda, ilkbahar ayları ile birlikte işlerde 
canlanma başladığını ve yaz boyunca 
sürdüğünü ifade ediyor.

Toygar Kasap
54 yıldır kasaplık yapan Mehmet 

Toygar, oğlu Mustafa Toygar ile birlikte 
Toygar Kasap dükkanını işletiyor. Kaliteli 

mal satmayı bir düstur olarak edindiklerini 
ve bundan hiçbir şekilde taviz 
vermediklerini belirten Mehmet Toygar, 
mezbahadan memnun olmadıklarını, 
kestirdikleri hayvanın bağırsaklarını 
alamadıklarını kaydediyor.

Alisa Gıda
Kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılarak gıda ve temizlik 
maddelerinin tedarikini yapan Alisa Gıda, 
9 yıllık bir firma. Ali Çekin, firmalar arası 
rekabetin çok fazla olduğunu, yeni bir 
bina yapmak istediklerini ve bunun için 
teşvik arayışında olduklarını ifade ediyor.

Güngör Et Galerisi
5 yıllık firmanın yetkilisi Seyit 

Ali Güngör, karkas et fiyatlarının 
yüksekliğinden yakınarak, tavan fiyat 
uygulaması yapılmasının yanlışlığını dile 
getirdi.



8- NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2016

manşet

yaptıklarını anlatan Akçay, piyasada 
kaçak alkole sıkça rastladıklarını, üzüm 
bölgesi olduğu için de fason ürünlerin 
çok fazla olduğunu ifade ediyor. Tahsilat 
sorunu yaşadıklarını anlatan Akçay, 
güvenilir personel konusunda da sıkıntı 
yaşandığını anlatıyor.

Alatlılar Gıda
37 yıllık firmanın yetkilisi Hüseyin 

Alatlı, sektörün sıkıntılı olduğunu 
belirtiyor. 20’nin üzerinde yabancı firma 
olduğunu, paranın Salihli dışına çıktığını 
belirten Alatlı, “Zincir marketler çok 
fazla. Bakkallara şans bırakılmıyor. 
Rekabet çok fazla. Pazar payı giderek 
azalıyor.” diyor. 3 araç ve iki pazarlama 
elemanıyla Alaşehir, Selendi, Demirci, 
Salihli bölgesinde toptan gıda dağıtımı 
yaptıklarını belirten Alatlı, rekabet ve 
tahsilatın en sıkıntılı konular olduğuna 
dikkat çekiyor.

Sağlıklı Et Besicilik
Et konusunun sıkıntılı ve zor bir 

sektör olduğunu belirten Oğuz Arıkan, iyi 
hizmet ve dürüstlük gerektiren, kaçağın 
fazla olduğu bir alan olduğunu ifade 
ediyor. Daha ucuza mal olduğu için kuzu 
yerine lokantaların keçi eti sattığını iddia 
eden Arıkan, mezbahanın da ayrı bir 
sorun olduğunu ifade ediyor. 6 yıl önce bu 
sektöre adım attıklarını anlatan Arıkan, 
tavuk ve kırmızı ette üretim yaptıklarını, 
işleme ruhsatlarının bulunduğunu 
kaydediyor. Ege İnci markasıyla satış 
yapılan şarküteride etin yanı sıra peynir 
çeşitleri, süt, reçel gibi çok çeşitli ürün 
sunumu yapılıyor.

Erdal Akçay
Alkollü içeceklerin distribütörü 

olan Erdal Akçay, Manisa ve İzmir’e 
toptan dağıtım yapıyor. 12 yıldır bu işi 

Yükseliş Gıda
Efes Pilsen marka bira ve tüm 

ürünlerin dağıtımını Salihli’nin yanı sıra 
Alaşehir ve Sarıgöl’e yapan firmanın 
yetkilisi Mehmet Yıldırım, kalifiye 
eleman yetersizliğinden yakınıyor.

Emniyet Gıda
Muammer Karabacak 1963 yılında 

ufak çaplı toptancılıkla başladığı işi 
büyüterek bugün oğlu Kamil Karabacak 
ile devam ettiriyor. Salihli’de yerli 
marketlerin ihtiyaçlarını karşılayan firma, 
civar ilçelere de satış yapıyor. Kalifiye 
eleman bulmakta güçlük çektiklerini 
belirten Karabacak, güvenilir şoför 
bulamadıklarını belirtiyor.

Kartallar Market
Durasıllı’da bir market ve bir bakkal 

işleten Kemal Kartal, 22 yıldır bu işi 
yaptıklarını belirtiyor.
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Gıda sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerini bir araya getiren Salihli 

TSO Yönetimi, konuyla ilgili kurum 
temsilcilerinin de katıldığı top-
lantıda başlıca sorunların nasıl 
çözülebileceği konusunda fikir 

alışverişinde bulundu.

Gıda sektörü temsilcileri, 
sorunlarını tartıştı

Salihli TSO, sektörel anket ve 
analizlerinden 11.’sini gıda sektöründe 
faaliyet gösteren 4. Meslek Grubu 
üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdi. 
Anketlerin değerlendirilmesi de 
Salihli TSO Meclis Salonu’nda, sektör 
temsilcilerinin yanı sıra, ilgili kurum 
yetkililerinin de hazır bulunduğu 
toplantıda gerçekleştirildi.

Toplahtıya Salihli TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Başkan 
Yardımcıları Taner Kalay ve Günay 
Topkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Abidin 
Alpaslan, Meclis Başkan Yardımcısı Ali 
Rıza Manav, SGK Müdürü Aynur Ölgün, 
İş Kur Müdürü Huriye Özcan, Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İsa 
Özkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Mehmet Yazka, İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilisi Duygu Saraç ile sektör 
temsilcileri ve kurum yetkilileri katıldı.

Salihli TSO her 3 ayda bir farklı 
bir sektörü ele aldığı anket ve analiz 
çalışmalarından 11.’si olan gıda sektörüne 
yönelik 69 üye ile bire bir görüşme 
yaparak, sorunlarını not etti ve iletişim 
bilgilerini güncelleyip üye profilini 
çıkardı. Yapılan toplantıda sinevizyon 
eşliğinde 69 üyenin verdiği cevapların 
ışığında hazırlanan rapor ayrıntılı olarak 
sunuldu ve her soruda üyelerin katkıları 
alındı.

Anket değerlendirmesinde gıda 
sektörünün de diğer sektörlerde olduğu 

gibi kalifiye eleman konusunda sıkıntı 
çektiği ortaya çıktı. Gıda sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerin ağırlıklı olarak 
lise ve ilkokul mezunu olduğu, büyük 
bölümünün 1-5 kişi arasında personel 
çalıştıran işletmelerden oluştuğu, ağırlıklı 
olarak 10 yılın üstünde faaliyet süresine 
sahip köklü firmalardan meydana geldiği 
anlaşıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, üyelerin sıkıntılarını 
yerinde tespit etmeyi amaçlayan bu 
sektörel değerlendirme çalışmalarının 
büyük ilgi gördüğünü belirterek, daha 
önce toprak sanayi, sağlık, hayvancılık 
gibi 10 sektörden sonra kalabalık bir 
üye portföyüne sahip gıda grubunu 
yerinde ziyaretlerle incelediklerini anlattı. 
Sorunsuz üye profili yaratmaya yönelik 
olarak uyguladıkları yollardan biri olan 
bu çalışmanın sonuçlarını kurumların 
temsilcileriyle birlikte tartışmanın 
büyük yararı olduğunu anlatan Yüksel, 
sorunların çözümüne yönelik her türlü 

öneriye açık olduklarını kaydetti.
Detaylı olarak ele alınan anket 

maddeleri üzerinde toplantıya katılan 
üyeler görüşlerini ayrıntılı olarak 
sundu ve karşılıklı fikir alışverişlerinde 
bulunuldu. Gıda grubu üyeleri, satış ve 
pazarlama konusunda okullardan nitelikli 
eleman yetişmediğini, lise mezunlarını 
kendilerinin yetiştirdiğini anlattı. Üyeler 
en uç noktalara kadar yayılan ulusal 
zincir marketlerin bakkallara ve yerel 
marketlere yaşama şansı tanımadığından 
yakınarak, AVM yasasının uygulamaya 
konmasını istedi. Kasaplar ve market 
sahipleri, üreticiden yüzde 1’e aldıkları 
ürünü, satarken yüzde 8 KDV uygulandığı 
için fiyat farkı oluştuğunu, bu konuda bir 
düzenleme yapılmasının şart olduğunu 
ifade etti.

Üyeler ayrıca İşkur’un işbaşı 
eğitiminden pazarlamacıların da 
yararlandırılmasını, SRC belgesi için her 
ay sınav düzenlenmesini, hijyen kursu 
açılmasını istedi.
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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadınlar Birliği, işlerinde başarılı 

olan, girişimcilikleriyle fark ya-
ratan hemcinslerine ödül sundu. 
Gecede, Hürriyet Ege yazarı Ayçe 
Dikmen de “Ege’nin Öncü Kadın-

ları” belgeselini sunup, aynı isimli 
kitabını imzaladı.

Salihli’nin girişimci kadınlarına onur

Salihli TSO Kadınlar Birliği’nin 
Suresto Restoran’da düzenlediği ödül 
gecesi oldukça renkli geçti. 60’a yakın 
üyesi bulunan ve kadınlar arasında 
dayanışma sağlamak üzere çeşitli 
etkinliklerle ses getiren Salihli TSO 
Kadınlar Birliği, kent ekonomisine 
değer katan ve girişimleriyle örnek olan 
Salihlili kadınları ödüllendirdi. Kadınlar 
Birliği Başkanı Benay Oral, yaptıkları 
faaliyetlerle kadınların güçlerini fark 
etmelerini sağlamaya çalıştıklarını, birlik 
ve beraberliği tesis edip güzel örnekler 
sunmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Salihli’nin ilk güzellik salonunu 

kuran ilçenin ilk estetisyeni Melek 
Kelebek’e girişimcilik ödülü takdim 
edilirken, uzun yıllar matematik 
öğretmenliği yaptıktan sonra, eşinin vefatı 
üzerine inşaat şirketinin başına geçen ve 
başarılı olan Taliye Girgin Özkan’a da 
onur ödülü sunuldu.

Manisa’nın ilk kadın milletvekili 
Sakine Öz ve Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ilk kadın meclis üyesi Fatma 
Gökçe Taşdelen de plaketle ödüllendirildi.

Hürriyet Ege gazetesi yazarı Ayçe 
Dikmen, “Ege’nin Öncü Kadınları” 
belgeselinin sunumunu yaptı. Türkiye’nin 
ilk kadın milletvekillerinden Benal 
Nevzad Arıman, NASA’da görev alan 
ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt, ilk 
kadın emniyet müdürü Feriha Sanerk, ilk 
kadın muhtar Gülesin Hanım, ilk kadın 
noter Mazlume Yüce, ilk kadın paraşütçü 

Yıldız Eruçman’ın başarıları anlatıldı. 
Dikmen, ilk kadın Danıştay Başkanı 
Füruzan İkincioğulları, ilk kadın Çevre 
ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, ilk kadın 
borsa başkanı Işınsu Kestelli, ilk kadın 
Vali Lale Aytaman, Manisa’nın ilk kadın 
milletvekili Sakine Öz, ilk kadın Baro 
Başkanı Sema Pekdaş, ilk kadın modacı 
Zuhal Yorgancıoğlu, Türkiye’nin ilk 
kadın ortodontisti Ayşe Mayda, Avrupa 
Festivaller Birliği’nin ilk Türk Yönetim 
Kurulu Üyesi Filiz Eczacıbaşı Sarper 
ile yaptığı röportajlardan kesitler sundu. 
Ayçe Dikmen, Salihlili kadınları “Ege’nin 
Öncü Kadınları” isimli kitabını imzaladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
kutlaması çerçevesinde gerçekleştirilen 
gecede, minyatür sanatçıları Yasemin 
Ademoğlu ve Yasemin Bulut’a da ödül 
takdimi yapıldı.
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Manisa’nın ilk kadın milletvekili
Sakine Öz

Onur Ödülü
Taliye Girgin Özkan

Girişim ödülü
Melek Kelebek

Sakine Öz, 20 Nisan 1964’te Manisa Kula’da doğdu. Trakya Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

Salihli Belediyesi’nde mimar olarak çalıştı. Daha sonra serbest mimar olarak 
işyerini açtı. İki dönem Salihli Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı 
yaptı. Kültür Komisyonu Üyeliği’nde bulundu. Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği’nin 
Başkanlığı’nı yürüttü. Sakine Öz, 2009-2014 döneminde CHP’den Manisa milletvikili 
seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Manisa’yı temsil eden ilk kadın oldu.

Salihli’nin Beylikli köyünde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 1958 yılında 
doğdu. İlköğrenimini Beylikli köyünde, orta öğrenimini de Salihli Lisesi’nde tamamladı. 
1979 yılında Uşak Eğitim Enstitüsü’nden matematik öğretmeni olarak mezun oldu. 
Aynı yıl Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Karaağaç köyünde göreve başladı ve 5 yıl 
sonra Alaşehir Ortaokulu’na atandı. Aynı yıl Ramazan Girgin ile evlendi. 1987 yılında 
eş durumunda dolayı Salihli İmam Hatip Lisesi’nde göreve başladı. 12 yıl İmam Hatip 
Lisesi’nde çalıştıktan sonra Altınordu İlköğretim Okulu’na atandı. 3 yıl Altınordu 
İlköğretim okulunda çalıştıktan sonra 2002 yılında emekli oldu.

2007 yılında eşini kaybeden Taliye Girgin Özkan, eşinin vefatından sonra şirketin 
yönetimini devraldı. 2008 yılında Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda İnşaatçılar Grubu 
Komite üyesi olarak görev aldı. 23 yıl eğitim ve öğretim alanındaki hizmetinden sonra 
9 yıldır ticaret hayatının içinde yer alan Girgin, hem şirketteki hem de Salihli TSO’daki 
görevini başarı ile sürdürüyor. 

Melek Kelebek, Salihli’de doğdu, öğrenim hayatını Salihli’de tamamladı.   1980 
yılında liseyi başarıyla bitiren Melek Kelebek, evlenip iki kız çocuğu dünyaya getirdi. 
O dönemlerde ev hanımı olarak, kızlarının eğitim ve öğrenim hayatlarıyla birebir 
ilgilenen Melek Kelebek,  kızlarının okul hayatındaki başarılı yükselişinin ardından iş 
hayatına atılmaya karar verdi. 

Eşi ve çocuklarının desteğiyle İzmir Çıraklık Eğitim Merkezi’nde, Güzellik 
Uzmanlığı-Estetisyenlik bölümünü başarı ile tamamlayarak, 1999 yılında Salihli’nin 
ilk güzellik salonu olan Melek Güzellik Salonu’nu açtı. Melek Güzellik Salonu, 
kişiye özel yaklaşımı, yenilikçi hizmetleriyle Salihli ve civar ilçelerdeki kadınların 
memnuniyetini kısa sürede kazanmayı başardı.

Her yeni bilgi ve deneyim ile kendisini biraz daha keşfettiğine ve kendisini 
keşfettikçe başarıya daha çok yaklaştığına inanan Melek Kelebek, yeni trendleri takip 
ederek kendisi ve ekibini sürekli eğitim ile geliştiriyor. 2010 yılında kızı Damla Kelebek 
ile birlikte büyük yenilikler yapıp yeni iş alanları yaratan Melek Kelebek, hizmet ağını 
genişleterek daha büyük kitlelere hitap etmeye başladı.

En büyük hayali, insanların yüzündeki güzelliği ve gülümsemeyi görmek olan 
Kelebek, bugünlerde Salihli’nin ilk estetisyeni ünvanı ile kadınların estetiğine ve 
güzelliğine katkıda bulunarak bu hedefini gerçekleştirdi.
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Salihli TSO’nun ilk kadın meclis üyesi: 
Fatma Gökçe Taşdelen

Alpaslan kardeşlere Bakan’dan ödül

1957’de Urfa Halfeti’de doğan 
Fatma Gökçe Taşdelen, 31 yıldır 
Salihli’de mimarlık faaliyetlerini 
sürdürüyor. Salihli TSO’nun 2013’te 
yapılan son seçimlerinde 15. Meslek 
Grubu’ndan seçilerek 90 yıllık Oda’nın 
ilk kadın meclisi üyesi olan Taşdelen, 
Salihli’de eğitim ve doğa ile ilgili sivil 
toplum öğütlerinde de aktif görev alıyor.

Salihli Devlet Hastanesi’nin ve 
Salihli Fatültesi’nin projesini hiçbir 
maddi karşılık almaksızın  gönüllü 
olarak yapan Taşdelen, Gediz Havzası 
Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma, 
Çevre ve Kalkınma Vakfı GEMA’nın 20 
yıldır Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor.

Mimarlık faaliyetlerini sürdüren 
Taşdelen, yaşam öyküsünü şöyle 
anlatıyor:

“1957 yılında Urfa Halfeti’de 
doğdum. Gazi İlkokulu ve Gaziantep 
Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara 
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi 
Mimarlık bölümünden 1980 yılında 
mezun oldum. Aynı yıl evlendim. 2 
kızım var. Büyük kızım Ceylan, Haliç 
Üniversitesi Konservatuar Bölümü (Türk 
Sanat Müziği) mezunu. Diğer kızım 
Çiğdem fizyoterapist.  4 yaşında torunum 
var.

Annemin babası dedem Yasin 
Kutluğ, 1. dönem milletvekilidir. 
Kurucu Meclis’te görev yapmıştır. 
Gaziantep’te büyük Gökçe 
ailesinin ferdi olmaktan her zaman 
gurur duymuşumdur.

Babam çiftçiydi. Çok okuyan 
biriydi. Yatak odasının iki duvarı 
kitaplıktı.Babamın bana söylemiş 
olduğu bir söz,  hayatımın yönünü 
çizmiştir. “Yaşadığınız müddetçe 
hiç kimsenin önünde başınızı 
eğmeyin. Sizden büyük sadece 
Allah var, doğru yaşayın faydalı 
insan olun!” 

Annem Kız Meslek Enstitüsü 
mezunu, voleybol kaptanlığı 
yapmış son derece modern çok 
okuyan bir kadındı.  

1984 yılında Salihli’ye 
geldik. 1985 yılında büromu açtım ve 
hala çalışıyorum. 1986 yılından son 
yapılan Acil Servis hariç,  Salihli Devlet 
Hastanesi’nin proje işlerini finansal katkı 
almadan gönüllü olarak yaptım.

Salihli Üniversite Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu 
üyesiyim. Üniversite mimari projesini 
finansal katkı almadan gönüllü yaptım. 
20 yıldır GEMA çevre vakfının yönetim 

kurulu üyesiyim. Gediz ve sularımız 
kirlenmesin diye uğraşıyoruz. 2009 
yılında Belediye Başkanlığı seçimlerine 
katıldım. Amacım Salihli’de bir mimar 
olarak farkındalık yaratmaktı.

2013 yılında yapılan Salihli 
Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 
Salihli’nin ilk kadın meclis üyesi olarak 
çalışmalarıma devam ediyorum.”

Salihli’de toprak sanayi sektöründe faaliyet gösteren Alpaslan 
kardeşler, erkek egemen sektörde başarılı çalışmalar yürütüyor. 
Türkiye genelinde toplam 20 kadın tuğla ve kiremit sektöründe 
faaliyet gösterirken, bunların 3’ü Salihli’de bulunuyor. Servet 
Blok ve Efes Blok firmalarının ortaklarından Ayfer, Selvet ve 
Leyla Alpaslan kardeşlerin başarısı pek çok kişiye örnek oluyor.

Ankara’da Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği 
(TUKDER) tarafından sezon açılışını yapmak üzere düzenlenen 
18. Tuğla-Kiremit Zirvesi’ne katılan Bakan Tüfenkçi’nin elinden 
kadın sanayici ödülü alan Ayfer ve Selvet Alpaslan, bu alanda 
Salihli’nin adını da duyurmuş oldu. Toprak sektöründe faaliyet 
gösteren üçüncü kardeş Leyla Alpaslan ise doğum nedeniyle 
törene katılamadı.
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Salihli OSB’de 9 aydır faaliyet 
gösteren Bemtaş’ın genleştirilmiş 
perlitten ürettiği tamamen doğal, 
yanmaz ve hafif bir ısı yalıtım lev-
hası olan Peryumex ve ısı yalıtım 

sıvası izoperyum, ülkenin dört bir 
yanındaki inşaat şirketleri tarafın-

dan büyük rağbet görüyor.

Bemtaş, yeni nesil ısı yalıtım levhası 
ve ısı yalıtım sıvası üretiyor

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan, 
doğal, yanmayan, tamamen yerli, aynı 
anda ses, ısı ve yangın yalıtımı sağlayan 
yeni nesil bir  izolasyon levhası ve sıvası 
üretimi yapılıyor. İzmir’den  getirtilen 
perlit hammaddesini kullanarak ürettikleri 
yeni nesil inşaat malzemesi Peryumex ve 
izoperyumun  pek çok avantajı olduğunu 
belirten Bemtaş Grup Genel Müdürü 
Ali Ağacan Yükselen, Salihli’ye taşınan 
firmaları ve ürünleri hakkında şu bilgileri 
verdi:

“Konya OSB’de kurulan firmamızı, 
Nevşehir’den gelen hammaddede 
sorun yaşanınca yaptığımız araştırma 
sonucunda Salihli OSB’ye taşıdık. Perlit 
hammaddesini İzmir Bergama’dan 
sağlıyoruz. Salihli bizim için çok uygun 
bir konumdaydı. Hammadde ile pazarın 
orta noktasında yer alması, bizim firmayı 
buraya taşımamızda etkili oldu. Salihli 

OSB’nin imkanları cazipti. OSB’nin 
personeli ve yöneticileri bu anlamda çok 
yardımcı oldu.

İç ve dış cephede uygulanabilen 
genleştirilmiş perlit madeninden doğal 
ve yanmaz ısı yalıtım levhası üretiyoruz. 
Benzer ürünler strafor hammaddesinden 
elde edildiği için yanmaya çok müsait. 
Üstelik petrol türevi ürünler olduğu için 
insan sağlığına zararlı. Peryumex ısı 
yalıtım levhalarımız ve izoperyum yalıtım 
sıvalarımız tamamen doğal, kesinlikle 
yanmayan, çevreci, yerli, aynı zamanda 
ses, ısı ve yangın yalıtımı sağlayan eşsiz 
ve orijinal ürünler.”

Devlet destekli ve uluslararası patentli 
bir ürün olan Peryumex’i tam otomasyona 
sahip olan makina sistemiyle ayda 35 bin 
m2 ürettiklerini belirten Yükselen, yüzde 
60 kapasiteyle çalıştıklarını, ürünü başta 
İzmir ve İstanbul olmak üzere Ankara, 
Balıkesir, Bursa, Zonguldak, Gaziantep, 
Denizli, Kayseri, Aydın, Samsun ve 
Konya’ya sattıklarını ifade etti.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
ve Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 
destekli bir proje çerçevesinde üretimi 
gerçekleştirdiklerini anlatan Yükselen, 
ürünü yurt dışı pazarı olarak Türkmenistan 

ve Suudi Arabistan’a gönderdiklerini, 
hafif olmasının büyük bir avantaj 
olduğunu, önümüzdeki yıllarda ihracata 
ağırlık vermeyi hedeflediklerini anlattı.

Yalıtım doğru yapıldığında 
yüzde 50-60’lara varan oranda enerji 
tasarrufu sağlandığını anlatan Yükselen,  
peryumex yanmaz ısı yalıtım levhası 
ve izoperyum yalıtım sıvasının haşere 
ve mikroorganizma barındırmadığını, 
strafor malzemelerden yüzde 20-30 daha 
pahalı olmasına rağmen, çevreci özelliği 
ve yanmazlığı göz önüne alındığında 
avantajlarının öne çıktığını belirtti.

7 personelin çalıştığı firmanın 
ortakları olan Mustafa Baştürk ve Ali 
Ağacan Yükselen,  ürettikleri yeni 
nesil bu ürüne milli bir mesele olarak 
bakıyor. Strafor hammaddesi olan 
petrol ithal ediliyor ve milyarlarca lira 
ithalata gidiyor. Oysa perlit hammaddesi 
Türkiye’de bulunuyor ve tamamen çevreci 
enerji verimliliğine dönüştürülebilecek 
bir ürün. Şu anda inşaat sektöründe 
canlılık olmadığı için tek vardiya ve 
tek bant olarak çalışan firma, taleplerin 
artması halinde üretim bantlarını artırıp 
vardiyalı çalışma sistemine geçmenin de 
hesaplarını yapıyor.
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Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, günden güne canlılığın arttığı bölgede düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Giriş 
çıkışın düzenlenip, güvenlik elemanlarının görev yapmaya başlamasının ardından, bölgede son olarak kaldırımlar yenilenerek, 
düzenli hale getirildi. 

OSB’deki cadde ve sokak kaldırımlarının kenarındaki 9 kilometrelik bölümde yer alan bordür taşları yeşil-beyaz renklere 
boyandı. Organize Sanayi Bölgesi Bulvarı’nda çimlendirme yapıldı, dikilen çiçeklerle canlı ve renkli bir görüntü elde edildi.

OSB’nin cadde ve sokakları düzenlendi

Kızılay’a OSB’den
kan bağışı

Salihli OSB’de faaliyet gösteren fabrikaların personeli, 
Kızılay Salihli Şubesi’ne kan bağışında bulundu. Yaman Plastik 
fabrikasının bahçesine yerleşen Kızılay kan bağışı aracına gün 
boyu saat 10 ile 17 arasında OSB’nin çeşitli fabrikalarından 
gelen personel bağışta bulundu. Kızılay yetkilileri, OSB’nin 
duyarlılığı için yetkililere teşekkür etti.

Kütahya BİGEM 
toplantısı  katılımı
Zafer-İN Operasyonu Bölgesel İnsan Kaynakları 

Geliştirme Merkezi (BİGEM) Bilgilendirme ve İstişare 
Toplantısı Kütahya Harlek Otel’de yapıldı. Salihli OSB 
Müdürü Çağrı Duygu ve OSB Personeli Özkan Özboyacı, 
TR33 Bölgesindeki işveren ve işçilerin uyum yeteneğinin 
arttırılması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.
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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
KOSGEB girişimcilik kurslarından 

sonuncusu olan 17. eğitim ta-
mamlandı. 9 gün boyunca 70 saat 
eğitim gören 25 kursiyer, sertifika 

almaya hak kazanmalarını pasta 
ile kutladı. 

Girişimci adayları eğitimin bitişini 
pasta ile kutladı

Salihli TSO, yoğun talep üzerine ardı 
ardına yeni girişimcilik kursları açmaya 
devam ediyor. Oda, son iki ay içinde 
Kula’da 2, Selendi’de 3 ve Salihli’de de 
2 kurs açtı. Toplamda eğitimlerin sayısı 
17’ye ulaşırken, İş-Kur destekli son kursu 
bitiren 25 girişimci adayı, sertifika almaya 
hak kazandı. 

Toplam 9 gün boyunca 70 saat süren 
kurslarda iş planı hazırlamayı öğrenen 
kursiyerler, mezuniyet pastalarını 
eğitimcileri Arman Takan, Salihli TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dalgıç 
ile birlikte kesti.

KOSGEB’in girişimcilik hibe ve 
kredilerini artırması üzerine girişimcilik 
eğitimlerine yoğun başvurular yapıldığını 
belirten Salihli TSO Başkanı Yüksel, 
son açılan kurslar konusunda şu bilgileri 
verdi:

“Geçtiğimiz yılsonunda girişimcilik 
hibelerinin 30 bin TL’den 50 bin TL’ye 
çıkartılması ve kredi limitinin de 70 
bin TL’den 100 bin TL’ye çıkartılması 
üzerine girişimcilik eğitimlerinde talep 
patlaması oldu. Odamızın KOSGEB 
birimine yoğun başvuru yapıldı. 189 
kişi eğitime katılmak için müracaat etti. 
Yapılan mülakatlarda 50 kişi seçildi ve 

iki sınıf oluşturuldu. Bunlardan biri 29 
Mart’ta başlayıp, Nisan’ın ilk haftasında 
sona ererken, ikinci olan bu kurs da 11 
Nisan’da başladı.

Aynı zamanda Kula ve Selendi’den 
de yoğun talep oldu.  Biz de ilk kez Salihli 
dışına çıkarak Kula’da 2, Selendi’de 
3 kurs düzenledik. Umarız bu kursları 

tamamlayanlar bir an önce işlerini kurar, 
ekonomiye ve istihdama katkı sağlar.”

Salihli TSO’nun bugüne kadar açtığı 
kurslarda toplam 434 kişi sertifika almaya 
hak kazandı. Bunlardan 52 kişinin iş 
planı KOSGEB tarafından onaylandı ve 
işyerini açtı. 
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16. kurstan 
23 kişi 
mezun oldu

Salihli TSO’nun düzenlediği 16. 
kursa katılarak kurumun destekleri ile 
ilgili bilgi verip, soruları yanıtlayan 
KOSGEB Manisa İl Müdürü Levent 
Arslan, sık sık kurs düzenleyen Oda 
yönetimine teşekkür etti. Kursu 
alanların işyeri açma oranının Salihli’de 
ortalamanın çok üstünde olduğunu, bunu 
çok önemsediklerini vurgulayan Arslan, 
yönetmeliklerde günün koşullarına uygun 
sürekli iyileştirmeler yapıldığına vurgu 
yaptı.
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Salihlililer Derneği’nden
memleketle güçlü bağlar

Salihli’nin İzmir’deki adresi haline 
gelen Salihli Eğitim Kültür ve Dayanışma 
Derneği, eğitime yönelik verdiği bursların 
yanı sıra, Salihli’deki hemşehrileriyle de 
bağları güçlendirmek için girişimlerini 
sürdürüyor.

23 yıllık konfeksiyon ihracatçısı 
Hayati Ertuğrul’un başkanlığında güzel 
çalışmalara imza atan Dernek yönetimi, 
son dönemde Salihli’den katılan 4 üye ile 
bağları daha da kuvvetlendirdi. 13 kişilik 
Yönetim Kurulu’nda Salihli’den Murat 
Girgin’in yanı sıra Yargı Özdoğan, Erhan 
Yalçınkaya ve Sait Yıldız da yer aldı.

Salihli ile ilişkileri ön plana çıkarmak 
istediklerini belirten Hayati Ertuğrul, bu 
doğrultuda Salihli Belediyesi ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi arasında köprü 
olduklarını, GEMA ile ortak çalışmaların 
yanı sıra, Şiir Günleri etkinliğine de 
sponsorluk yaptıklarını anlatıyor. Üyeler 
arasında kaynaşmaya büyük önem 
verdiklerini vurgulayan Ertuğrul, şu 
bilgileri veriyor:

“Konak’ta 3 yıl önce açtığımız Dernek 
merkezimiz ilişkilerin güçlenmesinde 
önemli bir işleve sahip oldu. Orası adeta 
Salihli konsolosluğu haline geldi. İş 

arayanlar, görüşmek isteyenlerin buluşma 
noktası haline geldi. Uyum içinde çalışan 
dinamik bir yönetimimiz var. Salihli ile 
bağları güçlendirmek için sürekli yeni 
projeler üretiyoruz.”

Memlekete fabrika
Eşi Mukaddes Ertuğrul ve büyük oğlu 

Muzaffer ile birlikte Ertuğrul Tekstil’i 
idare ettiklerini, küçük oğulları Umut’un 
Bayraklı Arena eğlence merkezinin 
işletmesini yaptığını anlatan Ertuğrul, 
ağırlıklı olarak Almanya’ya olmak üzere 
Avrupa ülkelerine gömlek ve çeşitli 
konfeksiyon ürünleri ihracatı yaptıklarını 
belirtiyor. Norm Cıvata gibi İzmir’den 
gelip Salihli’de yatırım yapmayı 
arzuladıklarını ifade eden Ertuğrul, “7 
yıl Özkul’da çalıştıktan sonra Ertuğrul 
Tekstil’i kurduk ve 23 yıldır Avrupa’nın 
önde gelen firmalarıyla çalışıyoruz. 
Bu alandaki tecrübemizi Salihli’ye de 
aktarmak istiyoruz. Memleketimizde 
fabrika kurup, oranın istihdamına katkı 
sağlamayı gönülden diliyoruz. Salihli 
OSB’nin 2. etabında arsa tahsislerinin 
başlamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.” 
diyor.
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Salihli TSO’nun gençleri, dur durak bilmiyor

Allahdiyen’e 250 çam fidanı
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 

A Takımı’nın girişimiyle Salihli TSO 
Ormanı oluşturma çalışmalarının ilk 
nüvesi atıldı. Allahdiyen Mahallesi’nin 
üstünde yer alan göletin yanındaki boş 
alana 250 çam fidanı dikildi.

TSO’nun genç üyelerinden oluşan 
A Takımı, örnek bir girişime imza attı. 
Kirazıyla ünlü, son zamanlarda kurulması 
planlanan HES nedeniyle gündemde 
bulunan kentin yüksek kesimlerindeki 
Allahdiyen’de Salihli TSO ormanı 
oluşturma girişiminde bulunan Salihli 
TSO A Takımı, TSO Yönetimi ve 
Kadınlar Birliğj’nin de katılımıyla 250 
çam fidanını toprakla buluşturdu.

Çocukların da katılımıyla bir şenlik 
havasında gerçekleşen ağaç dikiminden 
sonra Allahdiyen göletinin yakınında 
bulunan alanda mangal eşliğinde piknik 
yapıldı.

Değişime yön verme eğitimi 
A Takımı, yeni eğitimlerle 

donanmaya devam ediyor. Salihli’nin önde 

gelen firmalarının genç yöneticilerinin 
katılımıyla “Değişime Yön Vermek” 
eğitimi düzenlendi. 

Lidya Sardes Termal Otel’de 
gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam 
eden eğitim uluslararası bir kuruluş olan 
Hill International firmasının Türkiye 
sorumlusu Çağlayan Çalışkan ve 5 kişilik 
ekibi tarafından kalabalık bir katılımla 
gerçekleştirildi. Katılımcılar, uygulamalı 
ve interaktif olarak devam eden eğitimden 
son derece memnun kaldı.

A Takımı Başkanı Recep Bayraktar, 
eğitimin vizyonlarını genişlettiğini 
belirterek, sunulan imkan için Salihli TSO 

Yönetimine teşekkür etti. 
İstanbul’dan gelen Eğitimci 

Çağlayan Çalışkan, katılımcılardan 
beklediğinin üstünde bir performans 
aldığını ve Salihli’den olumlu izlenimlerle 
ayrılacaklarını ifade etti.

Katılımcılar, bu tarz eğitimlerin 
hayatlarına daha farklı pencerelerden 
bakmalarına imkan sağladığını belirterek, 
bu tarz etkinliklerin daha sık olması 
gerektiğini kaydettiler.

Eğitim alan katılımcıları ziyaret 
eden Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel de yaptığı 
konuşmada, yarının yöneticileri olan 
gençlerin daha donanımlı hale gelmeleri 
konusunda sonuna kadar destek olmaya 
kararlı olduklarını ifade etti. Oda 
olarak geleceğin yöneticilerini eğitimle 
donatmaya çalıştıklarını vurgulayan 
Yüksel, “Bu konuda kararlıyız. Gençlerin 
her zaman arkasındayız” şeklinde konuş

Allco fabrikasına inceleme gezisi
Salihli TSO’nun genç üyelerinden 

oluşan A Takımı, inceleme gezilerine 
Salihli OSB’deki Allco firması ile devam 
etti. Sezer Holding bünyesinde bulunan 
Allco firmasının Finans Direktörü Yelda 
Tüfekçi ve Üretim Şefi Osman Gürcan 
tarafından ağırlanan A Takımı üyeleri, 
firmanın ana ürün grupları olan rakı, 
şarap, votka ve likör üretim süreçleri 
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üzerine detaylı bilgi aldı.
Bölgemizin üzümlerinin rakı ve şarap 

üretiminde eşsiz olduğunu belirten Üretim 
Şefi Osman Gürcan, ana hedeflerinin 
üretimde en üstün kalite ve yeni ürünler 
için sürekli araştırma ve geliştirme 
olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 
tesislerinde uluslararası ölçekte bir 

laboratuvar kurduklarını ve üretimlerinin 
her aşamasında ürün kalitesini takip 
ettiklerini söyleyen Gürcan, “Türkiye 
alkollü içecek sektöründe birçok yenilik 
yarattık. Örneğin, rakı üretiminde hiç 
şeker kullanmıyoruz ve bu rakının 
kalitesini arttırdığı gibi, kalori değerini de 
düşürüyor” dedi.

Satış ve dağıtım ağları üzerine bilgi 
veren Finans Direktörü Yelda Tüfekçi 
ise, Türkiye’de alkollü içecek sektörünün 
ana müşterilerinin otel ve restoranlar 
olduğunu ve bu alanlarda Allco’nun gerek 
ürün kalitesi, gerekse fiyat politikası ile 
hızla pazar payını arttırdığını belirtti. 
Bununla birlikte ihracata da büyük önem 
verdiklerini söyleyen Tüfekçi, başta 
Amerika olmak üzere birçok ülkeye 
satış yaptıklarını, bölgemiz üzümleri ile 
imal ettikleri alkollü içkilere olan talebin 
sürekli arttığını söyledi.
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Manisa’ya bağlı Selendi İlçesi’nin 
Terziler Mahallesi’nde bulunan 

Yelimere Kanyonu, doğal mağa-
raları, şelaleleri, eşsiz doğasıyla 

keşfedilmeyi bekleyen, doğa 
turizmine yönelik potansiyeliyle 

göz dolduruyor.

Yelimere 
Kanyonu 

keşfedilmeyi 
bekliyor

Her sayıda bir köyü tanıtmak Salihli 
Vizyon’un son yıllarda adeta bir misyonu 
haline geldi. Bu sayımızda Manisa’nın 
en ücra ilçelerinden biri olan Selendi’nin 
Kütahya sınırında yer alan Terziler 
Mahallesi’nin doğa harikası kanyonunu 
gözler önüne sermek üzere yola çıktık. 
Köy ziyaretlerimizin vazgeçilmez 
elemanlarından Salihli TSO Meclis 
Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Cemalettin Tosun ve 
Yunus Kaya ile birlikte Terziler’de Muhtar 
İsmail Ekim tarafından karşılandık.

Selendi’ye 30 km uzaklıkta, 
Kütahya ili sınırında Manisa’nın en 
kuzeydoğusunda yer alan, Selendi’nin en 

eski köylerinden, meyve diyarı Terziler’de 
muhtarlık binası olarak da kullanılan 
kahvehanenin yakınına aracımızı park 
ederek, bizim için hazırlanmış traktör ve 
arkasına bağlı römorkun iki yanındaki 
banklara yerleştik. Römorkta, taşlı tozlu 

yollarda geçen yarım saatlik yolculuktan 
sonra kanyonun yakınına ulaştık. 

10 dakikalık yürüyüşten sonra da 
kanyonu yukarıdan gören tepeye vardık. 
Bol bol fotoğraf çekip, aşağıda bulunan 
mağaralar ve tarihi yapılar hakkında 
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brifing aldık. Çok sarp olan güzergahtan 
aşağıya inmeye cesaret edemedik.

Yelli mağaranın halk ağzında 
söylenişiyle ortaya çıktığı söylenen 
“Yelimere” Kanyonu, 10 km uzunluğunda, 
içinde 500’e yakın mağara bulunduran 
bir doğa harikası olarak özellikle doğa 
yürüyüşü yapan gruplar tarafından 
ziyaret ediliyor. Kütahya ile Manisa illeri 
arasında doğal sınır olarak kabul edilen 
ve sadece yöre halkı ve avcılar tarafından 
bilinen Yelimere, savaş sırasında halkın 
düşmandan saklandığı bir yer olarak 
da ilgi görüyor. Halk arasında anlatılan 
efsaneye göre gömü bulunduğuna inanılan 
kanyonda zaman zaman kaçak kazıların 
yapıldığı da aktarılıyor. Şelalenin yanı 

sıra, değirmen ve köprü kalıntılarının 
da bulunduğu kanyon, sarp kayalıkları, 
el değmemiş doğası ile büyük beğeni 
topluyor.

Terziler Mahalle Muhtarı İsmail 
Ekim, mükemmel bir doğa harikası olan 
Yelimere’nin iki dağın arasında yer alan 
derin bir yardan oluştuğunu, gezenlerin 
hayran kaldığı bu bölgeyi turizm 
merkezine dönüştürmek istediklerini 
belirtti.Terziler mahallesini ve Yelimere 
kanyonunu turizme açıp, hem yurt içinden, 
hem yurt dışından ziyaretçileri buraya 
çekmeyi hedeflediklerini vurgulayan 
Ekim, doğa dostlarını Terziler’e davet etti.

Terziler meyvecilikte gelişiyor
Genelde kayalık ve taşlık bir 

araziye sahip olan Terziler Mahallesi, 
son yıllarda meyvecilikte adından söz 
ettiriyor. Kiraz, badem, ceviz, elma gibi 
meyvelerin yanı sıra, antepfıstığı üretimi 
de köylülerin geçim kaynakları arasında 
yer alıyor. Renginin yeşilliği nedeniyle 
Gaziantep’teki baklava üreticilerinin 
büyük rağbet gösterdiği “Selendi fıstığı”, 
doğada bulunan Çitlembik ağaçlarına 
aşılamayla elde ediliyor. Son 10 yıldır 
kiraz satışından kazanç sağlamaya 
başlayan Terziler Mahallesi sakinleri 
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arasında küçükbaş hayvancılıktan gelir 
elde edenler de bulunuyor. Komşu 
Mahalle olan Pınarlar’da Kiraz Festivali 
düzenleniyor.

Terziler Mahallesi’nde 80 hane 
ve 400 nüfus bulunuyor. 28 öğrenci 
mahallenin girişinde bulunan Şehit Ekrem 
Çimen İlköğretim Okulu’nda eğitim 
görüyor. Ortaokul ise komşu Pınarlar’da 
bulunuyor.

   Çortak’ta Antepfıstığı tesisi
Selendi’nin Çortak Mahallesi’nde 

bulunan Ege Fıstık, yörenin antepfıstığını 
işleyip satıyor. Firmanın sahibi 
Cemil Kurt, Çortak’ta 35 yıldır fıstık 
yetiştirildiğini, koyu yeşil rengi nedeniyle 
talep gören bu yörenin Antepfıstığının 
önemli bir gelir kapısı haline geldiğini 
belirtiyor.  Ağustos’ta başlayıp Eylül 
sonuna kadar süren hasat boyunca 150 
– 200 ton arası Antep fıstığı üretildiğini 
ifade eden Kurt, 15 yıllık tesisi geçtiğimiz 
yıl yeni makinelerle yenilediklerini, 
800 dönüm alanda fıstık yetiştirdiğini 
kaydediyor.

Şehit Ekrem  Çimen İlkokulu’nda 28 öğrenci öğrenim görüyor.

Bölgede 500’e yakın mağara bulunuyor.
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Hasan Vezneli 1950’de Salihli’ye 
geldiğinde Bulgaristan’dan göç 

etmiş, 17 yaşında öksüz ve yetim 
bir delikanlıydı. İnşaatlarda çırak-
lıkla başladı ve kısa zamanda usta 
olup müteahhitliğe terfi etti. Aşın-
dırıcı zımpara taşı fabrikası kurdu. 
Dur durak bilmedi. 70’inden sonra 
üniversite diploması aldı. Şimdi, 3 
bin zeytin ağacı diktiği Adala ilçe-
sinde organik zeytin ve zeytinyağı 

üretiyor.

Salihli’de girişimciliğe en güzel örnek: 

Hasan Vezneli  

Hasan Vezneli, çalışkanlığı, azmi 
ve zekasıyla sıfırdan başladığı hayatta 
fabrikatörlüğe yükselmiş, çıraklık ve 
meslek eğitiminde Salihli’de ismini altın 
harflerle kazıtmış olan bir ulu çınar. Zorlu 
mücadelelerle geçmiş olan hayatında hiç 
yılmamış, bir köşeye çekilip “bu kadarı 
bana yeter” dememiş, hep “daha başka ne 
yapabilirim?” sorusunun cevabını aramış, 
yeniliklere ve öğrenmeye her daim açık 
bir bilge kişi. 

“Vezneli” markasıyla kurduğu 
zımpara taşı imalathanesini çocuklarına 
devredip, 75’inden sonra zeytinciliğe 
merak saran Hasan Vezneli’yi, 80 dönüm 
arazide zeytin yetiştirip zeytinyağı tesisi 
kurduğu Adala’daki çiftliğinde ziyaret 

ettik. Ziyarete Salihli TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Başkan 
Yardımcısı Taner Kalay ve Meclis Başkan 
Yardımcısı Ali Rıza Manav ile birlikte 
gittik. 

Adala’yı tepeden gören çiftlik evinin 
yanına zeytin dolum ve ambalajlama, 
zeytinyağı sıkım ve ambalajlama tesisini 
kuran, organik zeytin sertifikasıyla üretim 
yapan Vezneli, bize yaşam öyküsünü 
anlattı ve tesisi gezdirdi. Vezneli’nin 
yaşam öyküsünü, örnek olması için 

aşağıdaki satırlarda sunuyoruz:
Hasan Vezneli, 1933 yılında 

Bulgaristan’da doğdu ve 1951’de 
Türkiye’ye göç etti. Salihli’ye Kurtuluş 
Mahallesi’ne yerleşti. İnşaat ustasının 
yanında çıraklık yaptı. Ödemiş’te haftalık 
2.5 lira karşılığında 1 sene çıraklık 
yaptıktan sonra usta oldu ve günlük 
yevmiyesi 7.5 liraya çıktı. Salihli’de 
İplik Dokuma fabrikasının inşaatında 
yevmiyesi 9 liradan çalıştı. 19 yaşında 
Karaosmanoğlu çiftliğinde götürü inşaat 

Şirin Yörük
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işine girdi. İyi para kazanmaya başlayınca 
evlendi. DSİ’de müteahhit oldu. Karo 
atölyesi kurdu. Müteahhitlik yapmaya 
başlayınca yol inşaatı üstlendi. İyi para 
kazandı. 1957’de Karayolları’ndan iş 
aldı. İş çok büyüktü, sıkıntı yaşadı ve iflas 
etti. Amyant madeni işine girdi ama onda 
da başarılı olamadı. İnşaat işine döndü. İş 
alamadı. Uzaklaşmak istedi. 1962 yılında 
Almanya’ya gitti. Çok değer gördü. 
İnşaatlarda fayans işine başladı. Çok para 
kazandı.

1968’de Türkiye’ye döndü. Zımpara 
taşı işine başladı. Hızlı devirli taşlar 
üzerine ilk patenti aldı. Aşındırıcı zımpara 
taşı işi tuttu. Almanya’dan trafo getirip 
ark ocaklarını kurdu ve hammaddeyi de 
kendi imal etmeye başladı. 

Eğitime katkısı büyük
Çıraklık meslek eğitimi işine 

Almanya’dan aşinaydı. Kendisi de 
çıraklık yapmış olan Vezneli, bir grup 
arkadaşıyla bir araya gelerek Salihli’de 
çırak yetiştirmeye yönelik bir okul 
kurmayı hedefledi. Salihli Sanayi 
Sitesi yakınındaki 10 dönümlük arsayı 
Çıraklık Meslek Lisesi’ne bağışladı. 
Çevreden toplanan bağışlarla okulun 
inşaatı tamamlandı. 1990 yılında eğitime 
başlayan Çıraklık Okulu her türlü modern 
araç gereçlerle donatıldı. Bini aşkın çırak 
okuldan mezun olarak, Salihli’de büyük 
sorun haline gelen ara eleman ihtiyacını 
karşılamaya devam ediyor. 

Vezneli, ayrıca Uğursoy 
İşhanı’nda Özel Salihli Meslek 
Edindirme Merkezi’ni açtı. 
Burada da farklı meslek 
dallarına yönelik ara eleman 
yetiştiriliyor.

1980’lerde aldığı 
Adala’daki 80 dönümlük 
araziye 3 bin zeytin fidanı dikti. 
Organik üretim konusunda 
araştırma yaptı. Organik tarım 
sertifikası da aldı. Adala’daki 
çiftliğine yakın yerde kurduğu 
tesiste, ağaçlarından elde ettiği 
zeytini işleyen, ambalajlayan, 

zeytinyağı haline getirip onları da 
şişeleyen Vezneli, bu alanda da Vezneli 
markasını kullanıyor.

70 yaşında üniversite okudu
Ortaokul terk olduğu için resmi 

evraklarda ilkokul mezunu olarak 
görünen Hasan Vezneli, Almanya’da 
makine-kimya eğitimi aldı. Azmederek 
Manisa Meslek Lisesi’ni bitirdi. Celal 
Bayar Üniversitesi Salihli Meslek 
Yüksekokulu’nun Elektrik Elektronik 
Bölümü’nden ön lisans diplomasını 2007 
yılında 74 yaşında iken aldı.
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Salihli TSO, en çok kurumlar ve 
gelir vergisi ödeyen, en çok ihra-

cat yapan, en çok istihdam sağla-
yan üyelerine plaket sundu. Oda 

yönetimi, 45 yıllık faal üyelerini ve 
büyümede Türkiye genelinde ilk 

100’e giren OSB’deki iki firmayı da 
ödüllendirdi. Oda Başkanı Yüksel, 

haksız rekabet ve asgari ücret 
artışının iş dünyasının en önemli 

sorunları olduğunu ifade etti.

Salihlili iş dünyasına 
TSO’dan teşekkür

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 2014 
yılındaki tahakkuklara göre en yüksek 
vergiyi ödeyen ve ekonomiye en fazla 
katkı sağlayan üyelerini onurlandırmak 
için “Salihli Ekonomi Ödül Töreni” 
düzenledi.

Bizim Ev Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen yemekli organizasyonda 
plaket dağıtımı öncesinde bir konuşma 
yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmelerin umut 
verici olduğunu, buna karşın Salihli’nin 
en önemli iki eksikliğini fakültenin 
açılmaması ve doğalgazın getirilememesi 
olarak özetledi. Yüksel, şunları söyledi:

“Salihli OSB 14 yılda yüzde 100 
doluluğa ulaştı. Bu bir başarı öyküsüdür. 
Emeği geçen tüm OSB yöneticilerimizi, 
çalışanlarımızı ve fabrika açan tüm 
yatırımcılarımızı kutluyorum.  İkinci 
kısım OSB’nin kamulaştırmasında 
sona yaklaştık.Alt yapı proje ihalesini 
yaptık.Yıl sonuna kadar arsa satışlarına 
başlayacağız. Yatırımcıların karar 
vermesini kolaylaştıracak ve üretim yapan 
fabrikaların maliyetlerini düşürecek 
önemli bir unsur olan doğalgazın 
Salihli’ye gelmesini çok önemsiyoruz. 
Yasa gereği 26 bin kişinin doğalgazın 

getirilmesi için para yatırması gerekiyor. 
Biz bu konuda diğer kurumlarla ortaklaşa 
kampanya düzenledik. Fakat müracaat 3 
bini bile bulamadı. Bölge milletvekilleri 
ve hükümetten talebimiz Salihli OSB’ye 
farklı bir yöntemle doğalgazın mutlaka 

getirilmesi için çaba göstermeleridir.”
Kaba inşaatı Odalarımızın ve 

hayırseverlerimizin katkılarıyla 
tamamlanan fakülte binamızı Celal Bayar 
Üniversitesi rektörlüğüne teslim ettik. 
Bir yılı aşkın süredir bir gelişme olmadı. 
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Fakülte konusu bizim önceliğimizdir.”
İş dünyası olarak karşılaştıkları en 

önemli iki sorunun haksız rekabet ve asgari 
ücretteki artışın işverenin maliyetlerini 
yükseltmesi konusu olduğunu vurgulayan 
Yüksel, şöyle konuştu:

“Meslek odalarına bağlı olarak 
faaliyet gösterenbiz iş dünyası 
temsilcilerinin en büyük sorunu,  hiç 
bir kayıt yaptırmadan faaliyet gösteren,  
merdiven altı olarak tabir edilen kayıtsız 
üreticilerin yarattığı haksız rekabettir. 
Kayıtdışılığın, bir an önce çözülmesi 
veya en aza indirilmesi konusu, devletten  
iş dünyası olarak bizim  öncelikli 
beklentilerimizden biridir.

Biz iş dünyasını bu sene en çok 
etkileyen uygulama asgari ücret artışı 
oldu.   Geçen yıl bir asgari ücretlinin 
işverene maliyeti 1.496 TL iken,  bu 
sene 1.937 TL’ye çıktı. Yani personel 
giderimiz yüzde 30 arttı.  Emek yoğun 
çalışan tuğla fabrikaları, gıdacılar, 
seralar, tekstilciler bu artışlardan önemli 
ölçüde etkileneceklerdir. Devletimizin bu 
yükü işverenle biraz daha paylaşmasını 
beklerdik. Sayın Vergi Dairesi Başkanım,  
asgari ücret artışları bu sene işverenleri 
etkileyecektir.  2016 yılı vergi gelirlerinde 
kuruma ödeyeceğimiz vergiler azalacaktır.  
Çünkü personel giderlerimiz yüzde 30 
arttı.  Biz iş dünyası olarak bu seneye 

mahsus verilen 110 TL desteğin gelecek 
yıllarda da devam etmesini veya SGK’da 
ödediğimiz işveren prim oranlarının biraz 
düşürülmesini istiyoruz.”

Törene katılan Salihli Belediye 
Başkanı Zeki Kayda da yaptığı konuşmada, 
fakülte ve doğalgaz konusuna vurgu yaptı. 
OSB’deki gelişmelerin memnuniyet 
verici olduğunu belirten Kayda, protokol 
imzalanması halinde, fakülte binasının 
tamamlanması için gerekli olan 4 milyon 
TL’yi Belediye olarak karşılamaya hazır 
olduklarını ifade etti.

Manisa Vergi Dairesi Başkanı 
Yılmaz Çakan da, işverenin istihdam 
maliyetinin arttığının farında olduklarını, 
vergi tasarılarının yasalaşması halinde bu 
konuda bir çözüm sağlanacağını kaydetti.
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Gelir Vergisi’nde ilk 10

1 Hüsamettin Kabasakal

2 Mustafa Başımtekin

3 Ürfan Söylemez

4 Erol Cirit

5 Rifat Güngör

6 Ertekin Azrak

7 Nurettin Zar

8 Ahmet Özbaş

9 Uysal Kalaycı

10 Ramazan Gerikoğlu

Kurumlar Vergisi’nde ilk 10

1 Nazıroğlu Traktör 

2 Can Özel Sağlık Hastanesi 

3 MNS Yumurta 

4 Özel Salihli Sağlık

5 Şenler Ticaret 

6 AlpetAlkent Petrol 

7 Kösemed Ortopedi 

8 Özpa Özbaş 

9 Darmstadt Ekmek 

10 Özlem Tarım Ürünleri 

İhracat rekortmenleri

1 Tuğrul Tarım 

2 Norm Cıvata 

3 Grappa Gıda 

4 Zumdieck Koserve 

5 Sardes Gıda 

6 MNS Yumurta 

7 Rella Gıda 

8 Özlem Tarım Ürünleri 

9 Kösemed Ortopedi 

10 Baloğlu Gıda 
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İstihdam Rekortmenleri

1 Zumdıeck Konserve 

2 Ülkü Toprak Sanayi 

3 Can Özel Sağlık Hastanesi 

4 Özel Salihli Güven Sağlık Hizm.

5 Lider Gıda 

6 Uğur Kiremit 

7 Özel Salihli Sağlık Hizm.

8 Bostan Tarım Ürünleri 

 9 Tuğrul Tarım 

10 Norm Cıvata 

45 YıllıkFaal Üyeler

1 Uğur Kiremit 

2 Mehmet İlhan Özer

3 Türkiye Halk Bankası 

4 Abdullah Yavuz

5 Türkoğlu İnşaat 

6 Süleyman Ayhan

7 Türkiye Vakıflar Bankası 

8 B.K.S.Basınçlı Kaplar Sanayi 

Özel Ödül

1 Gündoğdu Gıda 

2 Rella Gıda 
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Doğu’da zorlu koşullarda terörle 
mücadele eden emniyet teşkila-

tı mensuplarına moral desteği 
sağlamak için Salihli Emniyet 

Müdürlüğü’nün başlattığı kuru 
üzüm kampanyasına Salihli Tica-
ret ve Sanayi Odası destek kararı 

aldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, Manisa Emniyet 
Müdürlüğü öncülüğünde ve Salihli İlçe 
Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 
“Terörle mücadele eden kahramanlara 
destek kampanyası”na katkı sağlama 

kararı aldı.
Yönetim Kurulu’nun ortak görüşü 

çerçevesinde, Doğu’da terörle mücadele 
eden emniyet teşkilatı üyelerine kuru 
üzüm gönderme kararı aldıklarını belirten 
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, şunları söyledi:

“Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nün 
öncülüğünde başlatılan (Kahramanlara 
Destek) kampanyası için Salihli İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı 
çağrıya Salihli TSO olarak duyarsız 
kalamadık. Şırnak, Mardin-Nusaybin, 
Hakkari- Yüksekova gibi teröristlerin 
bulunduğu yerlerde görevli olan 
emniyet teşkilatımızın mensupları çok 

zor koşullarda görevlerini sürdürüyor. 
Buralarda kahramanca mücadele eden, 
arkadaşlarını şehit veren polisimize 
moral destek vermek, onların yanında 
olduğumuz mesajını sunmak üzere 
yöremizin en önemli ürünü olan kuru 
üzümle destek verme kararı aldık. 
Bu sayede hem üreticimizin ürünü 
değerlenmiş olacak, hem de besin değeri 
çok yüksek olan kuru üzümü tüketen 
polisimiz doğal ve yararlı bir besin 
almış olacak. Bu yönüyle kampanyayı 
düzenleyen Manisa ve Salihli Emniyet 
Teşkilatı’nı bu isabetli kararları için de 
kutluyoruz. Bu tür işbirliklerinde her 
zaman katkı koymaya hazırız.”

Emniyetin kampanyasına 
büyük destek
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Hizmette 9. yılına giren Lidya 
Sardes Termal Oteli, yönetimin 

başarılı tanıtım çabalarının olum-
lu sonuçlarını görmeye başladı. 
Kurşunlu Vadisi’nde doğa ile iç 

içe huzurlu bir tatil imkanı sunan 
Otel, yılın 12 ayı boyunca tercih 

edilir hale geldi.

Lidya Sardes,
Salihli’nin “medar-ı iftiharı”

Bir grup girişimci iş adamı tarafından 
2003 yılında temeli atılan ve 2008 yılında 
hizmete giren 4 yıldızlı Lidya Sardes 
Termal Otel, İlhanlar Grup yönetiminde 
sağlık ve kültür turizminin önemli bir 
uğrak yeri haline geldi. Otel, 90 kişiye 
istihdam imkanı sunan, dahası Salihli’nin 
en etkin tanıtımını yapan merkezlerden 
biri haline geldi.

Kışın termal sağlık için gelen 
gruplar tarafından tercih edilen, yazın 
da yabancı misafirler, toplantı,  düğün 
ve çeşitli organizasyonlar için aranan 
bir adres haline gelen Lidya Sardes’in 3 
yıldır Genel Müdürlüğü’nü yapan Erhan 
Aygün ile Salihli’nin turizmini ve tanıtım 

olanaklarını konuştuk:
-Sayın Aygün, genç ve dinamik 

bir ekip tarafından yönetilen otelin 
ilk açıldığı yıllardan itibaren tanıtım 
konusunda etkin çalışmalar yapıldığını 
izliyoruz. Bunları anlatır mısınız?

-2008 yılında hizmete açılan Lidya 
Sardes Otel, İlhanlar Grup tarafından 
yönetilmektedir. Dinamik bir kadroya 
sahibiz. Çalışanların yüzde 90’ı 
Salihli’den. Kararları hızlı alıyor olmamız 
başarıya ulaşmakta büyük etken. Misafir 
memnuniyeti odaklı çalışıyoruz.  Mikro 
düşünüyor ve hareket ediyoruz. Ulaşılacak 
en küçük noktaya kadar gidiyoruz. Urfa, 
Gaziantep, Eskişehir, Afyon, Ankara 
gibi daha birçok noktaya  ziyaretler 
gerçekleştiriyoruz. İstanbul’daki EMIT 
ve İzmir’deki Travel Turkey Fuarları’nda 
stand açarak hem otelimizi, hem Salihli’yi  
hem de civardaki tarihi ve turistik 
mekanları tanıtıyoruz.

-Otel’i kimler tercih ediyor? Misafir 
yelpazeniz kimlerden oluşuyor?

-Hafta sonları çevre il ve ilçelerden 
tatil için gelenler çoğunlukta. Hafta içi 

3-5 günlük gruplar geliyor. Emekliler, 
çeşitli kurum ve kuruluşların kadın kolları 
gibi. Hafta içi orta yaş ve şirket çalışanları 
ağırlıklı müşterilerimiz. Hafta sonu ise 
eğlenmeye gelenler çoğunlukta. 

-Otelde doluluk ne durumda? 12 ay 
tercih edilir bir hale geldiniz mi?

-Evet, 12 ay aktif çalışır haldeyiz. 
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Kışın ve bahar aylarında termal bölümü 
aktif olarak sağlık amaçlı olarak tercih 
ediliyor. Yazları ise açık havuzumuz 
rağbet görüyor. Her akşam canlı müzik 
var. 123 oda, 388 yatak kapasitemiz var. 
Bunlardan 54’ü ana binada, 69’u da aile 
süitlerinde. Termal havuzumuz bay- bayan 
olarak faaliyet gösteriyor. Hamam, sauna, 
buhar banyosu gibi hizmetler sunuyoruz.3 
adet toplantı salonu var. Disko aktif. 

Yazın düğün organizasyonları 
yoğun oluyor. Lidya Garden 800 kişilik 
kır düğün bahçemiz de faaliyete geçti. 
Doluluk oranımız ise bu dönemlerde 
ortalama yüzde 70 beklenirken, ülkemizde 
meydana gelen olumsuz olaylardan ötürü 
yüzde 50 civarında seyrediyor.

-Lidya Sardes’e gelen misafirler 
Salihli’yi ve civarını da tanımak istiyor 
mu?

-Biz tanıtım yaparken, otelden 
çok Salihli’nin tanıtımını yapıyoruz. 
Gymnasium, Artemis, Kula, Adala, her 
yeri gezdiriyoruz. Salihli’nin her yanı 
tarih kokuyor. Ama ne yazık ki gün yüzüne 
çıkarılamıyor. Anadolu  piramitleri, diğer 

adıyla kral mezarları bölge açısından 
çok önemli. Bu mezarların gezilebilecek 
ve gösterebilecek hale getirilmesi lazım. 
En azından bir tanesi. Ayrıca Salihli’nin 
sahip olduğu bu tarihi değerlerin 
sergilenebilmesi için bir müze yapılması 
artı değer katacaktır.  

-Turizmde terör nedeniyle iptaller 
oluyor. Bu size de yansıdı mı?

-Yabancı gruplarda iptaller oldu. 
Yüzde 30 civarında iptalimiz söz konusu. 
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar 
Birliği ETİK’in üyesi, aynı zamanda 
yönetimindeyiz. İzmir’de Mart- Nisan 
aylarında doluluk oranı yüzde 100 olması 
gerekirken, yüzde 70’ler düzeyinde kaldı.

-Salihli’nin tanıtımı için sizce neler 
yapılmalıdır?

-Salihli’ye yukarıda da bahsettiğim 

gibi müze olmazsa olmazdır. Bizim de 
bulunduğumuz ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından turizm yatırım bölgesi 
ilan edilen Kurşunlu’da büyük otellerin 
açılması ve buranın bir destinasyon haline 
gelmesi gerekir. Burayı bir termal turizm 
bölgesi haline getirmeliyiz. Ne kadar 
çok bizim düzeyimizde oteller açılırsa, o 
kadar iyi. Şu anda sadece bir uğrak yeri 
halinde. Destinasyon olması için belediye, 
Salihli TSO gibi kurumlarla el ele 
tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. Turizm 
fuarlarında daha sık boy göstermek 
gerekir. Ayrıca şehrin girişlerine büyük 
panolar yerleştirilip, bölgemizin tarihini 
anlatan yazılarla bilgilendirmeler 
yapılmalı, merak uyandırılmalıdır.
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Salihli Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, üyeleri için hazırlattığı Türk 

bayraklarını ilçedeki toplam 102 
muhtara dağıtma kararı aldı.   

Salihli Muhtarlar Derneği Yöne-
timini Oda’da ağırlayan Salihli 

TSO Yönetimi, birlik ve beraberlik 
duygularını güçlendirmek için 

Türk bayrağı etrafında birleşme 
konusunda görüş birliğine vardı.

Salihli’deki 102 muhtara bayraklı jest

Salihli TSO ve ilçedeki muhtarlar 
Türk Bayrağı etrafında kenetlendi. 
Şehitlerin ardı ardına geldiği, morallerin 
bozulduğu günümüzde milli ve manevi 
duyguları canlandırmayı amaçlayan 
Salihli TSO Yönetimi, ilçedeki 
muhtarlarla dayanışmaya gitti.

Salihli Muhtarlar Derneği 
Yönetimini ağırlayan Salihli TSO 
Yönetimi, ilçe genelindeki 102 muhtara 
Oda’nın hazırlattığı Türk Bayrağı ve 
Salihli TSO logolu duvar saatlerini hediye 

etme kararı aldıklarını açıkladı. Ülkenin 
zor günlerden geçtiğine dikkat çeken 
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, şunları söyledi:

 “Maneviyatımızı artırmaya yönelik 
çalışmalar yapmaya karar verdik. Bu 
bağlamda vefakar muhtarlarımızla 
dayanışmanın başarılı sonuçlar 
vereceğine kanaat getirdik. Şehitlerimizin 
kanını sembolize eden ve birlik beraberlik 
ruhumuzu en iyi şekilde yansıtan Türk 
Bayrağı’nın bizi kenetleyen en iyi 
sembol olacağını düşündük. Bayrak bir 
ulusun kurtuluş ve özgürlük sembolüdür. 
Türk Bayrağı da uğruna Çanakkale’de, 
Dumlupınar’da, Ege’de yüzbinlerce 
şehit verilerek kazanılmıştır. Bizim 
için kutsaldır. Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır. Biz buna yürekten 
inanıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ve şehitlerimizin bize en 
kutsal armağanı olan bu bayrakları 

muhtarlık binalarınızda dalgalandırın. 
Her türlü teröre karşı bu bizim en büyük 
sembolümüz olsun!”

Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı 
Gaziler Mahallesi Muhtarı Mehmet Güler, 
Salihli TSO’nun bu jesti karşısında çok 
duygulandıklarını ve memnun olduklarını 
söyledi.Sivil toplum kuruluşlarıyla 
dayanışma içinde, vatandaşlara daha 
iyi hizmet götürmeyi amaçladıklarını 
kaydetti. 

Salihli TSO’daki bayrak teslim 
törenine Muhtarlar Derneği Başkanı 
Mehmet Güler, Derbent Mahallesi Muhtarı 
Hüseyin Sarıkaya, Kurtuluş Mahallesi 
Muhtarı Ayhan Gezdir, Bağcılar Mahallesi 
Muhtarı Ali Çakaloğlu, Kırveli Mahallesi 
Muhtarı Ahmet Avşar, Çamurhamamı 
Muhtarı Necati Eren, Eskicami Muhtarı 
Mehmet Biçer, Köseali Muhtarı Rasim 
Yıldırım ve  Kordon Muhtarı Hüseyin 
Yılmaz ile Salihli TSO yetkilileri katıldı.
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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetimi, Kula Kaymakamı Murat 
Güven ve Selendi Kaymakam Ve-

kili Hakan Güner’i ziyaret ederek, 
ilçelerindeki muhtarlara dağıtmak 
üzere Türk Bayrağı ve Salihli TSO 

logolu duvar saati hediye etti.

Türk Bayrağı, 
Kula ve Selendi’ye de dağıtıldı

Salihli TSO, ülke çapında yaşanan 
terör olaylarının yarattığı moral 
çöküntüsünü bir nebze olsun hafifletmek 
amacıyla başlattığı Türk Bayrağı dağıtım 
törenlerine Salihli’den sonra Kula ve 
Selendi ile devam etti. Oda’ya bağlı 
üyelerin bulunduğu Kula ve Selendi’de 
kaymakamlara Türk Bayrağı ve Salihli 
TSO logolu duvar saati teslim edildi. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı 
Süleyman Oral, Yönetim Kurulu üyeleri 
Yunus Kaya ve Cemallettin Tosun, 
Kulalı Meclis Üyesi Halil Köselecioğlu 
ve Komite Üyesi Mehmet Yavaş ile 
birlikte Kula Kaymakamı Murat Güven’i 
makamında ziyaret etti. Kulalı muhtarların 
da bulunduğu ziyarette konuşan Salihli 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel, şunları söyledi:

“Son aylarda artan terör olayları 
moral çöküntünün yanı sıra ekonomimizi 
de olumsuz etkiliyor. Özellikle turizm 
ve buna bağlı olan yan sektörlerde 
ciddi kayıp beklentisi var. Bu olumsuz 
havayı bir nebze olsun dağıtmak 
için ne yapabiliriz diye düşündük ve 
ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük 
sembolü olan Türk Bayrağı altında 
toplanarak birbirimize kenetlenmenin 
moralleri yükselteceğinden hareketle, 
en ücra noktalara kadar ulaşabilmek 
amacıyla muhtarları seçtik. Salihli’de 
102 mahallenin muhtarlarına Salihli 

Muhtarlar Derneği vasıtasıyla ulaştık. 
Şimdi de Kula’daki 60 muhtarımıza 
sizin vasıtanızla ulaşmak için burada 
bulunuyoruz.”

Kula’nın ekonomisini 
hareketlendirmek amacıyla Salihli 
TSO tarafından geçtiğimiz günlerde 
iki ayrı KOSGEB Girişimcilik Kursu 
düzenlediklerini anlatan Yüksel, alınan 
destekle kendi işlerini kuranların 
artmasını diledi.

Salihli TSO heyeti, Selendi 
Kaymakamlığı’nı da aynı gün ziyaret etti. 
Selendi Kaymakam Vekili Hakan Güner 
tarafından makamda ağırlanan Salihli 

TSO heyeti, buraya bağlı 57 muhtara 
ulaştırmak amacıyla Türk Bayrağı ve 
saatleri kaymakama teslim etti. 

Yüksel, Salihli TSO’nun girişimiyle 
Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ne 
Selendi’den 100 kişinin çalışmak üzere 
her gün gidip geldiğini, sigortalı işte 
çalışmaya kırsal kesimde büyük ihtiyaç 
olduğunu ifade etti. Yüksel, Salihli TSO 
olarak son iki ay içinde Selendi’de 3 
ayrı Girişimcilik Kursu düzenlediklerini, 
buradan genç nüfusun ayrılmasını 
önlemek için Oda olarak gereken desteği 
vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na 
bağlı ilçeler Kula ve Selendi’de-

ki meslek odaları başkanları 
Salihli’de bir araya gelerek, iki 

ilçenin öncelikli 10 sorununu 
tespit etti.

Kula ve Selendi’nin acil 
10 sorunu belirlendi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Kula 
ve Selendi’nin öncelikli sorunlarının 
tespiti için iki ilçedeki meslek odalarının 
başkanlarını bir araya getirdi. Bizim Ev 
Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen oda 
başkanları, ilçelerinde karşılaştıkları 
sorunları sıraladı.

Kula ve Selendi’de esnaf, çiftçi, 
tüccar ve sanatkarın ortak sorunları şu 10 
maddede özetlendi:

1- Kula’ya deri ihtisas sanayinin 
kurularak, yeni yatırım ve istihdam 
sağlanması,

2- Kula’da arsası Ankara yolu 
üzerinde hazır olan Trafik Hastanesi’nin 
yapılması,

3- Kula Leblebisi’ne coğrafi işaret 
alınarak ülke genelinde tanıtımının 
yapılması, 

4- Kula Jeoparkı, Peri Bacaları ve 

Kula Evleri’nin tanıtımının yapılarak ilçe 
turizminin   desteklenmesi,

5-Arsası Selendi’de hayırseverler 
tarafından bağışlanmış olan ve uzun 
süredir yapımı için onay beklenen Selendi 
Meslek Yüksekokulu’nun inşaatına bir an 
önce başlanması,

6-Bölge ekonomisine katkı 
sağlayacak olan Kula-Alaşehir yolunun 
iyileştirilmesi, 

7- Selendi’ye Sosyal Güvenlik 
Kurumu Temsilciliği açılarak, işlemlerin 
ilçede yapılabilmesi,

8-Selendi Fıstığı’na coğrafi işaret 
alınarak ülke genelinde tanıtımının 
yapılması,

9-Selendi Yelimere Kanyonu’nun 
yolunun yapılarak turizme kazandırılması,

10- Selendi ve Kula’da bölge 
halkının geçim kaynağı olan tarımın 
kalkınması için destekleme çalışmaları 
yapılması.

Ortak sorunların çözümü için Kula 
ve Selendi oda başkanları Salihli Ticaret 
ve Sanayi Odası öncülüğünde Salihli’de 
bulunan diğer odalarla birlikte geniş 
katılımlı bir istişare toplantısı yapılması 
konusunda görüş birliğine vardı. İki 

ilçedeki odaların başkanları, böyle bir 
toplantı düzenleyerek Kula ve Selendi’nin 
sorunlarını dile getirime ve çözüm 
önerileri bulma olanağı verildiği için  
Salihli TSO yönetim kurulu ve meclisine 
teşekkür etti.   

Toplantıya katılanlar
Salihli TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli TSO 
Meclis Başkanı Süleyman Oral, Salihli 
TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Kula Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Ali Yiğen, Kula Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Oktay 
Kırlı, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Aytekin Şadan, Kula Dericiler 
Odası Başkanı Yunus Kilimci, Kula 
Dokumacılar ve Tuhafiyeciler Odası 
Başkanı Fehmi Yıldırım, Selendi Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Adem Tosun, Selendi Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet 
Çimen, Selendi Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Şükrü Filik, Selendi Ziraat 
Odası Başkanı Servet Akyıldız.
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Konum, Salihli’de eğitimde 
marka oldu

Konum Eğitim Kurumları’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir 
Akkaplan, Salihli’de eğitim alanında 20 
yıldır farklı kurum ve kuruluşlarda görev 
yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl 3 ortağı 
daha yanına alarak bu alanda güçlü bir 
çıkış yaptı.

Çeşitli dershanelerde fizik 
öğretmenliği yaptıktan sonra kendi 
kitabını hazırlayan ve KOSGEB’den 
girişimci desteği alarak yayıncılığa 
adım atan Akkaplan, bir adım daha ileri 
giderek Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen 
Lisesi’ni içinde barındıran Salihli’nin 
kendi insanları tarafından kurulmuş yerel 
markası olan Konum Eğitim Kurumları’nı 
bölgeye kazandırdı.

İsmail Çetiner, Zuhal Tetik ve Volkan 
Gökmener ile birlikte kurdukları Konum 
okullarında daha ilk yıl başarılı sonuçlar 
almaya başladıklarını belirten Akkaplan, şu bilgileri verdi:

“Konum okulları açıldığının ilk yılı, bölgede eğitim 
anlayışı, disiplini ve akademik başarısıyla kendinden söz 
ettirmeyi başardı ve bölgenin takdirini kazandı. Üzerimize 
yüklenen bu vizyonla eğitim alanındaki hedeflerimizi 
yükseltip bölgede bizden beklenen başarıyı en üst düzeye 
çıkarabilmek için öğretmenlerimiz, velilerimiz ve 
öğrencilerimizle el ele verip kurumumuzu bölgenin lider 
kuruluşu haline getirmeyi amaç edindik.

İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında YGS 
‘de ilk 3 binde 2 derece, ilk 5 binde 7 derece, ilk 10 binde 
15 derece, ilk 20 binde 35 derece, ilk 30 binde 58 derece 
yaparak ilçemizin en başarılı sonuçlarını aldı.”

Vizyonlarının ülkesine bağlı, değerlerine sahip 
çıkan,Yüce Atatürk’ün mirası Türkiye Cumhuriyeti’ne 
sahip çıkmayı amaçlamış, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı demokratik ve çağdaş nesiller olduğunu belirten 
Akkaplan, “Konum okulları öğrencilerinin aileleri, 
gelecekteki konumunu en iyi, en doğru ve en mükemmel 
şekilde belirlerken öğrencilerin ahlak, milli değerler, 
kültürel sorumluluğu üzerinde de büyük yatırımlar yapmış 
olacaktır.” dedi. 
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Emekli öğretmen ve yazar Huriye 
Saraç, bilginin ışığını memleketin 
en ücra köşelerine ulaştırma ça-
basından vazgeçmiyor. Salihli’de 
yaşayan 86 yaşındaki Saraç, bin 

500 km uzaklıktaki Şanlıurfa’nın 
Siverek ilçesine bağlı Duydum 

köyünde Atatürk Çocukları Huriye 
Saraç Kütüphanesi kurdu.

Çalıkuşu Huriye Saraç, 
Siverek’te kütüphane açtı

Afyon’un Emirdağ ilçesinin Aslan 
köyünde 1930 yılında doğan Huriye Saraç, 
Köy Enstitüsü’nde öğrendiklerini yıllarca 
çocuklara öğretip, emekli olduğunda bile 
eğitim konusunda katkı sunmaktan geri 
kalmıyor. Çileli ve zor geçen hayatını 
üç ciltlik kitapta anlatan Saraç, yurdun 
dört bir yanında aydınlatmaya yönelik 
konferanslarını hiç yorulmadan ve 
bıkmadan devam ettiriyor.

Reşat Nuri Güntekin’in ünlü romanı 
Çalıkuşu’ndaki Feride gibi hayatını 
eğitime adayan Huriye Saraç, Atatürk 
Çocukları Kütüphaneleri kurucusu 
Mesut Tim ve projeyi destekleyen Haber 
Hürriyeti Gazetesi’nin imtiyaz sahibi 
İbrahim Irmak ile birlikte uzak yakın 
demeden köyden köye koşuyor. 

Yaşına rağmen oldukça dinç ve 
sağlıklı olan Saraç, geçtiğimiz Mart 

ayında 20 saatten fazla süren yolu göze 
alıp, bin 500 km uzaklıktaki Urfa’nın 
Siverek ilçesine bağlı Duydum köyüne 4 
bini aşkın kitabın yer aldığı kolileri bizzat 
götürdü ve gençlere, çocuklara, okumak 
isteyen herkese ışık saçacak olan kitapları 
raflara kendi elleriyle yerleştirdi.

Kütüphanenin açılışı köyde bir 
bayram havası estirdi. Açılışa Urfa Milli 
Eğitim Müdürü Metin İlci, Siverek Milli 
Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube 
müdürleri, okulun bütün öğretmenleri ile 
öğrencileri, çevre köylerden öğretmenler 
ve Duydumlular katıldı.

Hayatını 3 ciltte anlattı
“Kayayı Delen Tohum”, “Sevgiyle 

Işır Yaşamak” ve “Adanmış Aydınlık” 
isimleriyle 3 ciltlik “Öğretmen Benisa” 
kitaplarını kaleme alan Huriye Saraç, 
kitaplarında köy hayatını, aile ilişkilerini, 
Köy Enstitüsü’nde aldığı eğitimi, üvey 
ana zulmünü, öğretmenlik hayatını detaylı 
bir şekilde anlatıyor.

Huriye Saraç’ın ancak yetmiş yaşını 
geçtikten sonra kağıda dökmeyi göze 
aldığı anı romanı, okuyanları derinden 
etkiliyor.

Saraç, hayatını 3 ciltlik kitapta topladı.
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Arabulucu Avukat Eren İlhan 
Güney, Salihli Ticaret ve Sana-
yi Odası’nda, uyuşmazlıklarda 

başvurulan ve mahkemelerdeki 
dava yükünü azaltması beklenen 

arabuluculuk konusunda yeni 
gelişmeleri ve yararlarını anlattı.

Anlaşmazlıklarda bir alternatif: 
Arabuluculuk

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
düzenlenen “Arabuluculuk Nedir?- İş 
Dünyası ve Arabuluculuk- İş Hukukunda 
Arabuluculuk Zorunlu Hale mi Geliyor?” 
başlığıyla bir konferans veren İzmir 
Arabulucular Derneği Üyesi Avukat 
Eren İlhan Güney, önemi giderek daha 
iyi anlaşılan bu düzenleme hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Salihli TSO Meclis Salonu’nda 
düzenlenen konferansın açış konuşmasını 
yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, uzun süren davalar 
nedeniyle işadamlarının hem zaman hem 
de maddi kayıplara uğradığını anlattı.  
Bunların ortadan kaldırılması ve yargının 
yükünün hafifletilmesi için Adalet 
Bakanlığı ve TOBB nezdinde girişimlerde 
bulunularak 2013 yılında arabuluculuk 
konusunda yasal düzenlemeler yapıldığını 
belirten Yüksel, arabuluculuk sisteminin 

uygulanmaya başladığını kaydetti.
Arabulucu Avukat Eren İlhan Güney,  

Sekine Evren Anadolu Lisesi mezunu bir 
Salihlili olarak Salihli TSO’da sunum 
yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu 
ifade ederek sözlerine başladı. İşçi-
işveren, kiracı-kiralayan, alacaklı-borçlu 
ilişkilerinde uyuşmazlık durumunda, 
uzun süren ve büyük masraflara yol 
açan mahkeme yoluna gitmeden önce 
arabuluculuğa başvurmanın avantajlarını 
anlatan Güney, 2013 yılında çıkan 
arabuluculuk kanunundan sonra 2 bin 
uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü ifade 
etti. Güney şöyle konuştu:

“Çatışan taraflar aynı masa etrafında 
toplanıp, bazı sistematik teknikler 
kullanılarak çözüme gidiliyor. Arabulucu 
tarafsız ve bağımsızdır. Arabulucu 
çözümü göstermez, tarafların kendilerinin 
bulmalarını sağlamaya çalışır. Bazı 
anlaşmazlıklarda aile büyüklerinin 
devreye girmesi gibi, arabulucu 
devreye girer ve ortamı yumuşatmaya 
çalışır. Arabuluculukta sırlar sır olarak 
kalır. Mahkemeler aylarca ve yıllarca 
sürebildiği halde, arabuluculukta 2-3 
oturumda sorun çözülebiliyor.”

21 Haziran 2016 itibariyle zorunlu 
arabuluculuğun yasalaşacağının 
beklendiğine dikkat çeken Güney, 
“Adliyelerde arabuluculuk merkezleri 

kurulacak. İşçi- işveren davaları bu 
yolla çözülebilecek. Arabuluculuğun da 
bir tarifesi var. Zorunlu arabuluculukta 
masrafı devlet ödeyecek. Ama sorunun 2 
hafta içinde çözülmesini isteyecek.” dedi.

Arabuluculuk kanununun ciddi 
bir farkındalık yaratacağını ve adalet 
mekanizmasının etkin çalışmasını 
sağlayacağını belirten Güney, barkovizyon 
eşliğinde yaptığı sunumu “Barışa bir şans 
verin” mesajıyla tamamladı.

Konferans sonunda İbrahim Yüksel, 
Avukat Eren İlhan Güney’e bir anı tabağı, 
Kadınlar Birliği Üyesi lise arkadaşı 
Emine Kınık da “Nesilden Nesile Salihli 
Mutfağı” kitabı takdim etti.
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Yeminli tercümanların Manisa il temsilcisi 

Salihli’den: METERCÜME 

Uzun yıllar Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde subay olarak görev yapan 
Mehmet Eruluç, Salihli’de 5 yıldır bir 
taraftan tercümanlık yaparken, diğer 
taraftan da sahibi olduğu Cambridge 
Kariyer ve Dil Okulları’nda İngilizce 
kursları düzenliyor.

Türkiye’nin muhtelif yerlerinde 
çalıştıktan sonra 2010 yılında Yarbay 
rütbesiyle emekli olan Eruluç, memleketi 
Salihli’ye dönerek başladığı tercümanlık 
işinde Manisa genelinde bir başarıya imza 
attı. Tercümanlık mesleğinde niteliklere 
sahip olanlar TURÇEF- Nitelikli 
Uluslararası Çevirmenler Dil ve Çeviri 
İşletmeleri Federasyonu’nu 2014 yılında 
Türkiye’de sektörün önde bulunanları 
tarafından AB Bakanlığının önerisi ile 
kurdu. Federasyon, Dünya ve Avrupa 
tercümanlık standartlarını Türkiye’de 
de uygulamaya başladı ve çevirmenlik 
sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’de 
15 coğrafi bölgedeki tescilli üye dernekleri 
ve 52 vilayette temsilcilikleri ile resmi 
örgütlenmesini tamamladı. Salihli’de 
faaliyet gösteren METERCÜME 
yetkilisi Mehmet Eruluç, 1 Ağustos 
2015 tarihinden beri TURÇEF’in Manisa 
temsilciliğini yürütüyor.

Salihli Vizyon Dergisi’nin 
İngilizce sayfalarının tercümesini de 5 
yıldır yapan Mehmet Eruluç, İngilizce 
tercümanlığındaki başarısını şöyle anlattı:

“Her ne kadar lisede İngilizceye 
başlamış olsam da, 1990 yılından itibaren 
bu dile yoğunlaştım ve o seneden beri 
her gün en az 1 saat süreyle bir şekilde 
ilgileniyorum. ABD, Bosna-Hersek’te ve 
Türkiye’de TSK personeli olarak çokuluslu 
ortamlarda görevlerde bulundum. 
Tercümanlık mesleğine profesyonel 
olarak “Kapıldım Sana” adlı romanı 

Türkçeye çevirerek başladım. Salihli’de 
2011 yılında METERCÜME tercüme 
bürosunu faaliyete geçirdim. Bilindiği 
gibi ülkelerin ve devletlerin uluslararası 
ilişkilerinin, siyasi ittifaklarının, yabancı 
sermaye girişinin, ithalat,  ihracat, eğitim, 
istihbarat, teknoloji, ARGE, endüstride 
çağı yakalaması, yani kısaca tüm dünya 
ile entegre olması için iletişimin altında 
ana unsur olarak iyi bir dil bilmenin 
uygulaması olan tercümanlık mesleği 
bulunmaktadır. 

Bunun bilincinin gereksinimi ile 
Türkiye’de 90 yıldır ilk defa TURÇEF 
bünyesinde her dilde yeminli tercüme 
hizmeti ile birlikte her dilde Türkiye’nin 
her bölgesinde ardıl ve simültane 
hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca 
Cambridge Kariyer ve Dil okulumuzda 

İngilizce eğitimlerimiz bireysel ve 
kurumsal bazda devam etmektedir. 
Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi 
almak için www.mersadil.com adresi 
ziyaret edilebilir.” 
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