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Bu topraklarda yüzlerce, binlerce yıldır 
yeti�tirilen, meyvesi gençlik, güzellik ve 
sa�lık iksiri olan zeytin, son yıllarda 
bölgemizde giderek daha fazla de�er gören 
ürünler arasında yer alıyor. �stanbul, Bursa, 
Denizli gibi Türkiye’nin farklı yerlerinden 
yatırımcıların gelerek zeytinlikler ve bunu 
i�leyecek tesisler kurmaya ba�laması, 
devlet te�vi�i gibi desteklerle zeytincili�in 
Salihli’de giderek yaygınla�masına sebep 
oluyor.

Özellikle bu yıl üzüm üreticisinin 
bekledi�i fiyatı alamaması, üzüm 
üretiminin zeytine göre daha maliyetli ve 
zor olması, zeytin fiyatının da di�er yıllara 
göre bu sene oldukça yüksek olu�ması 
nedeniyle, üzümden zeytine do�ru bir 
yönelme dikkat çekiyor. Biz de zeytin 
konusundaki bu geli�meleri yakından 
gözlemek ve üyelerimizin sorunlarını 
yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek 
üzere, geçti�imiz iki ay boyunca zeytin ve 
zeytinya�ı tesislerini ziyaret ettik.

Zeytin a�acı varlı�ı bakımından 
Manisa’da Akhisar’ın gerisinde 
bulunmasına ra�men, 3 milyon a�aca 
ula�mı� bulunmaktayız. Zeytin tanesinin 
verimi açısından Salihli ve özellikle Adala 
ve Bintepeler tarafındaki mahsulün kaliteli 
olması nedeni ile tercih edildi�ini, 
Akhisar’dan ve Bursa’dan dahi alıcıların 
buraya geldi�ine �ahit olduk. 

Salihli zeytinin co�rafi i�aret koruması 

altına alınması, yaptı�ımız temaslarda ve 
sonunda Odamızda düzenledi�imiz sektör 
toplantısında dile getirilen ortak talep oldu. 
Ayrıca Salihli zeytinine yönelik borsa 
kurulması ve satı�ların borsa aracılı�ıyla 
yapılmasının da önemine dikkat çekildi. 
Zeytinci üyelerimizin bu talepleri 
do�rultusunda Salihli TSO olarak üzerimize 
dü�eni yapmak, fuarlarda stant açmalarına 
destek vermek ve Salihli Zeytini’nin bir 
marka olması Odamızın ve üreticilerimizin 
en büyük arzusudur. 

Zeytin Dalı ve Barış
Zeytin pek çok yönden yararlı bir besin 

olmasının yanı sıra, mitolojide zeytin dalı 
barı�ın simgesi olarak kabul edilmektedir. 
Güneydo�u sınırımızda devam eden, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin ba�latmı� oldu�u 
Zeytin Dalı Harekatı’nın ülkemiz açısından 
hayırlı bir sonuca ula�masını, �ehit olan 
Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır ve ba� sa�lı�ı, yaralı 
gazilerimize de acil �ifalar diliyorum.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
vecizesinin i�aret etti�i anlamı 
içselle�tirerek, barı� ve huzur dolu günler 
diliyorum.

İbrahim Yüksel
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
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Dergimiz üç ayda bir yayımlanır.
Dergide yayınlanan yazılar aksi 
belirtilmedikçe Salihli Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın resmi görüşünü 
yansıtmaz. Kaynak belirtilerek 
dergiden alıntı yapılabilir.
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50. sayı gururu!

Salihli Vizyon Dergimizin 
yayınlanmaya başladığı 2005 yılından 
bugüne 13 yılı geride bıraktık. Bu elinizde 
tuttuğunuz dergimizin 50. sayısı..

Geride bıraktığımız 13 yılda 
Salihli’nin ekonomide, eğitimde, sağlıkta, 
kültürde gelişimine tanık olduk ve bunları 
okuyucularımıza yansıtmaya çalıştık. 
Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
ilk fabrikaların temel atılışından bugün 
yüzde 100 doluluğa ulaşan haline 
gelinciye kadar, buradaki yeniliklerin ve 
gelişimlerin de nabzını tuttuk. Salihli’ye 
bir fakülte kazandırılması yolunda atılan 
tüm adımları izledik ve gelişmeleri 
aktardık. 

Salihli’nin sağlık alanındaki 
başarısına tanık olduk. Eğitim alanındaki 
gelişmesini, birbiri ardına açılan 
okulların durumunu yansıttık.

Salihli ile birlikte Kula ve Selendi’de 
de ekonomiye yön verenleri, gezilecek 
yerlerini, tarihle iç içe köylerini ve 
geleneklerini sunduk.

Son 5 yıldır ise her sayıda bir 
sektörü derinlemesine irdeleyerek, 
sektör temsilcilerini birebir ziyaret 
ederek, içinde bulundukları durumu ve 
sorunlarını yansıtmak gibi bir misyon 
edindik. Son 18 sayımızda 18 farklı 
sektörü detaylı bir şekilde inceledik, 
üyelerimizi tanıdık, sizlere tanıttık. Her 
sektör incelemesinden sonra Oda’da 
ortak toplantıda sektör yetkilileri ile 
ilgili kurumların temsilcilerini bir masa 
etrafında toplayarak, sorunlarına çözüm 
arayışlarını sayfalarımızdan yansıttık.

Kentimizin örnek ve girişimci 
isimlerinin yanı sıra, her sayıda Salihli, 
Kula veya Selendi’nin bir köyünü tanıtmak 
da geleneksel yayın politikalarımızdan 
biri haline geldi.

Sizlerle büyüdük, 50. sayımıza 
ulaştık. 

Değer verenlere sonsuz 
teşekkürlerimizle..

Şirin Yörük
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DOĞA KOLEJİ
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Akdeniz’in tipik ağacı zeytin, bin 
derde deva meyvesiyle, sağlıklı 

beslenmeye önem veren modern 
dünya insanının giderek daha çok 

dikkatini çekiyor. Tüketimin ve 
talebin artmasına paralel olarak, 

arz da sürekli artıyor. 

Salihli’de zeytin ve zeytinyağı 
konusunda oldukça bilinçli bir 

üretim yapılıyor. Ege’nin en kaliteli 
zeytinlerinin yetiştiği Salihli’de 

bağlar sökülüp yerine zeytin 
fidanları dikiliyor. Zeytin, Salihli’de 

üzümden sonra ikinci ürün haline 
gelmiş bulunuyor.

Barışın, uzun ömrün simgesi, lokman hekim:

ZEYTİN

Akdeniz ikliminin tipik ağacı ve bu 
ağacın çok değerli meyvesi zeytin, bu 
toprakların kadim ürünlerinin başında 
yer alıyor. Zeytinin ve ondan elde edilen 
zeytinyağının faydalarına her gün yenileri 
ekleniyor. 2000 yıla kadar yaşadığı için 
ölümsüzlük ağacı olarak da adlandırılan 
zeytinin, pek çok tarihi gravüre ve resme 
konu edildiği dikkat çekiyor.

Akdeniz mutfağının 
vazgeçilmezlerinden olan zeytinyağının 
hammaddesi de olan zeytine son yıllarda 
verilen teşviklerin de etkisiyle, ilgi 
giderek artıyor. Salihli’de özellikle son 
10 yıldır zeytin ağacı varlığında önemli 
bir artış gözleniyor. Masrafı giderek artan 
ve yıl boyunca bakım gerektiren üzüm 
üretimden beklediği geliri elde edemeyen 
yöre çiftçisinin üzüm bağlarını bozarak 
yerine zeytin fidanı dikmelerine sıkça 
rastlanıyor.

Özellikle Adala ve Tekelioğlu 
civarında zeytin bahçelerinin 
yoğunlaşması nedeniyle, hasat zamanında 
buralara alım merkezleri kurulması da 

alışılmış görüntüler arasında yer alıyor. Bu 
civarda yetişen zeytinlerin tane veriminin 
yüksek olduğunu gören yatırımcıların 
da Bursa, İstanbul ve Denizli gibi farklı 
şehirlerden gelerek Salihli civarında 
zeytinlikler kurduğu görülüyor. 

Manisa’da mevcut 22 milyon zeytin 
ağacının 3 milyonu Salihli’de bulunuyor. 
Akhisar 13 milyon zeytin ağacı ile ilk 
sırada yer alıyor, Buna karşılık verim 

açısından Salihli zeytininin tercih edildiği 
de dile getiriyor. Zeytin, Salihli’de 
üzümden sonra ikinci ürün olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Manisa’daki 
169 zeytin ve zeytinyağı tesisisin 14’ü 
Salihli’de bulunuyor.

2017 yılı itibarıyla 80 bin dekar 
alanda 3 milyon dikili zeytin ağacı 
bulunan Salihli’de ağırlıklı olarak sofralık 
çeşit olan Gemlik zeytini üretiliyor.
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Organik üretim
Salihli’de organik zeytin ve 

zeytinyağı üretiminde de bir kümelenme 
dikkati çekiyor. Toplam 14 zeytin ve 
zeytinyağı işletmesinden 5’inin organik 
sertifikalı üretim yapması, bu alanda 
gelişmeye yönelik bir eğilim olduğunu da 
gösteriyor.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
her üç ayda bir farklı bir sektörü 
incelemeye yönelik gerçekleştirdiği 
çalışma son olarak zeytin ve zeytinyağı 
üretimi yapan tesisleri kapsadı. Bu 
görüşmelerden notları aktarıyoruz:

Alyattes Zeytin
Tekelioğlu köyünde organik zeytin 

ve zeytinyağı üretimi yaptıklarını belirten 
Reşat Akkan, bölgedeki ilk ruhsatlı 
zeytin işletmesi olduklarını anlatıyor. 
Sezonda 60-70 ton zeytin işlediklerini 
ve Migros’a mal verdiklerini ifade eden 
Akkan, “Sofralık zeytin üretimine ağırlık 
veriyoruz. Katma değeri daha fazla. 

Zeytinyağı fazla para kazandırmıyor.  
O yüzden zeytinyağı tesisi açılacağına 
zeytin üretimine ağırlık verilmesi daha 
rantabl” şeklinde önerilerde bulunuyor. 
Salihli zeytininin Akhisar zeytininden 
çok daha iyi olduğu görüşünü savunan 
Reşat Akkan, değerini bulabilmesi için 
Salihli zeytini ismi altında satılması 
gerektiğini, bu yıl ürünün bol, fiyatın 
yüksek olduğunu buna karşın iri mal 
bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

Lidya Zeytincilik
Tekelioğlu’ndaki zeytinliklerinden 

elde ettikleri ürünleri satışını yaptıklarını 

belirten Selim Zar, en kaliteli zeytinlerin 
elde edildiği Bintepeler bölgesinde zeytin 
alım sezonunda alıcı ve satıcıların yoğun 
bir çalışma içinde bulunduğunu anlatıyor. 
Tekelioğlu’ndaki açık satış yerlerinde 
satıcı ile alıcıların karşı karşıya geldiğini 
vurgulayan Zar, Burada beş büyük alıcı 
var. Kervan Gıda, Fora Zeytincilik, 
Kaanlar ve Öncü gibi sektörün liderleri 
olan firmalar fiyatları düşürüyor.” diyor. 
1400 dönüm zeytin tarlaları bulunduğunu 
anlatan Zar, zeytin sektöründe kıyasıya 
bir rekabet yaşandığını sözlerine ekliyor.
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Kaleboynu Zeytincilik
Asıl mesleği fotoğrafçılık olan 

Salihli’de uzun yıllardır Foto Teknik 
markasıyla fotoğrafçılık yapan İsmail 
Güler, son yıllarda zeytincilik alanında 
büyük yatırımlar yapıyor. Zeytinliklerinin 
yanı sıra Tekelioğlu ve Büyükbelen’de 
depolar inşa ettiren Güler, zeytinyağı 
imalatında sürdürdüğü titiz çalışmalarının 
meyvelerini almaya başladıklarını ifade 
ediyor. 

Zertum Doğal Zeytincilik
Zeytin sezonunun Eylül başından 

Kasım ayı sonlarına kadar devam ettiğini 
ve bu dönemde geceli gündüzlü yoğun 
bir tempoda çalıştıklarını anlatan Yunus 
Er, kendi zeytinliklerinden elde ettikleri 
organik zeytinlerin analizini Alaşehir’deki 
laboratuvarda yaptırdıklarını kaydediyor. 
Siyah zeytinin bu sezon rekor rakamlara 
ulaştığına dikkat çeken Er, “Zeytincilik 
çok emek isteyen bir iş. Yüzde 20 organik 
farkı koyduk. 11,40 TL’ye ham ürün 
aldık. Zeytin çok değerlendi. Yakında 
bir ağaç dikecek yer kalmayacak.” diyor. 
Hızla gelişen dünya pazarında yeterli 
pay alınamadığından yakınan Er, dünya 
standartlarında üretim yapılamadığı 
için var olan pazarların da kaptırıldığını 
sözlerine ekliyor.

Sardes Besi ve Tarım
Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 

modern bir tesis kuran firma, OSB 

yakınındaki arazide 2 bin dönüm 
üzerinde Gemlik, Ayvalık ve Memecik 
cinsi zeytin üretimi yapıyor. Bu yıl ilk 
kez kendi ürününü işleyen ve kaliteli 
zeytinyağı elde eden firma, butik 
ürünüyle yurtdışı fuarlara katılıyor. Düet 
markasıyla özel ambalajlarda ürününü 
satışa sunmak için son hazırlıkları 
yapan Sardes Tarım, ihracat hedefliyor. 
Kaliteli ürün hedefiyle titiz çalışmalar 
yapan firma yetkilileri, Salihli’de alım 
merkezi oluşturulması gerektiğini, Salihli 
zeytininin Akhisar’dakinden çok daha 
kaliteli olduğunu belirtiyor.
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“Salihli organik zeytinin merkezi oldu. 
Pazara hakim durumdayız. Dökme yerine 
şişeleyerek satmak değerine değer katar. 
Bu yüzden marka olmanın yollarını 
aramalı, işletme sahipleriyle ortak 
hareket etmeliyiz” diyor. Gemlik türünün 
Salihli’ye çok uygun bir çeşit olduğunu, 
besin değerlerinin çok iyi durumda 
olduğunu vurgulayan Bacak, hem yurt 
içi, hem de yurt dışına yönelik organik 
sertifikasına sahip olduklarını kaydediyor. 

Bacak, Salihli’deki zeytincilerin 
fuarlarda ortak bir stant açması için Salihli 
TSO’nun öncülük etmesini istedi.

Eba Dost Zeytincilik
Poyrazdamları mahallesinde 13 

yıldır zeytin ve zeytinyağı imalatı 
yaptıklarını anlatan Sadettin Altın, 
Salihli’de zeytin kuyularının yetersiz 
olduğunu belirtiyor. Devlet teşvikleriyle 

bu işin yapılabileceğini fakat gençlerin 
çok hevesli olmadığını ifade eden 
Altın, 2004-2005 sezonunda faaliyete 
geçirdikleri tesisin Poyrazdamları’nın 
ilk zeytinyağı sıkım işletmesi olduğunu 
belirtiyor.Eba Dost Zeytinciliğin üç 
ortaklı bir firma olduğunu belirten Altın, 
Poyrazdamları’nın verimli arazilerinde 
üzümcülük ve hayvancılığın yanı sıra 
karpuzculuk da yapıldığını kaydediyor.

Adala Zeytincilik
Salihli’nin Adala beldesindeki 

zeytinyağı sıkım tesisinin 2009 yılında 
faaliyete geçtiğini anlatan Veli Çankaya, 
sıcak sıkım yöntemini uyguladıklarını 
anlatıyor.Adala’nın zeytinlerinin çok 
kaliteli ve verimli olduğunu kaydeden 
Çankaya, buradaki zeytinlerin 4.5 
kg ile 5 kg’ından 1 litre zeytinyağı 
elde edilebildiğini, başka yerlerdeki 

Kopuz Zeytincilik
Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 

faaliyet gösteren tesiste siyah Gemlik tipi 
sofralık zeytin imalatı ve paketlemesini 
yaptıklarını belirten Selim Ademoğlu, 
yeşil zeytine bu yıl ilk kez başladıklarını 
anlatıyor. 1000 ton siyah zeytin üretimi 
yaptıklarını kaydeden Ademoğlu,  
dinlenme tesislerine, cafelere, otel ve 
restoranlara satış yaptıklarını ifade 
ediyor. Irak, Almanya ve Rusya’ya 
ihracat yaptıklarını belirten Ademoğlu, 
bürokratik engellerle karşılaştıklarını, 
yatırımcılara destek olunmasını 
beklediklerini ifade ediyor. Selim 
Ademoğlu, zeytin ağaçlarında budama 
sorunları yaşandığını, iyi bakımla daha 
fazla verim almanın mümkün olduğunu 
belirtiyor.

Hikmet Bacak Zeytincilik
Adala’da 3 yıl önce kurulan tesiste 

organik sofralık zeytin ve zeytinyağı 
üretimi yapan Hikmet Bacak, 153 
dönüm zeytinliklerinin yanındaki 
sıkım ve paketleme tesisini 3 yıl önce 
faaliyete geçirdiklerini anlatıyor. Yağı 
16 TL’den aldıklarını, bu yıl fiyatın çok 
yüksek olduğunu vurgulayan Bacak, 
bu yüzden tahminlerinden daha az alım 
yapabildiklerini anlatıyor. Türkiye’deki 
organik zeytinlerin tamamının Salihli 
menşeli olduğunu ifade eden Bacak, 
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zeytinlerden bir litre yağ için 6 kg zeytin 
kullanmak gerektiğini kaydediyor. 
Çankaya, zeytinyağını 16 TL’den 
sattıklarını kaydediyor.

Yiğit Zeytincilik
Bursalı yatırımcılar tarafından 

Adala’da zeytin alımı ve zeytinyağı 
üretimi yaptıklarını anlatan Zahit Beyazıt, 
zeytini ve yağı Akhisar’da depoladıklarını 
belirtiyor. Salihli zeytininin daha 
kaliteli olduğunu kaydeden Beyazıt, 
tesisin yanındaki araziye zeytin dikmeyi 
düşündüklerini ifade ediyor. Salihli’nin 
zeytincilikte yeni olduğunu ve bu yüzden 
toplama yönteminin daha iyi olduğu 
görüşünü savunan Beyazıt, “Salihli’de 
zeytin fiyatı Akhisar’ın da önüne geçti.” 
diyor. Bayoliv markasıyla ürettikleri 
zeytinyağını A-101 zincir marketlerde 
satışa sunduklarını belirten Beyazıt, 
İtalya’da ve İspanya’da rekoltenin az 
olması nedeniyle Türk zeytinyağının 
rağbette olduğunu sözlerine ekliyor.

Acar Tarım
2006 yılından bu yana zeytincilikle 

uğraştıklarını belirten Yahya Acar, 
organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin 
yanı sıra Suudi Arabistan’a ihracat 
yaptıklarını anlatıyor.  Zeytinin Salihli’de 
üzümden sonra gelir getirici ürünler 
arasında ikinci sıraya yükseleceği 

öngörüsünde bulunan Acar, sofralık 
zeytin yapımı için kuyu ihtiyacı 
bulunduğunu, çiftçilere kuyu yaptırmak 
için önayak olunması gerektiğini ifade 
ediyor. Rekoltenin yüksek olduğunu, 
fiyatın düşmesini bekledikleri halde bir 
gerileme olmadığını kaydeden Acar, 
“Kalibre edilmemiş zeytin 7.5 TL’den 
gidiyor. Kalibre edilince 11 TL’ye kadar 
çıkıyor. Bu yıl fiyat oldukça yüksek 
oluştu.” diyor.  Acar, üzümün fazla gelir 

getirmediğine dikkat çekerek, üreticinin 
yavaş yavaş zeytine kaydığı gözlemini 
aktarıyor.

Taytan Zeytinyağı 
Taytan’da  üç ortakla kurdukları 

Taytan Zeytinyağı Fabrikası’nda sofralık 
zeytin ve zeytinyağı üretimi yaptıklarını 
anlatan İsmail Adamcıl, ürünleri 
paketlemeden, dökme olarak sattıklarını 
belirtiyor. Bu yıl fiyatın yüksek olduğunu, 



OCAK - ŞUBAT - MART 2018 -11

salihli vizyon
50. sayı

elinde zeytin olanların bunu sofralık 
olarak değerlendirme yoluna gittiğini 
ve bu yüzden yağlık zeytin bulmakta 
zorlandıklarını ifade eden Adamcıl, 
“Zeytin dibimizde ama mal alamıyoruz. 
Başka yerlerden gelip Salihli’nin 
zeytinini topluyorlar. Bu ürünü burada 
değerlendirmenin yollarını aramalıyız” 
şeklinde konuşuyor. Geçtiğimiz yıl 40 
ton olan sofralık zeytin üretimlerinin bu 
yıl 100 tona çıktığını anlatan Adamcıl, 
zeytinde düşük fiyatlı mallarla paçal 
yapma olayına sık rastlandığı ve bunların 
yeterince denetlenmediği görüşünü 
savunuyor.  

Durasıllı Tarım 
Denizli merkezli firmanın ana 

işinin inşaat olduğunu belirten Kerem 
Karaalp, fabrika tesisleri kurduklarını, 
farklı bir alana yatırım yapmak istedikleri 
için zeytinyağı tesisine yöneldiklerini 
anlatıyor. Zeytini Bintepeler, Soğanlı ve 
Mersinli tarafından aldıklarını anlatan 
Karaalp, geçtiğimiz yıl ilk kez sıkıma 
başladıklarını, önümüzdeki yıl da 
şişeleme tesisi kurup ihracata yönelmeyi 
hedeflediklerini ifade ediyor. Geçtiğimiz 
yıl 600 ton zeytinyağı sıktıklarını ve 15 
ton zeytinyağının tamamını Denizli’de 
sattıklarını vurgulayan Karaalp,  bu 
sezon için 800 ton zeytinyağı sıkmayı 
hedeflediklerini kaydediyor.

Akuygur Zeytinyağı 
Salihli’deki ilk kontinü zeytinyağı 

fabrikası olan AkuygurZeytinyağı’nın 
1994 yılında faaliyete geçtiğini anlatan 
Ragıp Akuygur, kendi zeytinliklerinde 
yetişen ürünü işlediklerini, bunun yanı 
sıra civar köylerden ve zeytinliklerden 
getirilen ürünün sıkımını yaptıklarını 
anlatıyor. Bu yıl yağmurun az yağması 
nedeniyle çok iyi bir verim elde 
edilmediğini belirten Akuygur, “Verimin 
iyi olduğu yıllarda 3.5 kg zeytinden 1 litre 
zeytinyağı elde edilirken, bu yıl 5 kg’dan 
1 litre yağ alabiliyoruz” diyor. Salihli’deki 
yerel marketlere yağ temin ettiklerini 
anlatan Akuygur, İstanbul’da da bir 
şubelerinin bulunduğunu kaydediyor.

Sevgi Bağları
Kemaliye’de 800 dönümde Gemlik 

tipi zeytin üretimi yaptıklarını belirten 
firmanın Genel Müdürü Ulaş Özer, geçen 
seneden beri kendi ürünlerini işlemeye 
başladıklarını kaydediyor.  Doğal 
fermantasyon usulüyle zeytin işlediklerini 
belirten Özer, bu yıl 150 ton salamura 
zeytin üretimi hedeflediklerini, “Ozeytin” 
ismiyle marka tescili yaptıklarını 
vurguluyor. Yeni çalışmalarının 
paketlemeye yönelik yatırım olduğunu 
anlatan Özer, tamamen doğal yöntemlerle 
üretilen ve hiçbir kalıntının olmadığı 
zeytinleri Avrupa’daki marketlere direkt 
olarak gönderebildiklerini ifade ediyor. 
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Zeytinin yararları
Antioksidan özelliğinden dolayı yaşlanmayı geciktirdiği bilinen zeytin, 

vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olarak vücuda enerji verir. 
Kalpteki ritim bozukluklarını giderip, kalbe giden damarlardaki tıkanıklıkları 
açarak kan dolaşımını arttıran zeytin, kalp sağlığı açısından önemli etkilere 
sahiptir. Sindirim sistemini düzene koyup ishalleri engeller.

Zeytinin bilimsel adı Oleaeuropaea olup zeytingiller (Oleaceae) 
familyasına aittir ve Akdeniz ikliminde yetişen bir ağaç türüdür. Zeytin ağacı 
uzun ömürlü bir ağaçtır ve neredeyse 2000 yıl kadar yaşayabilir. Bu ağaç 10 
metreye kadar uzayabilen, sık dallı, tepesi yayvan ve yeşil yapraklı bir ağaçtır. 

Zeytin ağacı düzgün koşullarda bakıldığı takdirde 5-6 yıl içinde meyve 
vermektedir. Ancak bir zeytin ağacının en verimli dönemi 35-150 yaşları 
arasındadır. Bu ağaç bir yıl çok meyve verir, diğer yıl az meyve vererek 
kendini dinlendirir. Ağacın meyvelerinden zeytinyağı elde edilir ve dünyada 
en çok üretilen meyve ağaçları içinde ilk sırada yer alır. A, C ve E vitaminleri, 
protein, kalsiyum, kükürt, klor açısından oldukça zengindir.

Kilo verme konusunda oldukça etkili bir gıdadır. Kanseri önleyebilen 
zeytinin DNA’lar için de çok faydalı olan ender besinlerden biri olduğu 
raporlanmıştır. Zeytin cilt ve saç sağlığını da korur, alerjiyi engelleyebilir. 
Demir içerdiğinden kana oksijen taşıyan kırmızı hücrelerin sağlığını korur. 
İçerdiği A vitamini sayesinde yaşlanmayla ortaya çıkan katarakt hastalığına 
da iyi gelir.
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SEÇ KUNDURA İLAN
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sektör

Salihli TSO’da bir araya gelen 
zeytin ve zeytinyağı firmalarının 

temsilcileri, kalitesiyle aranan 
bir ürün haline gelen Salihli 

zeytininin tescil edilmesi konusunda 
görüş birliğine vardı. Sektörün 

sorunlarının ve mevcut durumunun 
tartışıldığı toplantıda izlenmesi 

gereken adımlar konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Salihlili zeytinciler markalaşma arayışında

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, sektör 
incelemeleri kapsamında sofralık zeytin 
ve zeytinyağı üretimi yapan üyelerini 
bir araya getirerek, geleceğe yönelik bir 
perspektif çizmeye çalıştı. Salihli TSO 
Meclis Salonu’ndaki toplantıya İlçe Tarım 
Müdürü Ali Demir, Salihli Ziraat Odası 
Başkanı Necati Aktürk, Tariş Salihli 
Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Onur, 
Manisa İl Tarım Müdürlüğü’nden konuyla 
ilgili yetkililer ile 30’a yakın zeytin ve 
zeytinyağı işletmesinin temsilcileri katıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, zeytinciliğin 
Salihli’de giderek yükselen bir değer 
olduğunu, üzümden beklediği randımanı 
alamayan üreticilerin yavaş yavaş 
zeytinciliğe geçiş yaptığını kaydetti. 
Salihli zeytininin kalitesiyle aranan bir 
ürün haline geldiğini, yaptıkları üye 
ziyaretlerinde bunu yakından gördüklerini 
kaydeden Yüksel, “Akhisar’dan 
Gemlik’ten, Bursa’dan Salihli’ye zeytin 
almaya gelenler var. Bunun yanı sıra 
İstanbullu, Bursalı yatırımcılar Salihli’de 
zeytinliklere yatırım yapıyor. Yağ 
veriminin oldukça iyi olduğu belirtiliyor. 
Bu sene fiyatların yüksek olması, zeytin 
üreticisini sevindirdi. Sektörün geleceği 
konusunda bir yol haritası belirlemeliyiz. 
Toplantıya gösterdiğiniz ilgi, bu konuda 
ortak çalışmalar yapılabileceğini bir 
göstergesidir.” dedi.

Salihli Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Ali Demir, Türkiye ve dünyada 
zeytin ve zeytinyağı üretimi ve tüketimi 
hakkında bilgi verdi. Ağaç varlığında 
Türkiye’nin dünyada İspanya’dan sonra 
ikinci sırada, zeytinyağı üretiminde 
ise 4. sırada olduğunu kaydetti. 
Kişi başına tüketimde ise ülkemizin 
gerilerde kaldığına işaret eden Demir, 
“Manisa’da mevcut 22 milyon zeytin 
ağacının 3 milyonu Salihli’de bulunuyor. 
Akhisar’daki 13 milyon zeytin ağacı ile 
şimdilik boy ölçüşemez ama Salihli’nin 
avantajı genç ağaçlara sahip olması ve 
zeytin tanesinin kaliteli olmasıdır. Zeytin 
ilçemizde üzümden sonra ikinci ürün olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor” diyerek, 
Manisa’daki 169 zeytin ve zeytinyağı 
tesisisin 14’ünün Salihli’de bulunduğuna 
işaret etti.

Toplantıya katılan firma 
temsilcilerinin Salihli’de bir zeytin borsası 
kurulması ve ürüne coğrafi işaret tescili 
alınması konusunda fikir birliğine vardı. 
Tek tek sorunlarını ve önerilerini dile 
getiren Salihli TSO’nun zeytinci üyeleri, 
bir kooperatif çatısı altında toplanma ve 
ortak hareket etme konusunda da öneriler 

sundu. Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan 
firmaların ortak sorunlarından birinin 
budama konusunda yoğunlaştığı da ortaya 
çıktı. Üyeler, bilinçli budama yapacak 
elemanların yetiştirilmesi için budama 
kursları düzenlenmesi gerektiği görüşünü 
dile getirdi.

Köylülerin bilinçlendirilmesi 
konusunda eğitim çalışmaları yapılması 
fikrini ısrarla öne süren zeytin ve zeytinyağı 
üreticileri, katma değeri zeytinyağına göre 
daha yüksek olan sofralık zeytini üretimi 
konusunda devlet desteği istediklerini 
ifade etti.

Türiş Salihli Üzüm Birliği 
Başkanı Ali Rıza Onur, 30 kişinin bir 
araya gelmesiyle Tariş Zeytin Birliği 
kurulabileceğini, bunun için Salihli’de 
yeterli sayıya ulaşılabileceğini vurguladı. 

Salihli TSO’nun Salihli Kirazı 
ve Odun Köfte’ye geçtiğimiz yıllarda 
coğrafi işaret tescili aldığını, şu anda 
Kula leblebisi konusunda benzer bir 
çalışma yürütüldüğünü kaydeden İbrahim 
Yüksel, Salihli Zeytini’nin de coğrafi 
işaret koruması altına alınması konusunda 
girişim başlatmaya hazır olduklarını ifade 
etti.
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zeytin

Manisa’da mevcut 22 milyon zeytin 
ağacının 3 milyonu Salihli’de 

bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 35 bin 
ton zeytin üretiminin yapıldığı, 

bunun yüzde 70’inin sofralık, yüzde 
30’unun yağlık olarak işlendiği 

tahmin ediliyor.

Salihli İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Ali Demir, zeytinin 
Salihli’de üzümden sonra ikinci ürün 
olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini 
kaydetti. Manisa’da mevcut 22 milyon 
zeytin ağacının 3 milyonunun Salihli’de 
bulunduğunu ifade eden Demir, şu 
bilgileri verdi:

“Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyinin (UZZK) verilerine göre, 
ağaç varlığında Türkiye’nin dünyada 
İspanya’dan sonra ikinci, zeytinyağı 
üretiminde ise 4. sırada bulunuyor.  
Manisa’da mevcut 22 milyon zeytin 
ağacının 3 milyonu Salihli’de bulunuyor. 
Akhisar’daki 13 milyon zeytin ağacı ile 
şimdilik boy ölçüşemez ama Salihli’nin 
avantajı genç ağaçlara sahip olması ve 

zeytin tanesinin kaliteli olmasıdır. 
Zeytin ilçemizde üzümden sonra 
ikinci ürün olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor.” 

Manisa’daki 169 zeytin 
ve zeytinyağı tesisisin 14’ünün 
Salihli’de olduğuna işaret eden 
Ali Demir, Salihli’de 2017 yılı 
itibarıyla 80 bin dekar alanda 
3 milyon dikili zeytin ağacı 
bulunduğunu kaydetti. Ağırlıklı 
olarak sofralık çeşit olan Gemlik 
Zeytini üretildiğini vurgulayan 
Demir, üretim hakkında şu 
açıklamalarda bulundu:

“2017 yılında tahmini 35 bin ton 
zeytin üretiminin yüzde 70’inin sofralık, 
yüzde 30’unun yağlık olarak işlendiği 
tahmin ediliyor. İlçemize en uygun çeşit 
Gemlik çeşididir. Sofralık olması, yüksek 
verimli ve soğuğa daha dayanıklı olması 
nedeniyle ilçemizde en uygun zeytin 
çeşididir. İlçemizdeki dikim alanlarının 
2006 yılından itibaren verilen devlet 
desteği sayesinde hızla artmaktadır. 
Dikim alanlarının yeni olmasından dolayı 
hastalık ve zararlılar konusunda ilçemiz 

çok sıkıntı yaşamaktadır. Yıl boyunca 
teknik elemanlarımız tarafından arazide 
yapılan hastalık ve zararlı surveyleri 
sayesinde hastalıklı ve zararlılarla etkin 
bir şekilde mücadele edilmektedir.”

Salihli İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nün 9 köyde 
zeytin üreticisi için budama, sulama, 
gübreleme, hastalık ve zararlılar 
konusunda kurslar düzenlediğini anlatan 
Demir, talepte bulunan üreticiler için yeni 
kurslar açmayı planladıklarını sözlerine 
ekledi.

Salihli’nin avantajı
genç ağaçlar ve kaliteli tane 
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Altyapı çalışmalarının devam ettiği 
Salihli OSB’nin ikinci kısmında 
toplam 887 bin 525 metrekarelik 

sanayi parselinin 500 bin 746 
metrekaresi tahsis edilmiş oldu. 

Bu firmalarda 3 bine yakın kişinin 
istihdam edilmesi planlanıyor. 

İkinci kısım OSB’nin tam doluluğa 
ulaşmasıyla her iki kısımda toplam 

istihdam ise 8 bine ulaşacak.

Salihli 2. kısım OSB’de 18 firmaya tahsis yapıldı

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin 
birinci kısmının geçtiğimiz yıl yüzde 
100 doluluğa ulaşması üzerine, ikinci 
kısımda hareketlilik arttı. Kamulaşmanın 
tamamlanmasından sonra, altyapı ihalesini 
kazanan Anakent Planlama Yapı Yatırım 
A.Ş.’ye yer telsimi yapıldı. Alt yapı yapım 
işinin devam ettiği bölgedearsa tahsisi de 
hızlı bir şekilde sürüyor. 

Toplam 36 firmanın başvuruda 
bulunduğu ikinci kısım OSB’de arsa 
tahsisi yapılan firma sayısı ise 18’e ulaştı. 

Toplam 887 bin 525 m2sanayi 

parselinin 500 bin 746,52 m2’si tahsis 
edildiği ikinci kısım OSB’de, tahsisi 
yapılmış firmalarda 2750-3 bin kişinin 
istihdam edilmesi planlanıyor.1.Etap 
OSB’deki firmaları ve 2.Etaptaki boş 
parseller de göz önüne alındığında 
istihdam rakamının8 bin kişiye ulaşacağı 
öngörülüyor.

Norm Holding’den 2 bin kişiye 
istihdam

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin 
birinci kısmında 3 fabrikası bulunan Norm 
Holding, ikinci etapta da 162 dönüm arsa 
satın aldı.Birinci kısımda 700 kişiyle 
otomotiv sektörüne yönelik somun, vida 
ve cıvata gibi bağlantı elemanları üretimi 
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yapan İzmir merkezli Norm Holding, 
ikinci etaptaki fabrikalarında da 1200 
kişilik istihdam sağlayacak. Bağlantı 
elemanları üretiminde Türkiye’deki 
başlıca firmalardan biri olan Norm 
Holding, İzmir’deki Çiğli Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim 
kampüsü zamanla Salihli’ye kaydırmış 
olacak.

Salihli OSB’nin ikinci kısmındaki 
162 dönümlük sanayi parseli için yapılan 
tahsis sözleşmesini Norm Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal 
ile aynı zamanda Salihli OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı da olan Salihli Belediye 
Başkanı Zeki Kayda imzaladı.

Salihli OSB’de bulunan fabrikalarda 
ürettikleri bağlantı elemanları (somun, 
vida, cıvata) ile Türkiye’de sektörün önde 
gelen firmalarından olduklarını ifade 
eden Norm Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Uysal, “Salihli bizim için 
çok önemli çünkü buralıyız ve Salihli 
ile gönül bağımız var. OSB’nin ikinci 
kısmında 162 dönüm arazi üzerinde 
kuracağımız fabrikalarda, toplamda 2 
bin kişiye iş imkanı sunacağız. Salihli’ye 
yatırım yapma noktasında Belediye 
Başkanımız Zeki Kayda’nın çok büyük 
katkısı oldu” dedi. 

Norm Holding tarafından 
Salihli OSB’de büyük yatırımlar 
gerçekleştirilerek istihdam sağlandığını 
vurgulayan Başkan Kayda ise, işsizliğin 
önlenmesi adına atılan imzaların hayırlı 

olmasını diledi. 
İmza törenine, Belediye Başkanı 

Zeki Kayda, Norm Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Uysal, Norm 

Holding  Satın Alma ve İdari İşler 
Direktörü Ahmet Bayraktar ve Salihli 
OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.
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OSB

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kurulan ilk tesis olan Sardes Gıda, 

yıllık 11 milyon Euro’luk cirosunun 
tamamına yakınını ihracattan 
sağlıyor. Ortalama 250 kişinin 

çalıştığı firma, son iki yılda yaptığı 
yeni yatırımlarla, OSB’nin birinci 

kısmındaki tesis sayısını dörde 
çıkardı.

Sardes Gıda, yeni yatırımlarla büyüyor

Gıda ağırlıklı Organize Sanayi 
Bölgesi olan Salihli OSB’nin bu 
karakteristik özelliğini yansıtan, OSB’nin 
ilk kurulan tesisi olan Sardes Gıda, 
büyümesini emin adımlarla sürdürüyor. 
2001’de temel atıldıktan sonra 2003’te 
kısmi faaliyete geçen firma, üretiminin 
tamamına yakınını ihracata gönderiyor. 

İlk üretime kuru domatesle 
başladıklarını anlatan Sardes Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Ziraat 
Mühendisi Mehmet Demir, 2-3 yıl sonra 
konserve sebzelerini de ürün gamına 
eklediklerini, 15 yıldır ihracat yaptıklarını 
belirtiyor.

Sözleşmeli tarım yöntemiyle üretilen 
domates, biber, patlıcan, kornişon 
salatalık gibi sebzeleri konserve haline 
getirerek, tenekeli veya kavanozlu olarak 
paketlediklerini belirten Demir, konserve 
olayının geniş alanlar gerektirdiğini 
kaydederek, yeni yatırımlarını şöyle 
anlatıyor:

“ OSB’nin hemen girişinde yer 
alan fabrika alanımız, konservede 
kullandığımız bidonların geniş sahalar 
gerektirmesi nedeniyle yetersiz kaldı. 

Geçtiğimiz 2 yıl içinde OSB’nin iç 
kısmında yan yana iki parseli satın alarak 
buraları da değerlendirmeye başladık. 
En son da satılık olan hazır bir fabrikayı 
satın aldık. Böylece birinci kısımda 4 
fabrikayla üretimimizi sürdürüyoruz.”

Biberde bölgenin 1 numarası
Saruhanlı’da sadece biber ürünleri 

yapan bir firmaya ortak olduklarını, Rayka 
Konserve isimli bu firmanın bütün lojistik 
işlerinin Sardes Gıda’da yapıldığını 
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belirten Mehmet Demir, biber konusunda 
bölgede bir numara haline geldiklerini 
ifade ederek şu bilgileri veriyor:

“Sardes Gıda ve Rayka Konserve 
ikisi aynı anda değerlendirildiğinde 
bölgede biber konusunda bir numaralı 
alıcı durumunda. İki tesis de tamamen 
ihracata yönelik üretim yapıyor. 15 
milyon Euro, iki tesisin toplam ihracat 
rakamı. Sadece Sardes 11 milyar Euro’luk 
ihracat yapıyor. Önümüzdeki yıl kornişon 
turşu üretiminin dahil olmasıyla ciroyu 
artırmayı hedefliyoruz.”

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri 
olmak üzere Avustralya, ABD, Yeni 
Zelanda ve Meksika’ya kadar ihracat 
yaptıklarını kaydeden Demir, yerel 
marketlere de girmeyi düşündüklerini, 

ama bu konuya henüz odaklanamadıklarını 
ifade ediyor. Yaz sezonunda çalışan 
sayısının 350’ye kadar çıktığını, yıllık 
ortalama olarak bakıldığında 250 kişiye 
istihdam sağladıklarını belirten Demir, 
kornişon üretiminin başlamasıyla bu 
sayının da artacağını vurguluyor.

Fuar katılımı gelenek oldu
Yurtdışındaki önemli gıda 

fuarlarında stant açmayı bir gelenek 
haline getirdiklerini ve büyümelerinde bu 
katılımların büyük payı olduğunu anlatan 
Demir, “Almanya ve Fransa’daki gıda 
fuarlarına, bir yıl birine, bir yıl diğerine 
olmak üzere düzenli olarak 10 yıla yakın 

süredir katılıyoruz. Ayrıca Kanada ve 
İngiltere’de stant açarak, Dubai’ye de 
müşteri ziyareti şeklinde katılıyoruz. 
Oğlumuz Aybars Demir’in üniversiteyi 
bitirip bize taze kan olarak katılmasıyla, 
ihracatta daha da ivme kazandık.” diyor.

Sardes Gıda’yı eşi Figen Demir ile 
birlikte iyi bir noktaya getiren Mehmet 
Demir, kurutulmuş domateste de aranan 
bir marka haline geldiklerini, toplamda 
yüzde 10 oranındaki organik üretimin 
payını da artırmayı hedeflediklerini ifade 
ediyor.

Kurutulmuş domateste ekimden, 

hasata, üretimden paketlemeye kadar 
her aşamada uzmanlaşarak Türkiye’nin 
önde gelen üretici ve ihracatçısı haline 
gelen Sardes Gıda, yıllar içinde ürün ve 
işleme yönteminde çeşitliliğe gitti. Başta 
biber çeşitleri olmak üzere közlenmiş, 
salamura, marine, konserve gibi işleme 
yöntemleriyle ızgara edilmiş sebzeler, 
yağda ürünler, sos, salata ve Bruschetta 
çeşitleri, yaprak sarma, kapari ve organik 
sertifikalı pek çok ürün üreten firma, 
yurtdışı pazarlarda aranan bir marka 
haline geldi. 
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Demirköprü Barajı’nın 
yapılmasından sonra bataklıktan 

kurtulan Poyrazdamları, bereketli 
topraklarında her türlü meyve ve 

sebzenin yetiştiği bir kasaba haline 
geldi. Salihli’ye yakın olması 
nedeniyle nüfusu azalmayan 

Poyrazdamları, hayvancılıkta da 
söz sahibi. 

Salihli’de Poyraz isminde iki 
mahalle bulunuyor. Bunlardan biri 
Yuntdağı’nda daha yükseklerde bulunan 
ve imparatorluk döneminde şehzadelerin 
avlak olarak kullandığı, tarihi evleriyle, 
su sarnıcıyla ve tarihi kanalizasyon 
sistemiyle dikkat çeken yukarı Poyraz 
köyüdür. Bizim bu sayıda ziyaret ettiğimiz 
yer ise bağlarını işlemek üzere dam denen 
derme çatma binalarla temelleri atılan ve 
zamanla Poyrazdamları ismini alan köy 
veya şimdiki şekliyle mahalledir.

Salihli’ye 17 km uzaklıkta ve 
kuzeyde yer alan Poyrazdamları’nı Salihli 
TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral ve 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel 
ile birlikte ziyaret ettik.  Köy kahvesinde 
bizi Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati 
Aktür, Mahalle Muhtarı Harun Yaşa, köy 
sakinlerinden emekli asker Serdar Kemer 
ve mahalleliler karşılıyor.

Salihli –Gördes yolu üzerinde 
bulunan, genelde bakımlı evlerin yer 
aldığı mahallede 1850 kişinin yaşadığını 
öğreniyoruz.  Salihli’ye yakınlığın yanı 
sıra toprakların bereketli olmasının büyük 
avantaj olduğunu belirten Muhtar Yaşa, 

Salihli’nin meyve ve fidan deposu

Poyrazdamları
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Salihli’nin meyve ve fidan deposu

Poyrazdamları

gelişmelerini şöyle anlatıyor:
“Eskiden bataklık ve palamutluk 

olan bölgede palamut toplayarak geçim 
sağlanıyormuş. Büyüklerimiz anlatır, 
bir çuval palamut bir büyük altın 
edermiş. Palamutlar Salihli’de fabrikada 
işlenerek, dericilikte hammadde olarak 
kullanılırmış.  1956-1958’de Demirköprü 
Barajı’nın açılmasıyla bataklık kurumuş 
ve zamanımızın bereketli arazileri ortaya 
çıkmış. Üzüm, zeytin, tütün,  karpuz-
kavun, sebzeciliğin yanı sıra, bağ fidanı 
üretiminde iyi bir yere geldik. Türkiye’nin 
her yanına hatta Irak’a bile bağ çubuğu 
sattık. Bunda Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin de olumlu etkisi oldu.”

Dibekdağı eteklerindeki köyün hem 

dağ, hem ova özelliklerini aynı anda 
barındırdığını, ürün çeşitliliği olduğu için 
gelir düzeyinin de oldukça iyi olduğunu 
belirten Muhtar Yaşa, “17 bin dekar 
ekilebilir arazi, 7 bin dekar bağ, 2 bin 
700 dekar zeytinimiz bulunuyor. Son 
zamanlarda bağcılıktan zeytinciliğe doğru 
bir kayma gözleniyor. Maliyeti ve bakımı 
daha az, verimi daha fazla olduğu için 
zeytincilik revaçta” diyor. 

Poyrazdamları’nın Kütahya, Gediz 
ve Simav depremlerinden sonra göç 
aldığını, Demirci ve Selendi’den de 
köye yerleşenler olduğunu belirten Yaşa, 
üzümlerin kesim zamanında Gördes ve 
Gökeyüp’ten de köye gelenler olduğunu 
kaydediyor.
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Karakeçili Yörükleri’nin köyün 
temelini oluşturduğunu vurgulayan 
Muhtar Yaşa, Poyrazdamlarında 2 binin 
üzerinde büyükbaş hayvan bulunduğunu, 
4-5 koyun sürüsü olduğunu fakat mera 
konusunda sıkıntı yaşandığını anlatıyor.

İlkokul ve ortaokulun 1974’te 
açıldığını, civar köylerden gelenlerle 
birlikte 300 öğrencinin eğitim gördüğünü 
kaydeden Yaşa, okullarda 15 öğretmenin 
görev yaptığını kaydediyor. 

Başarılı isimler yetişti
Poyrazdamları ve Poyraz Köyü, 

Kurtuluş Savaş’ında gösterilen 
kahramanlıklarla da adından söz 
ettiriyor. Düşmana ve yerli işbirlikçilere 
karşı büyük direniş gösteren İzzet 
Çavuş (makineli tüfekçi) ve Poyraz 
Çetesi’nin kahramanlıkları kuşaktan 
kuşağa aktarılıyor. Eğitime önem 
veren ve pek çok başarılı isim yetiştirin 
Poyraz ve Poyrazdamları’ndan tıp ve 
ziraat alanında isim yapmış profesörler 
merhum Münir Büke ve Ferit Turanlı, 

bağ çubuğu üretimini başlatan Yüksek 
Ziraat Mühendisi Metin Altın, pilot 
Halil Açıkgöz gibi isimlerle köylü gurur 
duyuyor.
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Çocukluk ve gençlik yıllarını 
Salihli’de geçirdikten Almanya’ya 

çalışmaya giden Habib Bektaş, 
her iki ülkede de öykü, roman, 

şiir ve çocuklara yönelik kitaplar 
yazdı. Edebiyat alanında pek çok 
ödül kazanan Bektaş, hafızasına 

nakşolmuş olan çocukluğunun 
bereketli üzüm bağlarını, pırıl 

pırıl akan Gediz Nehri’ni, doğayı 
ve insan ilişkilerini işlediği öykü 

ve romanlarıyla, Salihli’nin 
tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

Edebiyat dünyasına Salihli’nin armağanı:

Habib Bektaş

Hamriyanım romanıyla Milliyet 
Yayınlar Roman Ödülü’nü, Gölge 
Kokusu romanıyla İnkılap Yayınevi 
Roman Ödülü’nü, Cennetin Arka Bahçesi 
romanıyla Dil Derneği Ömer Asım Aksoy 
ödülünü, Almanya’da da Erlangen Kültür 
Ödülü’nü kazanan, Eylül Fırtınası romanı 
Atıf Yılmaz tarafından filme çekilen 
Habib Bektaş, edebiyattaki başarılarıyla 

dikkat çekiyor.
Yaşamını şekillendiren çocukluk ve 

gençlik yıllarını Salihli’de sevgi dolu bir 
ortamda doğa ile iç içe geçiren Bektaş ile 
hayatının, seyahatten arta kalan kısmını 
geçirdiği Salihli’de gerçekleştirdiğimiz 
söyleşimizi sunuyoruz: 

Sayın Habib Bektaş, şiir, hikaye 
ve romanlarınızda Salihli’nin izlerini, 
doğası ve insanlar arasındaki sıcak 
ilişkilerin izleri açıkça görülüyor. 
Sizin çocukluğunuzdaki Salihli’yi ve 
yaşadığınız mahalleyi anlatır mısınız?

Deneyelim. Bölük pörçük olacak. 
Olsun! Röportaj da öyle olmalı bence, 
konudan konuya atlayarak, bir zamanlar 
Gediz ırmağının burgaçlanarak, denize 
koşması gibi. 

Salihli’de ben sanıldığı kadar 
fazla yaşamadım. On yedi yaşımın son 
aylarında çekip gittim. Bir süre sonra 
gelip bir yıl kadar daha kaldım. Hepsi o! 
İzmir, İstanbul, sonra da yurt dışı. Lakin 

dostlarla ve pek az sayıdaki çocukluk 
arkadaşlarımla ilişkimi koparmadım. 

İnsanın bir “haymat”ı olması iyidir. 
“Haymat”, benim kişisel sözlüğümde bir 
parça çocukluk anlamına gelir. Sonraları 
benim iki Haymat’ım olacaktı… İçinde 
büyüdüğün, seni sosyal ve kültürel 
anlamda biçimleyen ülkenden uzaktaki bir 
başka memlekette, coğrafyada yaşamanın, 
oradaki insanların, konuştukları dili, 
kültürü öğrenmenin, onların birikimini 
özümsemenin bir kazanım olduğunu 
yaşayarak öğrenecektim. Farklı 
kültürlerde dolaşmak, bir zenginliktir. Bir 
çoğalmadır. 

Gelelim Salihli’ye! Biliyor musunuz 
benim çocukluğum doğada geçti. 
Olağanüstü iyi, güzel, merhametli, bana 
inanan, güvenen bir babam vardı. O da 
doğayı çok severdi, benim gibi. Ben 
galiba sevmeyi de ondan öğrendim. 
Sevginin yaşayarak öğrenilebileceğine 
inanıyorum. Çocukken benim oyun 
oynadığım yerleri mi merak ediyorsunuz? 
Söyleyeyim: Çay, dere, ırmak kıyıları. 
Benim çocukluğumda Gediz ırmağından 
yaz kış berrak sular akardı. Ve oldukça 
derindi. Yatağının çevresinde geniş bir 
alan vardı: Sazlıklardan, hayıtlardan, 
ılgınlardan; kavak ve söğüt ağaçlarından, 
dahası adını bilmediğim birçok bitkiden 
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oluşan. Gümüş renginde çay balıkları 
yüzerdi sularında. Çok lezzetli balıklardı. 
Aklımda yanlış kalmadıysa o balıklara o 
zamanlar “çapak” diyorduk. 

Günümüz Devlet Hastanesinin 
arkasında “pilavtepe” derler bir dağ 
vardı. Onun ya da çevresindeki dağların 
tepesine çıkardım ve Salihli ovasının 
koynuna girmiş coşkuyla akan Gediz’in 
kıvrımlarını seyrederdim. Alımlı bir 
kadının boynunda ışıldayan gümüşten bir 
Lydia gerdanlığına benzerdi.

Ya şimdi? Şimdi ne akıyor 
Gediz Irmağından? Affınıza sığınarak 
söylüyorum, okurlarınız beni bağışlasın: 
Gediz’den şimdi türlü çeşitli atıklar, çöp, 
kısacası b.k akıyor. Öylesine hüzünlü ki.. 
Yazık! Irmağı değil, kendimizi tükettik!   

- Türkçe’ye hakimiyetinize hayran 
kalmamak mümkün değil. Bu hasletinizi 
nasıl kazandınız?

Ne desem! Bunun tersi bir felaket 
olurdu. O zaman başka bir iş yapmak 
zorunda kalırdım. 

-Bu iş ne olurdu hocam?
Sanıyorum iyi bir “yemek pişiricisi” 

olmak isterdim.. Ya da kendi emeğimin 
yansıyabileceği küçüklükte tarıma 
dayalı bir iş! Yani toprakla uğraşmak. 
Bu yanıt zaman zaman çocuklara düş 
kırıklığı yaşatıyor. Çünkü artık çocuklar 
çoğunca, “çağa” ayak uydurup ya yüksek 
mühendis, ya doktor, ya işletmeci ya da ne 
bileyim, zengin olmak istiyorlar. Bunu da 
çoğunca biz “büyük”lerden öğreniyorlar. 
Geçende 80 öncesi TDK’nun yayımladığı 
bir kitapta ilk kez bir deyişle karşılaştım. 
Aklımda yanlış kalmadıysa şöyle diyordu 
yazar (Bozkurt Güvenç): “Kuş ne görür 
yuvada, onu öter havada.” Ne kadar güzel 
bir deyiş değil mi!  

-Edebiyat alanındaki ilk başarınızı 
hangi eserinizle kazandınız ve ödüllere 
kadar giden yolda neler yaşadığınızı 
anlatır mısınız?

Nasıl desem bilmem ki? Başarı 
sözcüğünü pek sevmiyorum. Başarı nedir 
ki? Biraz görece olduğunu düşünüyorum. 
“Ben başarılıyım” diyemedim hiçbir 
zaman. Bu doğru da olmaz. Benden 
kaynaklanan bir başarının olduğunu 

düşünsek bile, bu, bir başkası için hiçbir 
anlam ifade etmeyebilir. Biliyor musunuz, 
ben yayımlamadan da yaşayabileceğim 
bir burca girdim artık. Dikkat, yazmadan, 
demiyorum; yayımlamadan! Sonuçta, çok 
iyi bir marangozla, çok iyi bir bahçıvanla, 
tasarımcıyla veya herhangi bir işi yapan 
zanaat erbabıyla yazar arasında çok bir 
fark olmadığını düşünüyorum. Eğer insan 
işini seviyorsa, insan’a dönük çalışıyorsa 
ve iyi’nin daha iyisi olduğunu biliyorsa, 
bir de işine sevgiyi maya ediyorsa, bu 
iyidir, bence. 

-Son zamanlarda çocuklara yönelik 
eserlerinizle dikkat çekiyorsunuz. Bu 
kulvara nasıl geçtiniz?

Ben Almanya’da da birçok çocuk 
kitabı yazdım. Uzun sözün kısası, bu, yeni 
bir şey değil. Yalnız burada bir parça da 
olsa şu “çocuk kitabı” kavramı üzerinde 
durmak istiyorum. Yazıya geçmemiş 
sözlü ninni ve masalları saymazsak, 
yaygın anlamda çocuk kitabı oldukça 
yenidir. 18.yy’dan sonra çocuklar için 
yazılmış eserlerden bahsedebiliyoruz.  
Bu, kuşkusuz rastlantı değildir. Fransız 
Devriminin olduğu yüzyılda krallıkların 
varoluş nedenleri sorgulanmaya başlıyor. 
Eşitlik, özgürlük ve adalet kavramları, 
ilkeleri üzerine düşünmeye başlıyor 
insanlar. Şark-İslam edebiyatında da 

çocuklara dönük edebiyattan söz etmek 
güç. Uzmanlar, bazı erk sahibi kişilerin 
(krallar, şahlar) çocukları için yazdırdıkları 
nasihatnamelerden bahsediyor.

Çocukluğumda bir öğretmen 
tanımıştım. Benim okuma sevdamı bilir, 
kitap verirdi. Kitabı geriye getirmem 
gereken günden önce okuyup iade 
ediyordum.  Ama ben daha çok yetişkinler 
için yazılmış kitaplar okuyordum. Zaten o 
zamanlar edebiyatımızda öyle fazla bir 
çocuk kitabı da yoktu. 

Yetişkinlerin okumuyor olması 
da beni çocuklara dönük çalışmaya 
yönlendirmiş olabilir. Çocuklar okuyor. 
Kız çocukları daha çok okuyor. 

-Siz Salihli’de oturuyorsunuz ama 
sürekli seyahat halindesiniz. Okullarda 
konferanslar veriyorsunuz. Bunu da 
kendinize bir amaç ve hedef olarak 
seçmişsiniz sanırım!

Doğru, son yıllarda bir gezgin 
oldum. Yurt dışına gidiyorum sık sık. 
Ama Türkiye’de de yollardayım. Yılın 
neredeyse yarısı yollarda ya da bir başka 
kentte, ülkede geçiyor. 

Çocuklara gelince, hedef seçmek… 
Bu, iddialı bir deyiş. Büyük laflardan 
korkacak kadar çok şey yaşadım. Benimki, 
elimden geldiğince bir şeyler yapmaya 
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çalışmak. Hepsi o! Onlarla yaptığım 
etkinliklerde “yazar”ın da sadece bir 
insan olduğunu, yanılabileceğini, her şeyi 
bilmediğini yansıtmaya çalışıyorum. En 
önemlisi de şu: çocukların soruları bana 
çok şey öğretiyor. Laf aramızda aslolan 
sorulardır, hazır, çokbilmiş yanıtlardan 
korkarım.     

-Öykülerle Deyimler, Öykülerle 
Atasözleri anladığım kadarıyla okullarda 
yardımcı kitap olarak okutulan ve kısa 
sayılabilecek bir süreçte birçok çocuğa 
ulaşmış kitaplar. Yani başarılı. Böyle 
kitaplar yazmak nereden aklınıza geldi?

Andığınız kitapların okurlarca 
sevilmesinin nedenlerinden biri, 
sanıyorum öykülerin özgün, yani 
kurmaca olmasındandır. Diyeceksiniz 
ki özgün olmayan, kurmaca olmayan 
öykü de mi var? Şöyle var: Bu tür 
kitaplar piyasada çok. Nasreddin 
Hoca’dan, İncili Çavuş’tan, Pertev Naili 
Boratav’dan, halk bilimleri-sosyoloji 
dalında yazılmış doktora çalışmalarından 
öykücükleri, fıkraları toplayıp deyimlerle, 
atasözleriyle, veya bir başka konuyla 
ilgili kitap yapıyorlar. Kitabın kapağına 
“derleyen” demeden yazarın adını yazmak 
bence etik değil.  

Yazar’a gelince, önce kısacık bir 
anı: Yıllar önce Bektaş’ın Cennetin 
Arka Bahçesi adlı romanı Ankara’da 
Türk Dil Derneği, Ömer Asım Aksoy 
Roman Ödülü’ne değer görüldü. Daha 
önce birçok eserim ödüllendirilmişti. 
Ama hiçbir ödüle o denli sevinmemiştim. 
Bunun birçok nedeni vardı: Neredeyse 

kırk yıldır yurt dışında, Türkçenin 
gurbetinde yaşayan bir yazara, kriteri dil 
olan bir ödül veriliyordu. İkincisi ise, o 
ödülde bir isim vardı: Ömer Asım Aksoy. 
Nur içinde yatsın, ömrünü Türkçeye 
adamış Gaziantepli bir dilbilimcimizdir. 
Ve Türkçedeki en kapsamlı, en derinlikli 
atasözleri ve deyimler sözlüğünün 
yazarıdır. O gün, orada, ödül töreninde 
yazar kendi kendine şöyle mırıldandı: 

Habib, belki dil konusunda da günün 
birinde bir şeyler yazabilirsin! 

Gün ola, harman ola dedik, geldik bu 
günlere. 

-Gençlerin edebiyata ilgisi sizce 
yeterli mi? Teknolojinin yaygın olduğu 
çağımızda kitapların geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Gözlemlediğim kadarıyla şunu 
içtenlikle söyleyebilirim: En çok kitap 
okuyan kesim, çocuklar. Çocuklar 
içinde ise, kız çocukları. Yetişkinlere 
gelince, bence, erkekler neredeyse hiç 
okumuyorlar. Ya da şöyle diyelim, 
kadınlara oranla daha az okuyorlar. 

Elbette bazı şeyleri göz ardı 
edemeyiz: her şey çok tez değişiyor. 
Zaman hızlı. Her şeyi tüketiyoruz. Çağdaş 
insan, burada “çağdaş” sözcüğünü tırnak 
içine almanızı dileyeceğim, “çağdaş 
insan” her şeyin çabuk olmasını istiyor.  

Eğitimle ilgili sorunlarımızın 
olduğunu düşünüyorum. Liseye gidip 
de kelimenin tam anlamıyla okuma 
yazma bilmeyen çocukların olduğunu 
düşünüyorum. Düşünmekle kalmayıp 
gözlemliyorum. Özel ile devlet okulları 
arasındaki olumlu veya olumsuz 
farklılıklar üzerine tartışmak gerektiğini 
düşünüyorum. Tüm 
okulların (özellikle 
devlet okullarının)  daha 
çağdaş, daha güzel, daha 
adil, daha güler yüzlü 
olmasının iyi olacağını 
düşünüyorum. Donmuş, 
hazır, inanmayı 
gerektiren bilgi değil, 
soran, soruşturan, yeni 
sorular üreten yöntemin 
daha yararlı olacağını 

düşünüyorum. Yine de Çetin Altan’ın 
dediği gibi “enseyi kararmamak” gerekir. 
Neden? Ne var bunu bilemeyecek: 

 “…
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler.”

-Salihli’nin tanıtımı konusunda 
neler yapılabilir. Bu konuda da son 
olarak görüşlerinizi bizimle paylaşabilir 
misiniz?

Ah, hani zor soru sormayacaktınız, 
Şirin Hanım! Ben bu işlerden anlamam 
ki! Duyduğuma göre “çağımızda bu 
işlerin uzmanı var”mış!

Neyse şakayı bir tarafa bırakalım. Ve 
kısacık bir örnekle yetinmeye çalışayım: 

Bakın, sadece Türkiye’de değil, 
yurt dışında da nereye gittiysem çoğunca 
Sevgili Zafer Keskiner’i ve döneminin 
Salihli’sini benden önce oraya varmış 
gördüm! Zafer Bey ve ekibi, bunu başardı. 
Ekibiyle birlikte kotardığı birçok işin 
yanı sıra “Şiir İkindileri” diye bir projeyi 
yaşamın bir parçası yaptı.  Bu etkinlikler 
halka ulaştı. Özellikle gençlere edebiyatı, 
şiiri sevdirdi. Şiir konuşuldu. Salihli’nin 
evrensel konukları, dolayısıyla dostları 
oldu. Bu iyi bir şeydir. Farklı kültürlerden, 
farklı düşüncelerden korkmamak gerekir. 
Biz insanız. Kazanan hep insan olmalı. 
Uygarca, dostça, konuşarak birçok değeri 
çoğaltabiliriz. Bunun için Salihli’de her 
şeyin olduğunu düşünüyorum: İnsan ve 
sevgi. 

Daha birçok şey yapılabilir. Yeter ki 
biz kafamızın içindeki duvarları, sınırları 
yıkalım. Oturup konuşalım. Yeni şeyler 
söyleyelim.  
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bil kolej
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Köy Enstitülü eğitim çınarları

İlyas Kalay, hayatını eğitime adadı

Huriye Saraç, zorlu yaşamını 4 ciltte topladı

1925 yılında Manisa’nın Demirci 
ilçesinde doğdu. 1940 yılında İzmir 
Buca’da bulunan Kızılçullu Köy 
Enstitüsü’nde öğrenime başladıktan 
sonra ilk görev yeri 1944 yılı sonunda 
Demirci’nin Hırkalı köyü ilkokulu oldu. 
Daha sonra sırasıyla Salihli’nin Yeşilova 
Köyü ilkokulunda ve Salihli merkez 
Altınordu İlkokulu’nda öğretmenlik 
yaptı. 1973’te emekliye ayrıldı. Salihli 

Belediyesi’nde Meclis üyeliğinde 
bulundu. 65 yaşında ehliyet, ayrıca 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi’nden 2 yıllık ön lisans diploması 
aldı.

Köy Enstitüsü’nde çalmayı 
öğrendiği kemanı ile Salihli’de yıllarca 
müzik topluluklarında yer aldı.  Köy 
Enstitüleri’nde aldıkları eğitimlerin 
yararlarını her platformda anlatan ve 

Afyon’un Emirdağ ilçesinin Aslan 
Köyü’nde 1930 yılında doğdu. Eskişehir 
Çifteler Köy Enstitüsü’ne giderek 
öğretmen oldu. Köylerde öğretmenlik 
yapan ve bir süre sonra malülen emekli 
olup Belçika’ya, oradan da Hollanda’ya 
giden Huriye Saraç, zorluklar ve 
yokluklar içinde sürdürdüğü hayatını 
yıllar sonra oturup roman haline getirdi. 
Üç cilt halinde yayınlanan “Öğretmen 
Benisa” okuyucudan büyük ilgi gördü. 

Köyde çektiği zorlukları ve acıları 
anlattığı kitaplarının yazımından sonra, 
Anadolu’da pek çok yerde kadınlara 
cesaret vermek ve meslek sahibi olmanın 
gücünü anlatmak üzere konferanslar veren 

bu konuda “Köy Enstitüleri Tarihinden 
Yapraklar” isimli bir kitap yazan Kalay, bu 
kitapla Köy Enstitüleri’nin kurucularına 
duyduğu minnet borcunu bir nebze olsun 
ödemeye çalıştığını ifade ediyor.

93 yaşındaki koca çınar Kalay’ın, 
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği 
Yayınları’ndan çıkan “Eğitimin Gücü” ve 
irticanın tehlikelerini anlattığı “Tarihsel 
Gerçekler” isimli kitaplarını geçtiğimiz 
yıl yayınladı. 
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İbrahim Çiçek, ilçe ve köylerin tarihini araştırıyor
Emekli öğretmen ve araştırmacı 

yazar İbrahim Çiçek 1927 yılında 
Borlu’nun köyünde doğdu. İlkokuldan 
sonra İzmir Buca’daki Kızılçullu Köy 
Ensitüsü’nü bitirdi ve kendi köyünde 
öğretmenliğe başladı. Gördes’in Kıran 
köyünde Borlu bucak merkezinde 
başöğretmenlik yaptıktan sonra askerlik 
vazifesini tamamladı. Askerlikten 
sonra Soma ve Salihli’de öğretmenlik 
görevinde bulundu. 1975’te emekli 
olduktan sonra atölye açtı ve uzun yıllar 
kamu kurumlarına cilt işi yaptı.

Salihli, Sart, Borlu, Adala, 

Durasıllı, Kemaliye, Kemer hakkında 
ilk araştırmaları yapan, bilgi ve belge 
toplayan, Osmanlıca öğrenen ve eski 
yazıyla olan belgelerden de yararlanan 
Çiçek, uzun araştırmalar sonucu “Her 
Yönüyle İlçemiz Salihli” kitabını 
hazırladı. Kitap, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yardımcı ders kitabı olarak ilk 
ve orta dereceli okullara tavsiye edildi. 
“Tarih İçinde Adala Kazası ve Köyleri” 
kitabını Celal Bayar Üniversitesi mezar 
taşları ve kitabeler uzmanı Şaban Çetin 
ile birlikte hazırladı.

İki seneyi aşkın zamandır 
üzerinde çalıştığı “Her 
Yönüyle Kemer” kitabını 
tamamlayan Çiçek, 400 
sayfalık bu kapsamlı 
kitabın yayını konusunda 
girişimlerini sürdürüyor.

“Gördesli Mücahide 
Makbule” isimli kitabının 
ikinci baskısını 2016’da 
yapan ve geçtiğimiz 
yıldan itibaren Anadolu 
Türkbirliği Lisesi, Sekine 
Evren Anadolu Lisesi, 

Poyraz İlköğretim okulunda kitapla ilgili 
konferanslar düzenleyen Çiçek, 91 yaşında 
olmasına rağmen hala dinç olmasını hiç 
durmadan çalışmasına borçlu olduğunu 
belirtiyor. 2014 yılında özel kütüphanesini 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci 
Eğitim Fakültesi’ne bağışlayan İbrahim 
Çiçek, Köy Enstitüsü’nün aşıladığı ruhun, 
başarılarındaki en önemli faktör olduğunu 
dile getiriyor.

Çiçek’in “Durasıllı Kasabasının 
Tarihi ve Bugünü”, “Kurtuluş Savaşı’nda 
Salihli Kuvay-ı Milliyecileri” isimli 
kitapları da bulunuyor.

88 yaşındaki Huriye Saraç, en büyük 
arzusunu kadınların aydınlanması olarak 
özetliyor. “Kadınlar hazırcı olmasın. 
Kocalarına muhtaç olmasınlar. Ekonomik 
özgürlüklerini mutlaka kazansınlar.” 
diyor. 

Öğretmen Benisa’nın son 
zamanlardaki uğraşılarından bir diğeri 
de köylere kütüphaneler kurmak. 
Atatürk Çocukları Kütüphaneleri’nin 
oluşturulması için uzak yakın, yaz kış 
demeden yolculuk yapan Saraç, eğitime 

her yönden katkı sunmaya devam ediyor.
Saraç, yaşamının ikinci bölümü 

olan Hollanda ve Belçika’daki hayat 
mücadelesini anlattığı dördüncü kitabını 
da 2017’de yayınladı.



32- OCAK - ŞUBAT - MART 2018

edebiyat

Bin sekizyüzlerin ikinci yarısı 
ile bindokuzyüzlerin ortasında 

yaşamış Goca Ninesi Helme’nin 
Salihli’nin Gökköy’ünde başlayıp 

Poyrazdamları’nda biten gerçek 
yaşam öyküsünü bir roman halinde 

okuyucuya aktaran Kaptan Pilot 
Halil Açıkgöz, o dönemin günlük 

yaşamını, inanç ve değerlerini bir 
fotoğraf gibi önümüze seriyor ve 

şöyle diyor: “Hayatı roman olmasa 
da bir romanı olmalı insanın..”

Poyrazdamları’nın
Helmesi romana konu oldu 

“Ege’de, Bozdağların eteğindeki bir 
Yörük köyünde babası ve üvey annesiyle 
yokluk ve yoksunluk içerisinde yaşarken, 
keçi gütmeye gittiği bir gün kaderini 
değiştiren olaylar başlar Helme’nin. 
Bugünlerden o günlere bakıldığında, 
zaman bize yokluk zamanları olarak 
görünebilir. Oysa körelmiş duygularımızı 

mercek altına aldığımızda o günlerin 
zenginliğinin tarifi mümkün değildir.

Doğayla iç içe, renklerin, kokuların, 
seslerin farkında bir Yörük kızıdır Helme. 
Nazım’ın dediği gibi; soframızdaki yeri 
öküzden sonra gelen kadınların, acımasız 
erkek egemenliğinde ezildiği günlerde, 
Helme yaşam mücadelesine devam eder.

Ümitsizliklere rağmen hayata sımsıkı 
tutunur. Çiğ tanelerine, kargının gözüne, 
kafire çiçeklerine, oğlaklara, doğan 
bebelere, uyanan doğaya, duvardaki 
kerpici yurt edinmiş papatyalara, kısacası 
gördüğü, duyduğu, dokunduğu her şeye 
anlamlar yükleyerek yaşama sevincini 
taze tutar. Daha on dördünde karartılan 
dünyasını dünyaya getirdiği çocuklarıyla 
renklendirir. Önceleri ürkek ve sessiz 
olan Helme, başkaldırıya geçtikten sonra 
tam bir hanım ağaya dönüşür.

Bu kitap sadece dramatik yönü 
güçlü bir roman değildir, her ne kadar 

Helme’nin hayatı sarsıcı dramatik anlar 
barındırsa da... Kitaba başlar başlamaz, 
daha ilk satırlarda kendinizi doğanın, o 
köyün bir parçası olarak hissedeceksiniz.

Helme’nin yürüdüğü sokaklarda, 
patikalarda, işlendiği tarlalarda onunla 
birlikte yaşamaya, nefes almaya 
başlayacaksınız.

Helme keyiflendiğinde 
gülümseyecek, ağladığında gözyaşlarınıza 
engel olamayacaksınız. Ruhumuzu her 
detayıyla açık edecek tüm duygulara izin 
vereceksiniz. Ve şairin dediği gibi; hep 
taze tutacaksınız sevincinizi, avluda diz 
boyu kar olsa da elinizden eksilmeyecek 
kır çicekleri...”

Yukarıdaki sözlerle romanının 
başkahramanı ninesi Helme’nin ibretlik 
hayat hikayesini özetleyen Kaptan Pilot 
Halil Açıkgöz, çocukluğunu geçirdiği, 
ruhunda ve hafızasında derin izler bırakan 
Salihli’nin Poyrazdamları köyünü de çok 
ince detaylarıyla okuyucuya aktarıyor. 
Babaannesinden dinlediği ninesinin 
öyküsünü bir kitap haline getirmeyi bir 
görev olarak addeden, yoğun işlerinden 
zaman ayırarak romanını tamamlayan 
Açıkgöz, romanını oluşturma aşamalarını 



OCAK - ŞUBAT - MART 2018 -33

salihli vizyon
50. sayı

ve bu konudaki hislerini şöyle anlatıyor:
 
“1970 Ocak Manisa’ya bağlı Salihli 

ilçesinin Poyrazdamları köyünde doğdum. 
18 yaşında bir babayla 16 yaşında bir 
annenin ilk çocuğu ve dedesinin adını 
alan ilk erkek torun olarak. Adımın 
anlamı dünyayı kucaklasa dostluk, 
dayanışma ve barış içinde yaşardık. 
Dedemin böylesine anlamlı ismini 
taşımaktan gurur duyuyorum. Zengin 
bir çocukluğum oldu. Birbirine çok sıkı 
bağlarla tutunmuş kalabalık bir sülalede 
yetiştim. Sülale diyorum çünkü büyükler 
tarlada çalışırken goca nenemin (dedemin 
annesi) hazırladığı kahvaltı sofrasında en 
az beş ayrı evin çocukları birlikte kahvaltı 
yapardık. Akşam yemeğe gelmediğimde 
annemin telaşlanıp beni aramaya çıktığını 
hatırlamam. Muhakkak dedemin veya 
babaannemin akrabalarından birinin 
evinde kapatıyorumdur iştahımı. Bizim 
buzdolabında büyük halamın yoğurdu, 
nenemin mutfağında annemin yaptığı 
ekmekler, büyük amcamın her akşam 
herkese açık televizyonu olması gayet 
doğaldı.

Babam evden uzak başka bir şehirde 
çalışırken bizi de yanında götürmeye 
karar vermesiyle birlikte rüya bozuldu. 
Ekonomik olarak rahata kavuşacağımız 
kesindi. Ama ben o köyü içimden 
atamadım. Akhisar’da ilkokul üçe kadar 
okudum. Babamın kaza geçirip köye 

zorunlu dönüşüyle tekrar kavuştum ama 
her şeyin hızla değiştiği Türkiye’den o saf 
hayatlar da nasibini almaya başlamıştı ve 
hiç bir şey eskisi gibi değildi. 

1980 sonrası bu değişim sanki 
önceden geçim kaygısı yokmuş da 
birden hortlamış gibi herkesin boynuna 
asılı kalınca küçük evlerimize çekildik. 
Dallas dizisini, Türk filmi akşamlarını 
buluşma bahanesi olmaktan çıkarmıştık. 
İlkokul dördü neredeyse hiç öğretmensiz 
geçirdim. Son sınıfa gelince de tahsil adına 
köyümüzün ortaokulunda sonlanacak 
bir gelecek önümde duruyordu. Her 
derse giren toplam üç öğretmenin bana 
öğrettikleriyle Salihli’deki sanat okulunun 
yolu görünüyordu. Oraya gitmektense 
Salihli sanayi sitesinde bir ustanın 
yanında pişmek daha doğru olurdu. Yatılı 
okul sınavlarına girmeye karar verdim ve 
kazandım. Daha on bir yaşında çocukken 
gitmesi de dönmesi de zulüm Manisa 
Lisesi yatılı pansiyonunda benim gibi 
köylerden gelmiş çocuklarla üç yıl kaldım. 
Köy enstitülerinin kapanmasından sonra 
köy çocuklarının okuyabileceği öğretmen 
okullarını ve bu yatılı pansiyonları inşa 
edenlere sonsuz minnettarım. Yoksa hala 
görüştüğüm arkadaşlarım ve ben nasıl şu 
anki pozisyonlarımıza gelebilirdik.”

Üniversiteyi okuyacak maddi 
gücü olmadığı için meslek okullarının 
sınavlarına güren ve askeri liseye çok iyi 
hazırlanan Açıkgöz, öğretmen lisesini 

kazandığı halde, tercihini Kuleli Askeri 
Lisesi’nden yana kullanıyor. 1994’te 
pilot olarak mezun olup 17 yıl Hava 
Kuvvetleri’nde Fantom uçaklarında 
pilotluk yapan Açıkgöz, 2009’da Pegasus 
Havayolları’na katılarak sivil hayata 
geçiyor. 21 yıllık eşi Nilüfer Açıkgöz,  
kızları Asya Eren ve Mira Umay ile 
mutlu bir ailenin ferdi olmaktan son 
derece memnun olduğunu ifade eden 
Halil Açıkgöz, kitabında anlattığı Helme 
hakkında şu duyguları ifade ediyor:

“Helme babaannem, goca nenemin 
hikayesini ilk defa benimle paylaştığında 
hissettiğim duygu; kızgınlıkla karışık 
acıma ve tarihi geri döndürememenin 
çaresizliğiydi. Okuduğum kitaplar 
boyunca, ben de kitap yazmalıyım 
dürtüsü rahatsız ettikçe, asıl rahatsız 
edenin mezarında yatan goca nenem 
olduğunu anlayamadım. Büyük kızımın 
hastanede başını beklerken bilgisayarımı 
açtım, içimde biriken kelimeleri özgür 
bıraktım. Bu kitap içime yaptığım 
yolculuk, biriken özlemlerin dışa vurumu, 
en büyük zenginliğim olan çevremin 
kıymetini anlama öyküsüdür biraz da. 
Kitlelere ulaşmasından çok kendim için 
de yazdığımı itiraf etmeliyim. Hayatı 
roman olmasa da bir romanı olmalı 
insanın, en yakın dostu, çocukları, eşi, 
sevgilisi kim varsa dokunduğu onların 
ağzından anlatılan bir roman.”
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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 
“Kula Leblebisi” adıyla, Türk 

Marka ve Patent Kurumu’na coğrafi 
işaret başvurusu yaptı. İnceleme 

aşaması devam eden Kula Leblebisi, 
Salihli Kirazı ve Salihli Odun 

Köfte’den sonra, Salihli TSO’nun 
coğrafi işaret tescili aldığı üçüncü 

ürün olacak.

Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan 
ve Kula’da geçmiş dönemlerde önemli 
bir geçim kaynağı da olan leblebicilik 
mesleği, şimdilerde babadan oğula 
geçerek yaşatılıyor. Salihli Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından bu mesleğin 
yaşatılması adına Türk Marka ve Patent 
Kurumu’na “Kula Leblebisi” coğrafi 
işareti başvurusu yapıldı. Başvuru kabul 
edildi, inceleme süreci devam ediyor.

54 işyeri olan ve mevcut 30 
kooperatif üyesi tarafından yılda 2 bin 
400 ton leblebi üretimi yapılan Kula 
Leblebisi, iç pazarda olduğu kadar, dış 
pazarda da yönlendiriliyor.

Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine 
ihracatı yapılan leblebiler geleneksel 
tadı bozulmadan daha modern makine 
ve ekipmanlarla imal ediliyor. Bu sayede 
daha çok üretim yapılabilirken, Kula 
Leblebisi’nin tarihi tadı da nesilden nesile 
ulaştırılmış oluyor. 

Ham maddesi olan nohudu, Uşak, 
Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli ve 
Konya’dan alınan Kula Leblebisi, 
nohuttan leblebi haline gelirken şu 
aşamalardan geçiyor; 

Üreticiden alınan nohutlar taş ve 
çöpten arındırılmak üzere elekte elenir. 
Eleme yapıldıktan sonra kömür ısıtmalı 

ocakta tavlama denilen birinci kavurmaya 
tabi tutulur. Ardından sıcak olarak kendir 
çuvallara konularak burada 15 gün 
dinlendirilir. Bu sürede nohutlar birbirini 
pişirir. Ardından ikinci tav yapılarak 
nohut kuru beton zemine ya da tahta 
zemin üzerine serilir. Sergileme işlemi 
denilen bu işlemde tavlanmış nohutlar 25-
30 gün kadar bekletilir. Ardından sergiden 
kaldırılan nohut içi bakırdan olan sulama 
makinesine konularak nemlendirilir. 
Nemlendirilmiş nohut plastik, ağzı 
çember kapaklı bidonlarda 3 gün bekler. 
Ardından üçüncü tav yapılır ve içi bakır 
dişli tuğladan yapılma tavada kavrulur. 
Bu kavurmada nohudun kabukları 
ıhlamur ağacından yapılma mafrak 
denilen takoz tarafından soyulur ve buna 
tek kavurma denir.  Kavrulmuş nohutlar 
eleklerden geçirilerek numaralandırılır. 
8,30 mm ve 9,30 mm numaralı nohutlar 
sarı leblebi olarak, 7,30 mm ve 6,30 
mm numaralı olanlar aromalı leblebi 
çeşitleri için kullanılır. 6,30 mm’nin 
altında olan leblebiler üvez (küçük nohut) 
olarak adlandırılır ve ıskartaya ayrılır. 
İşlem sırasında 6,30 mm ve üzerinde 
nohutlardan oluşan kırılmış leblebiler, 
kırık leblebi olarak ayrıca satılır. 

Tuzlu, karanfilli, salamura, salamura 

tuzlu ve acılı leblebiler son elemenin 
ardından yeniden sulama makinesine 
konulup baharatla nemlendirilir. Ardından 
hasır çuvallarda 1 gün bekledikten sonra 
kavurma makinesinde 1 saat kadar 
kavrularak satışa hazır hale gelir. Kula’da 
20 çeşit leblebi üretilmektedir.

Bugün Denizli, Tavşanlı ve 
Çorum’da ünlenmiş olan leblebicilik, 
Kula’da da bu il ve ilçelerle yarışır 
durumdadır. 

Kula Leblebisi’ne
coğrafi işaret başvurusu 
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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 
Kula ve Selendi’de en çok vergi 

veren, en fazla istihdam sağlayan, 
en çok ihracat gerçekleştiren ve 30 

yılı aşan üyelerine plaket ile başarı 
belgesi takdim etti. İşadamlarının 

yoğun bir katılım sağladığı törende 
Afrin’de yürütülen Zeytindalı 
Harekatı’nın başarılı olması 

temennileri ve ekonomi alanındaki 
beklentiler dile getirildi.

Kulalı ve Selendili
işadamları plaketle ödüllendirildi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 
üyelerinin başarılarını ödüllendirdiği 
geleneksel ödül törenlerinden biri 
daha Kula’da gerçekleştirildi. Kula ve 
Selendi’deki iş dünyasına yönelik olarak 
organize edilen “Ekonomi Ödülleri”nde 
toplam 43 işadamı ve kuruma ödül verildi.

Kula Egemen Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen ödül törenine Kula 
Kaymakamı Osman Güven, Selendi 
Kaymakamı Erkut Pamuk, Kula Belediye 
Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Vergi 
Dairesi Grup Müdürü Mehmet Uslu, iki 
ilçenin protokolü ve iş dünyası temsilcileri 
katıldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel, yaptığı konuşmada, ödediği 
vergilerle devleti kalkındıran iş dünyası 
temsilcilerine teşekkür etmek ve onları 

daha fazlasını yapmaya teşvik edip, 
örnek olmalarını sağlamak için bu ödül 
törenlerini her yıl tekrarladıklarını ifade 
etti.

Emperyalist güçlerin sınırımızda 
yürüttüğü yeni bir oluşumu engellemek 
üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı 
Afrin’deki Zeytindalı Harekatı’ndan 
ordunun en az zayiatla çıkmasını umut 
ettiklerini belirterek konuşmasına devam 
eden Yüksel, ekonomideki gelişmeler ve 

beklentileri hakkında şunları söyledi:
“Geçtiğimiz yıl TOBB, KOSGEB 

ve KGF kredileri sayesinde piyasalar 
en olumlu dönemini geçirdi. Yüksek bir 
büyüme rakamına ulaşıldı. İş dünyası 
olarak ilk kez bu kadar borç yükü altına 
girmiş olduk. Enflasyon yüzde 13’e 
çıktığı için büyümenin etkisini fazla fark 
edemedik. İş dünyası olarak 2018 yılından 
beklentilerimizin başında faizlerin bir an 
önce düşürülmesi ve kredilerin yeniden 
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verilmesidir.
ABD Başkanı Trump’ın akıl almaz 

yönetim şekli dünyamızı gün geçtikçe 
daha karmaşık bir duruma sokmakta 
ülkeleri savaşın eşiğine getirmektedir. Bu 
tutumundan vazgeçmelidir. 

Asgari ücretin işverene maliyeti 
artmıştır. Devletin asgari ücretliye yönelik 
verdiği desteğe yine devam etmesini talep 
ediyoruz. Kurumlar vergisinin yüzde 
20’den yüzde 22’ye çıkarılması da bizi 
zorlayacaktır. 2018 yılından itibaren SGK 
primlerinde olduğu gibi vergisini düzenli 
ödeyen firmalarımıza yüzde 5 vergi 
indirimi uygulanacak olması ise olumlu 
bir gelişmedir.”

Kula Belediye Başkanı Hüseyin 
Tosun da yaptığı konuşmada, Kula 
ve Selendi’deki başarılı işadamlarının 
ödüllendirilmesinin çok iyi bir uygulama 
olduğunu belirterek, bunun iş adamlarını 
teşvik ettiğini kaydetti. Tosun, Afrin’de 
yürütülen TSK harekatının başarılı olması 
için dua ettiklerini ifade etti.

Kula ve Selendi’de 2016 yılı 
verilerine göre ödül alanlar şunlar:

Kula Kurumlar
1 Özmumcu Gıda
2 Kaya Motorlu Araçlar
3 Çeçen Traverten
4 Sönmez Tarım
5 İmamoğlu Tekstil
6 Özince Otomotiv

7 Akdoğan Petrol
8 Mumcu Genel Dağıtım
9 Kimpa Alışveriş
10 Yavaş İnşaat Malzemeleri

Kula Gelir
1 Ramazan Demir 
2 Hikmet Tuğrul İmamoğlu
3 Mehmet Ulvi Uysal
4 Ali Temiz
5 Mestan Sandallıoğlu
6 Önder Özgen
7 Rıdvan Yıldız
8 Ahmet Turan
9 Etem Doğan
10 Mehmet Kahraman

Kula İhracat
1 İmamoğlu Tekstil
2 Yurtdaş Tarım
3 Kollagen Dericilik 
4 Kilimci Kardeşler

Kula İstihdam
1 Özmumcu Gıda
2 Çeçen Traverten
3 Takış Gıda

Kula 30 yıllık firmalar
1 Kutlu Dayanıklı Tüketim
2 SS Yurtbaşı Köyü Sulama Koop.

Selendi Kurumlar
1 Mahmut Kaya Süt Ürünleri
2 Emmioğlu Nakliyat Otomotiv
3 Kaya San Beyaz Eşya
4 Ertuğrullar Zirai İlaç
5 Kayalar Süt Ürünleri
6 Kasap Petrol
7 Kaya-Taş Taşımacılık
8 Kaya Mak Elektronik
9 Çe-Ka Metal Ürünleri
10 Seltaş Akaryakıt

Selendi Gelir
1 Musamettin Bayşeker
2 Necdet Köse

Selendi 30 yıllık üye
Ziraat Bankası Selendi Şubesi

Selendi İstihdam
Kaya-Taş Taşımacılık
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Kermesin geliriyle eğitime destek

Engelli girişimcilerle dayanışma 

Salihli TSO Kadınlar Birliği, sosyal 
sorumluluk projesi olarak uyguladığı 
eğitim alanındaki desteklerine kaynak 
yaratmak üzere kermes düzenledi. 
Belediye Caddesi üzerindeki boş bir 
dükkanda gerçekleştirilen kermeste, 
Kadınlar Birliği üyelerinin el emekleriyle 
ortaya çıkarılan ve “umut yastıkları” 
olarak adlandırılan örgü yastıkların yanı 
sıra, kitaplar, özel olarak hazırlanmış 
kolonyalar ve yiyecek ürünleri de satışa 
sunuldu.

Kermesi ziyaret eden Salihli TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel 
ve Yönetim Kurulu üyeleri de ikramların 
tadına baktı ve ürünlerden satın aldı. 
Yüksel, Kadınlar Birliği yönetimine ve 
üyelerine özverili çalışmaları ve eğitime 
verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyeye mahküm 
olarak hayatlarını sürdüren Aysel 
Caferoğlu ve Selami Tatlıcı, engellilerin 
karşılaştığı sorunları Salihli TSO’da 

Esnafla birlikte sosyal dayanışma 
çerçevesinde düzenlediği kermeslerin bu 
yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten 
Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, 

anlattı. Caferoğlu ve Tatlıcı, kamu 
kurumlarında ve mağazalarda engelli 
rampası olmaması nedeniyle büyük 
zorluk yaşadıklarını kaydetti.

esnafla dayanışma içinde gerçekleştirilen 
kermesten elde edilen geliri eğitim alanına 
kanalize ettiklerini ifade etti.

Engellilerin sorunlarına farkındalığı 
artırmaya yönelik olarak düzenlenen 
etkinlikte Salihli TSO’yu ziyaret eden 
tekerlekli sandalyeli Caferoğlu ve Tatlıcı, 
tamamen el emeği ile deri çanta ve cüzdan 
imalatı yaptıklarını anlattı.  ASA Deri 
Çanta isminde bir atölyeleri bulunduğunu 
ve burada Aysel Yavuz’la birlikte üç kişi 
olarak imal ettikleri ürünleri pazarlama 
konusunda yardıma ihtiyaç duyduklarını 
belirten girişimciler, el ürünleri festivali 
düzenlenmesini talep etti.

TSO Kadınlar Birliği Başkanı Benay 
Oral da el ürünü deri çantaların satışı için 
turistik ilçelerde stant açma konusunda 
yardım edebileceklerini belirterek, üç 
girişimciyi çabalarından dolayı takdir 
ettiklerini kaydetti. 
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Halıcılığı yaşatmak için çabalayan 
Sultan Gençtürk, Belediye’nin 
Halı Dokuma Atölyesi’nde bir 

taraftan ABD’den alınan siparişler 
doğrultusunda Salihlili kadınların 

aile bütçelerine katkı sağlamalarına 
yardımcı olurken, diğer taraftan da 
çocuklara halı dokumayı öğretiyor.

Çocuklar hayallerini dokuyor

Salihli Belediyesi Halıcılık 
Atölyesinde 2004 yılından bu yana kurs 
eğitmenliği yapan Sultan Gençtürk, 
Belediye ve özel bir firmanın ortaklığında 
usta dokuyucularla sipariş üzerine halı 
üretiyor. Siparişlerin büyük çoğunluğu 
ABD’den alınıyor. Böylece hem kadınlar 
üretime katılmış ve aile bütçelerine katkı 
sağlamış oluyor, hem de kadınların 
el emeği göz nuru döviz olarak ülke 
ekonomisine güç veriyor.

Gençtürk’ün çocuklara yönelik 
geliştirdiği projeler de oldukça ilginç. 

Çocuklar için dokuma kursları düzenliyor. 
Çocuklara yönelik geliştirdiği halıcılık 
projesini Sultan Gençtürk şöyle anlatıyor:

“ Ülkemizde birçok halı ve kilim 
firmaları sayesinde oldukça kaliteli el 
dokuması halı ve kilimler üretiliyor. Bu 
firmaların dahil oldukları birlikler her yıl 
tasarım yarışmaları düzenliyorlar. Yeni 
üretimler, yeni arayışlarla oldukça güzel 
işler ortaya çıkarıyorlar. Bunları takip 
ederken, farklı ne üretebilirim, nasıl bir 
yenilik katabilirim diye düşündüm. Yeni 
tasarımları yeni yönelişleri inceledim. Bu 
çalışmalarda dikkatimi çeken en büyük 
eksiklik çocukları unutmuş olmalarıydı. 
En çok çocuklarımıza değer veririz 
ama onlara yönelik el dokuması hiç 
üretmemişiz. Oysa çocuk odaları onların 
dünyasıdır. Oyun alanları, dinlendikleri, 
ders çalıştıkları, hayal gücünü 
geliştirdikleri, kısacası büyüdükleri 
mekanlardır. Buranın düzenlenmesinde 
onların da söz hakkı olmalıdır diye 
düşündüm.”

“Çocuklar çizsin biz dokuyalım” 
isimli projeyi hayata geçiren Gençtürk, 
“Benim amacım, onların odalarını 
tekdüzelikten kurtarmak. Onların 
resimleri ile geleneksel el dokumacılığını 
buluşturarak kendi tasarladıklarını 
kullanmalarını sağlamak.” diyor.

İsteğe göre halı ya da kilim
Sipariş aldıkları çocuk resimlerini 

isteğe göre kilim ya da halı olarak 
dokuduklarını vurgulayan Sultan 
Gençtürk, resmi istenilen boyutta 
ve kalitede desen kağıdına çizerek 
dokunmasını sağlıyor.

Halıları farklı materyallerle 
hazırlayabildiklerini belirten Gençtürk, 
bunu da şöyle açıklıyor:

“Bir dönem oğlumun yaşadığı ciddi 
bir sağlık sorunundan dolayı, hastaneden 
taburcu olduktan sonra evimizde 
halı kullanmamamız gerekiyordu. 

Oğlumun yaşadığı sağlık sorununu 
yaşayan çocukları ve hatta yün alerjisi 
olan çocukları da düşünerek pamuklu 
kumaşlardan ipler yaptık. Ninelerimizin 
dokuduğu çaput dokumaya farklı bir 
boyut katarak kilim dokuma tekniğiyle 
çocuk resimlerini dokuduk. Çaput 
dokumanın tanıtımına ve yaşamasına 
katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çaput 
dokumaların aynı zamanda geri dönüşüm 
alanında da önemli bir işlev görüyor.”

Çocuk resimlerini isteğe göre 
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halı ya da kilim dokuma tekniğiyle yer 
yazgısı, duvar panosu, çanta, kırlent 
veya yastık şeklinde farklı ebatlarda 
çalıştıklarını belirten Gençtürk, halı ve 
kilim dokumaların oldukça pahalı ürünler 
olduğunu, her keseye uygun ürünler ortaya 
kıymaya çalıştıklarını ifade ediyor. Küçük 
hediyelikler şeklindeki dokumaların 
“farklı ve kişiye özel” olmasından dolayı 
ilgi ile karşılandığını belirten Gençtürk, 
geri dönüşümde bir ilk olan deri halılar ve 
deri süs eşyaları hakkında da şu bilgileri 
veriyor: 

Marka tesciline önem 
Yaptığı yenilikleri marka tescili ile 

koruma altına almayı da ihmal etmeyen 
Sultan Gençtürk, “Deriler ilmek oldu, 
tezgahtan deri halı doğdu” sloganlı marka 
tescili aldığını, bunun yanı sıra “Kültürel 
Miraslarımız Dokuma Tezgahlarında” 
sloganıyla da Salihli’nin kültürel 
mirası olan tarihi sinagogdaki eşsiz 
mozaik desenlerini dokuma tezgahında 
canlandırdığını belirtiyor.

Salihli’deki deri atölyelerinden 
kesilen kalıp artığı deri parçalarını 
topladığını, çöpe atılacak olan 
bu malzemeleri keserek ip haline 
getirdiklerini anlatan Gençtürk, benzeri 
olmayan bir teknikle deri iplerden halı 
dokuduklarını ifade ediyor. Geri dönüşüm 
açısından da önemli bir çalışma olan 
deri dokumanın kullanım alanlarını da 
artırmak istiyorum.

Eğitmenliğini Yaptığı Kurslar
1-Salihli Belediyesi ve özel bir 

firmanın ortaklığında usta dokuyucularla 
sipariş halı üretimi. Siparişlerin büyük 
çoğunluğu ABD’den.

2-Çocuklara yönelik dokuma 
kursları.

3-Taş boyama kursları: 5-12 yaş arası 
çocuklarla yapılan taş boyama kursunun 
farklılığı bir kompozisyon oluşturması. 
Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz 
konulu kursta oldukça güzel çalışmalar 
ortaya çıktı. Bu yönü ile alanında bir ilk 
olan bu kurs, Salihli Kız İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri ile devam ediyor. Katıldıkları 
Erasmus-Plus programında sunacakları 
hediyeleri birlikte hazırlıyorlar. Engelli 
çocuklarla da, dünyalarını yansıtan taş 
boyama resimlerden kompozisyonlar 
hazırlıyor.

4-Salihli Kız İmam Hatip Lisesi 
öğrencileriyle yine Erasmus-Plus 
programında sunacakları küçük hediyelik 
eşyalar (çanta-kese vb) üretiyor. 

5- Salihli Belediyesi Halı Dokuma 
Atölyesi’nde dokuma öğrenmek isteyen 
yetişkinlere yönelik de kurslar veriyor.

Çocuk odalarına yönelik 
çalışmalarının tanıtımını yapıp, üretimi 
arttırmayı hedefleyen Sultan Gençtürk, 
çocukların çizdiği resimlerin halı ve 
kilim olarak dokunmasını sağlayarak 
bu el sanatının yaşamasına yardımcı 
olmak istiyor. “Ancak çocuklarımıza 
bu sanatımızı öğreterek ve sevdirerek 
yaşamasının mümkün olacağını 
düşünüyorum.” diyen Gençtürk, Salihli 
Belediyesi çatısı altında yaz dönemi kursu 
olarak 7-11 yaş arası çocuklara geçtiğimiz 
yıl çaput dokuma kursu verdiklerini, bu 
yıl da bir ilk olarak çocukların yaptığı 
resimleri yine onlara dokuttukları “Biz 
çizdik Biz Dokuyoruz” ismiyle açtıklarını 
ve TRT tarafından bunun yayınlandığını 
vurguluyor. 

Marka Tescilli Projeleri
1-Çocuklar çizsin biz dokuyalım.
2-Kültürel miraslarımız dokuma 

tezgahlarımızda. 
3-Deriler ilmek oldu. Tezgahtan deri 

halı doğdu.
4-Biz çizdik biz dokuyoruz.
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Nedim Uysal Lisesi’ne açılış töreni 

Doğa Koleji Salihli’de açılıyor

Konum,  Bil Okulları bünyesinde

Norm Group’un kurucusu Nedim Uysal’ın ismini taşıyan Özel İzmir Atatürk 
OSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin resmi açılışı Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı bir törenle yapıldı. 

Bu örnek okulun İzmir’e, Türkiye’ye, Türk sanayisine büyük katkı sunacağına 
inandığını belirten Bakan Özlü, “ Bu modelin tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni 
ediyorum. Bu okul, aynı zamanda sanayileşme yolunda hızla ilerleyen ve büyük bir 
ivme yakalayan Türkiye’nin, eğitim sistemindeki yeni yaklaşımıdır. Çünkü büyük 
bir hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde, ana dinamo, mesleki ve teknik eğitim 
olacak.” dedi.

Salihli OSB’de 4 fabrikası bulunan Norm Holding’in Onursal Başkanı Nedim 
Uysal da yaptığı konuşmada, “Bu okul, arzularımdan biri olan bir işti. Yüksek 
okulumuzu da inşallah sanayimizde yaparız. Çok gurur verici bir şey.” dedi. 

2015 yılından bu yana eğitim alanında bulunan Salihli Konum Okulları, İstanbul 

Aydın Üniversitesi Bil Okulları bünyesine bağlandı. Hayata hazır, mutlu, başarılı 

bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Bil Okulları’nın en hızlı yayılan eğitim kurumu olarak 

Türkiye’nin yedi bölgesinde aktif  hizmet veren Dünya İnovasyon okulu olduğunu 

belirten okulun yetkilileri, “Bil okulları, öğretimde başarının en yüksek düzeyde olması 

ve herkes için başarının yakalanmasından, yani fırsat eşitliğinin sağlanmasından yola 

çıkarak eğitim öğretim programlarını yapılandırdı. Bil Okulları eğitimde inovasyon farkı 

ile yenilikçi eğitim metotları, 5N 1K Aktif Dijital Öğrenme, eğitimde dünya modeli olan 

STEM, öğrencilere gerçek üniversite deneyimini lise çağında yaşatmak, kendilerine 

uygun bölümlere yönlendirmek amacıyla Tadımlık Üniversite programlarıyla 21. yy 

becerileri ile donatılmış mutlu, başarılı bireyler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.” 

açıklamasını yaptı.

Türkiye genelinde 100’ün üstünde kampüsü bulunan Doğa Koleji, 
Salihli’ye geliyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kapılarını açacak olan 
Doğa Koleji’nin kurucu ve çekirdek kadrosunun tanıtımı yapıldı.

Doğa Koleji Salihli kurucusu Bircan Uyar, Lidya Sardes Otel’deki 
lansman toplantısında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisenin içinde yer 
alacağı kampüsün hazır olduğunu ifade etti. Uyar, diğer kurucu üyeler Kamil 
Demirhan, Nuri Varol ve Bekir Aydoğdu ile kurumun çekirdek kadrosu olan 
Anaokulu Müdürü Müjgan Güvendik Uyar, İlkokul Müdürü Tolga Yücel, 
Ortaokul Müdürü Tevfik Akcan, Lise Müdürü Yasin Demirkaya, Eğitim 
Koordinatörü Alper Gökdemir, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Müdürü 
Özgü Gülşah Aydoğdu, Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatoş Kaplan’ı tanıttı.
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TSO’nun 2018 bütçesi 1 milyon 850 bin TL

Gümrük birimi için bakana bilgi  

Salihli’den Mehmetçiğe yardım kampanyası

Yılın son Meclis toplantısını Meclis Üyeleri’nin yanı sıra Meslek 
Komiteleri’nin de katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştiren Salihli TSO, 
2018 yılı bütçesini 1 milyon 850 bin TL’ye bağladı. Gelir- gider hesaplarıyla 
ilgili oylamanın yapıldığı toplantıda, önümüzdeki yıl için uygulanacak üye 
aidat ve tarifelerde değişiklik yapılmaması konusunda Yönetim Kurulu’nun 
teklifi kabul edildi. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı 
değerlendirme konuşmasında, 2017 yılının ekonomide olumlu ve olumsuz 
izler bırakarak geçtiğini, KOSGEB ve KGF kredileriyle piyasaların iyi bir 
dönem geçirdiğini kaydetti. Yüksel, yeni yılda öncelikli beklentilerini hem 
siyasi hem de ekonomik alanda istikrar olarak belirledi.

Salihli’de ihracat ve ithalat yapan işletmelerin ihtiyacı olan Gümrük 
Müdürlüğü konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile 
görüşme imkanı bulan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel 
ile Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, taleplerini bakana iletti.

Bakan Tüfenkçi’ye Salihli’de yüzde 100 doluluğa ulaşan Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki hareketlilik ve artan iş hacmini anlatan iki başkan, 
altyapı çalışmaları ve arsa tahsisleri devam eden 2. OSB’de de yakında 
üretimin başlamasıyla Gümrük Müdürlüğü ihtiyacının had safhaya çıkacağını 
anlattı. 

Salihli TSO’da bir araya gelen meslek odaları, esnaf, sivil toplum 

kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Afrin’de devam eden harekata destek 

verme kararı aldı. İstişare toplantısında Salihli’den 5 ton kuru üzüm ve 5 

ton leblebinin 100’er gramlık paketler halinde hazırlatılıp, Mehmetçiğe 

ulaştırılması kararı alındı. Toplantıda Afrin’deki Mehmetçiğe destek 

bildirisi okundu.

Toplantıya katılan temsilciler, bağışların şeklini ve yöntemini 

belirleyerek, kısa sürede organize oldu.
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indication protection beceme a common request 

mentioned in the sector meeting we  held in our 

chamber as a result of contacts we made. It was 

also emphasized that Olive Exchange be 

established and sales be made via the Exchange. 

The biggest desire of our Salihli Chamber is do our 

part, support the producers to open stands  in fairs 

and, together with the producers, make Olive of 

Salihli a trademark in accordance with the requests 

of our olive producer members. 

Olive Branch and Peace 

Olive is a beneficial food in many aspects and 

also olive branch is accepted as the symbol of 

peace in mytology. I wish Olive Branch Operation 

continuing around our southestern boundry that 

Turkish Armed Forces started ended successfully 

for our Country. I condole with the families of our 

soldiers who became martyers during the 

operation and wish the ghazis injured a quick 

recovery.  

I wish you days full of peace and serenity by 

internalizing the meaning that saying of our Great 

Leader Mustafa Kemal Atatürk “Peace at Home 

Peace Abroad” points.  

Sincerely yours. 

İbrahim Yüksel
Chairman / Salihli Chamber of
Commerce and Industry

Olive, which has been produced on these 

soils for hundreds, thousands of years, whose 

fruit is elixir of youth, beauty and health, has 

been among the products which are becoming 

more and more valuable in our region. That 

investors from different cities of Turkey such as 

�stanbul, Bursa, Denizli etc. have been coming 

here to start olive farms and plants to process 

olive and supports such as government 

incentives cause olive business to become more 

popular in Salihli.   

Especially, producers of grapes did not get 

the price they had expected, production of grapes 

is more expensive and harder than olive 

production, and price of oil this year is higher 

than that in the previuos years. Therefore, trend 

towards olive production instead of production 

of grapes attracts attention.  We have visited 

olive and olive oil plants for the last two months 

in order to monitor the developments about olive, 

and to detect the problems of our members on 

site and to find solutions.  

Although the number of olive trees in Salihli 

are fewer than those in Akhisar in Manisa 

province, the number of our oil trees has already 

reached 3 million. In terms of yield of an olive 

grain, the crop in Salihli and especially Adala 

and Binteleper is quality. Therefore it is 

preferred. We withnessed that buyers even from  

Akhisar and Bursa came here. 

Taking olive of Salihli under geographical 
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Our Olive Business
and Olive Branch



salihli vizyon

Panacean fruit of olive, typical tree of Mediterranean,  is 
attracting more and more people of modern world giving 
importance to healthy diet. Olive fruit and olive oil are 
produced really consciously in Salihli. In Salihli, where the 
most quality olives are produced in Aegean Region, 
vineyards have been removed and olive saplings have been 
planted. Olive has become the second product produced 
after grapes in Salihli. 

OLIVE, the symbol of Peace 
and Long Life, Physician

500 thousand 746 m2 area of total, 887 thousand 525 
m2 industrial parcel in the second part of  Salihli Organized 
Industrial Zone, where infrastructure works are continuing, 
has been alloted to 18 companies.  It is planned to employ 
about 3 thousand people in these companies.  After the 
second part of OIZ has been fully occupied, total 
employment will reach 8 thousand.  

18 parcels in the second 
Part of OIZ alloted to companies

Afther his childhood and youth in Salihli, Habib Bekta� 
moved to Germany to work and wrote stories, fictions, 
poems and books for children in both Acountries.  Habib 
Bekta� has won a lot of literary awards. He makes great 
contributions to Salihli with his stories and fictions in which 
he  narrates fruitful vineyards, resplendently flowing Gediz 
River, nature and human relations of childhood engraved on 
his heart. 

The gift of Salihli to literature world;
Habib Bektaş

After the construction of Demirköprü Dam,  swamps 
were drained and   Poyrazdamları has become a town where 
all kinds of fruit and vegetables are grown on the productive 
lands. Because it is close to Salihli, its population does not 
decline. Poyrazdamları also has a voice in 
animal-husbandary. The town 17 km north of Salihli has a 
voice in sapling production, as well. 

Poyrazdamları, fruit and 
sampling warehouse of Salihli
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