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Akaryakıt sektörü haksız rekabetten dertli

Egemen Petrol Salihli

Ersoy Petrol

Salihli, Kula ve Selendi’de faaliyet 

gösteren akaryakıt istasyonlarında 

fiyat rekabeti sorun yaratıyor. 

Yetkililer sektörde denetim 

açısından çok başlılık olduğu, 

benzin istasyonlarının 5 bakanlığa 

bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 

tek seslilik olmadığı için kargaşa 

yaşandığı görüşünü ısrarla dile 

getiriyor.
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Erim Ticaret

Ercan Petrol

Haypet -1 Petrol
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Sardes Petrol

Çetinsoy Petrol
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Efes Petrol

Kasap Petrol

Kaya Petrol
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SDN Petrol

Serel Petrol

Kaplanlar Kömür
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Akaryakıt ve kömürde
sorunlar tartışıldı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

benzin istasyonları ve kömür 

satıcısı üyelerine yönelik 

gerçekleştirdiği anket çalışması, 

sektörün büyük sıkıntılar içinde 

olduğu gözler önüne serdi. Yapılan 

anket çalışmasını değerlendirme 

toplantısına sadece 7 üyenin 

katılması ise çözüm konusunda 

bir isteksizlik ve umutsuzluk 

olduğu izlenimi verdi.
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Sultaniye cinsi kuru üzüm rekol-

tesi, bu yıl don ve doludan çok 

fazla etkilenmedi ve verimli bir 

üretim sezonu geçirildi. 2016-

2017 ihracat sezonu da oldukça 

verimli oldu. Kuru üzüm ihracatı 

270 bin ton ile 8 yıl önceki 274 bin 

tonluk rekor seviyesine yaklaştı.

Manisa’da oldukça sert gecen bir 

Üzümde bereket yılı
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köy

Salihli’ye yakın ova köylerinden 

biri olan Köseali’de çiftçinin geçim 

kaynağının yüzde 99’u üzümden 

sağlanıyor. Üreticinin kaderi,  

bir yıl boyunca emek verdiği 

çekirdeksiz kuru üzümün alım 

fiyatına endeksli. 4.5 TL altındaki 

fiyatın maliyetleri kurtarmadığını 

belirten üretici, Tariş ve tüccarın 9 

numara kuru üzüme 4 TL’lik fiyat 

uygulamasından dolayı oldukça 

üzgün.

Köseali’de üzüm baştacı
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köy
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tarih

Gölmarmara yakınında yer alan 

Kaymakçı Arkeoloji alanında 

ortaya çıkarılan buluntular, 

Manisa’nın tarımına da ışık 

tutuyor. Geç Tunç Çağı’na 

tarihlenen tahıl ambarlarında 

bulunan tohumlar, Gediz Ovası’nın 

temel ürün gamının başında yer 

alan üzümün tarihini 3 bin 500 yıl 

öncesine götürdü.

Gediz Ovası’nda üzüm 
3 bin 500 yıldır yetiştiriliyor
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sanayi

2. Etap Salihli OSB’de arsaların üçte 
ikisi tahsis edildi

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin 

Salihli Organize Sanayi 

Bölgesi’nin 2. etabına kısa 

bir süre içinde 25 firma arsa 

başvurusunda bulundu. Başvuru 

yapan firmalardan 15’inin 

tahsisi yapıldı. 10 firmayla arsa 

tahsisi sözleşmesi imzalandı. 

Agrobest Grup da 2. kısımdan 206 

dönümlük parsel satın aldı.
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Salihli Organize Sanayi 

Bölgesi yakınındaki 80 bin 

zeytin ağacından bu yıl ilk 

kez kendi kurduğu fabrikada 

sıktığı zeytinyağını ihracata 

yönlendirmeyi hedefleyen Sardes 

Tarım, Düet markasıyla ihracat 

yapmayı hedefliyor.

Sardes Tarım, Düet markasıyla 
ihracat planlıyor

Hijyene önem veriliyor
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Salihli’deki meslek odaların 

başkanları ve temsilcileri Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 

bir araya geldi. Toplantıda mesleki 

ve teknik eğitimde yeni bölümler, 

zeytincilik, enerji ve ilçeye Fen 

Lisesi kazandırılması gibi konular 

üzerinde fikir alışverişinde 

bulunuldu.

Odalar güçlerini birleştirdi

Salihli Ticaret ve Sanayi 
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ürün

Tekstil sektörünün hammaddesi 

olan pamukta yanlış politikalar 

nedeniyle dip seviyeleri gören 

pamuk üretimi, son yıllarda 

desteklemelerle yeniden 

canlanmaya başladı.  Dünya 

çapında iyi bir yere sahip olan Türk 

tekstil sektörünün, hammaddede 

ithalata bağımlılığının en aza 

indirilmesi için bazı düzenlemelerin 

bir an önce yapılması isteniyor.

Pamuk üretimindeki artış  umut veriyor
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kurs

Girişimci adaylarına 52 yeni katılım 

Komşu odalar bilgilerini paylaştı



EKİM - KASIM - ARALIK 2017 -29

salihli vizyon

FEN LİSESİ

ANADOLU 
LİSESİORTAOKUL

ANASINIFI

KURSLAR

İLKO
KU

L

712 21 21 - 712 52 68 - 712 13 13

EĞİTİM KURUMLARI

AÇILDI

GÜVEN
DİSİPLİN
SOSYAL GELİŞİM

AKADEMİK BAŞARI



30- EKİM - KASIM - ARALIK 2017

röportaj

Traktör bayisi Salihlili işadamı 

Hüsnü Güngör ve kardeşi Rıfat 

Güngör, ilk otellerini 2008 yılında 

“La Bella” ismiyle açtı. İlginç 

bir başlangıçla sektöre adım 

atan Güngör kardeşler, bu işi 

çok sevdi ve arka arkaya komşu 

ilçelerde yeni oteller açmaya 

başladı. Soma, Bergama ve 

Alaşehir’den sonra sırada yeni 

yatırımlar olduğunu belirten 

Güngör, başarısının sırrının ekip 

çalışmasında yattığını vurguluyor.

Tesadüfler sonucu, otel zinciri kurdu

Salihli’de Güngörler galerici ve 
traktör bayisi olarak biliniyor. Ama 
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Kadınlar Birliği, Cumhuriyet Bayramı’nı 
coşkuyla kutladı

Saki İçecek, Premium ürününü tanıttı

yad etti. edildi. 
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TSO’dan öğrencilere 1500 mont 

Geleceğin bilim adamlarına kutlama

verdi:
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Doğal malzemeden Samanev 
Salihli’de üretiliyor

Taziye

Salihli TSO üyesi Erhan Adıgüzel, geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta 

aramızdan ayrıldı. 2008 yılından bu yana Salihli’de emlakçılık yapan, TSO’nun genç 

üyelerinin oluşturduğu A Takımı’nda aktif görev alan Adıgüzel’e Allah’tan rahmet, 

yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası



salihli vizyon



36- EKİM - KASIM - ARALIK 2017

ödül

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 

en çok kurumlar ve gelir vergisi 

ödeyen, en çok ihracat yapan 

ve istihdam sağlayan üyelerine 

plaket sundu. Türkiye genelinde 

en büyük ve en hızlı listelerinde 

sıralamada ön sıralarda olan 

Norm Cıvata, Gündoğdu Gıda 

ve Rella Gıda’ya ise onur ödülü 

takdim edildi. 

İşadamlarına TSO’dan plaketli teşekkür
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Kurumlar Vergisi

Gelir Vergisi
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Yeni bölümler için  MYO’ya ziyaret

Mesleki ve teknik eğitimde yeni adımlar

faaliyete geçmesinden son derece mutlu 

liseleriyle ilgili genel durumu özetledi. getirdi. 

harekete geçme konusunda söz verdi.

sektör incelemelerinde kalifiye eleman 
konusunun  ciddi bir problem olarak 
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CBÜ Salihli Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Bölümü öğrencilerinin 

15 hafta boyunca işyerlerinde 

uygulama yapması konusunda 

Salihli TSO ile MYO yönetimi 

protokol yaptı.

Üniversite ile staj protokolü imzalandı

ilgili protokol Salihli Ticaret ve Sanayi 

Kaymakama ziyaret

talebinde bulundu. 
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kutlama

İzmir’de faaliyet gösteren Salih-

li Eğitim-Kültür ve Dayanışma 

Derneği’nin düzenlediği 15.Yıl 

Gala Yemeği’ne kalabalık bir katı-

lım sağlandı. Salihli TSO yönetimi 

ve üyelerinin de katıldığı gecede 

15. Yıl pastası kesildi.

Salihlililer İzmir’deki baloda buluştu
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gezi

Salihli Ticaret ve Sanayi 

Odası’ndan 45 kişilik işadamı 

grubu, Silifke, Tarsus, Mersin, 

Hatay ve Adana’ya 4 günlük 

kültür turu gerçekleştirdi. Silifke 

Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarsus 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 

ederek iş bağlantıları kurmaya 

yönelik girişimlerde bulunan 45 

kişilik heyet,  Güney Anadolu’nun 

ören yerleri, müzeleri ve dini 

mekanlarını da ziyaret ederek, 

bölgenin kültürünü yakından 

tanıma imkanı buldu.

Güney Anadolu’ya kültür turu
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