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manşet

Salihli Kirazı, Birleşmiş Milletler 
tarafından yürütülen coğrafi işaretleri 

destekleme projesi kapsamında Türkiye 
çapında seçilen 5 üründen biri oldu. 

Salihli Kirazı’nın ayrıca Avrupa 
Birliği’nde de tescil ettirilmesi için Türk 

Patent ve Marka Kurumu’na gerekli 
başvurular yapıldı.

Salihli Kirazı’na,
BM’den coğrafi işaret desteği

Salihli’nin ismini dünyanın dört bir yanına 
duyuran Salihli Kirazı’nın ünü, Birleşmiş 
Milletler’e kadar uzandı. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), Türk Patent 
ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü 
Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini 
Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin 
Geliştirilmesi” konulu projede Salihli Kirazı 
Türkiye’deki 5 üründen biri olarak yer alma 
başarısını gösterdi. Ülkenin dört bir yanından 
proje kapsamına giren diğer ürünler ise Pervari 
Balı, Finike Portakalı, Anamur Muzu ve 
Gemlik Zeytini oldu.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra son yıllarda 
Uzakdoğu tarafından da talep gören ürünler 
arasında bulunan Salihli Kirazı’nın, Avrupa 
Birliği’nde de coğrafi işaret olarak tescil 
edilip korunması için Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na gerekli başvuru yapıldı.

Proje uzmanı Salihli’ye geldi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü’nün Proje Ulusal Uzmanı Bursa 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü’nden Doç. Dr. Sertaç 
Dokuzlu, geçtiğimiz günlerde Salihli’ye 
gelerek, üretim alanları olan Çamurhamamı ve 
Allahdiyen mahallelerindeki üreticilerle birebir 
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görüşmeler yaptı. Salihli TSO’ya gelerek 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel 
ile de bir görüşme yapan Doç. Dokuzlu, 
şu açıklamayı yaptı:

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO), Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun (TÜRKPATENT) işbirliği 
ile 2019 – 2020 yıllarını kapsayan 
“Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini 
Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari 
Sistemin Geliştirilmesi” konulu bir proje 
başlatmıştır. 

“Coğrafi işaret” benzerlerinden 
farklı özelliklere sahip ve bu farklılıklarını 
üretilmiş olduğu yöreden alan ürün adlarını 
ifade etmektedir. Coğrafi işarete konu 
olan ürünlerin nitelikleri benzerlerinden 
farklı olduğu gibi, aynı zamanda belli bir 
üne sahiptirler ve genellikle üretildikleri 
yörenin adı ile anılırlar. Söz konusu 
ürünler genellikle ait oldukları bölgelerde 
yöresel kültürün bir parçası oldukları 
gibi, aynı zamanda yöre ekonomisinde de 
önemli bir yere sahiptirler. 

Projenin amacı; coğrafi işaretli 
ürünlere sahip olan kurum ve kuruluşların 
coğrafi işaret tescilinden elde edecekleri 
faydaları attırabilmek ve bu faydaların 
değer zinciri içerisindeki tüm paydaşlara 
yayılmasını sağlamak üzere idari 
kapasiteyi güçlendirmek ve kırsal 

kalkınmaya destek olmaktır. Bu amaçla, 
TÜRKPATENT tarafından belirlenen bazı 
coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin 
tescil dosyalarındaki eksikliklerin 
giderilmesi ve bu ürünler ile ilgili faaliyet 
gösteren tüm paydaşların coğrafi işaret 
uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler yürütülecektir.”

Avrupa ve Uzakdoğu’ya ihracat
Salihli Kirazı, Salihli Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın girişimiyle 21 Ocak 2008 
tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından 100 sıra numarası ile tescil 
edildi.  Salihli’nin Allahdiyen, Gökköy, 

Bahçeçik, Çamurhamamı ve Başlıoğlu 
gibi nispeten yüksek mahallelerinde uzun 
yıllardan beri yetiştirilen Salihli Kirazı, 
yurt dışından büyük talep görüyor ve 
yıllık 800 ton civarındaki ürünün yüzde 
90’ı Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç 
ediliyor. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, dünya çapında tanınan 
Salihli Kirazı’nın bölgenin ekonomisi 
açısından önemli bir ürün olduğunu 
belirterek, “Oda’mızın 2008 yılında tescil 
ettirdiği Salihli Kirazı’nın tanınırlığı 
ve bilinirliği her geçen yıl artmaktadır. 
Önemi Birleşmiş Milletler tarafından 
dahi anlaşılan ve proje kapsamına dahil 
edilen Salihli Kirazı’nın üreticisine daha 
fazla gelir getirmesi ve refah seviyesinin 
artmasına katkı sağlamasını diliyoruz” 
dedi.
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Tescilli Salihli Kirazı, iklim 
şartlarının elverişli gitmesi 

sayesinde bu yıl üreticisine iyi 
bir gelir sağladı. Mayıs’ın son 

haftasında hasadına başlanan 
Salihli Kirazı ilk günlerde 30 

TL’den alıcı buldu. Yüzde 80’i başta 
Almanya olmak üzere Avrupa ve 
Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen 

Salihli Kirazı, hasadın üçüncü 
haftasında 9 TL’ye kadar gerilese 

de üretici durumdan son derece 
memnun.

Tarım ürünlerinin pandemi 
sürecinde daha da değerlenmesi ve iklim 
koşullarının da elverişli seyretmesinin 
etkisiyle, kaliteli, lezzetli ve dayanıklı 
yapısıyla dünyaca aranan bir ürün olan 
Salihli Kirazı bu yıl üreticiye iyi bir 
kazanç olanağı sağladı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
coğrafi işaret tescilini 2008 yılında 
yaptırdığı Salihli Kirazı’nın bu yılki 
durumunu yerinde görmek için üretim 
merkezlerinden biri olan Salihli’nin 
Çamurhamamı Mahallesi’ne bir ziyaret 
gerçekleştirildi. Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Yüksel’in yanı sıra Salihli Ziraat Odası 
Başkanı Cem Yalvaç ve Salihli Ticaret 
Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, mahallede 
bulunan kiraz alım merkezinde Muhtar 
Hüseyin Aygün ve üreticilerden bilgi aldı. 

Çamurhamamı’nın deniz 
seviyesinden 250 metre yükseklikte 
bulunduğunu ve Allahdiyen Kirazı olarak 
da bilinen meşhur Salihli Kirazı’nın en 
erken yetiştiği merkezlerden biri olduğunu 
belirten Çamurhamamı Muhtarı Aygün, 

Mayıs’ın son haftasında alımın başladığı 
ilk günlerde kilogramı 30 TL’den satış 
yapılan kirazın bugün 9 TL’ye kadar 
düştüğünü anlattı.  İlk günlerde alım 
merkezinde ihracata yönelik 4-5 alıcının 
bulunduğunu ve Salihli Kirazı’nın yüzde 
80’inin ihracata gönderildiğini kaydeden 
Aygün, “Almanya, kirazımızın en büyük 
alıcısı. Bunun yanı sıra Danimarka, 
Norveç, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerine 
de gönderiliyor. Köylümüzün yarısının 

Salihli Kirazı üreticinin 
yüzünü güldürdü
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kiraz bahçeleri var. Çamurhamamı’ndan 
bu yıl 150 ton kiraz elde edileceğini 
tahmin ediyoruz.” dedi.

Rekolte ve fiyat çok iyi
Salihli TSO Başkanı Yüksel, 

Oda’nın tescil ettirdiği Salihli Kirazı ile 
ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini 
ve her yıl üretim merkezlerini ziyaret 
ettiklerini belirterek, bu yıl kirazda çok 
iyi bir sezon geçirildiğine memnuniyetle 
şahit olduklarını ifade etti. 

Geçtiğimiz yıllarda Salihli 
Kirazı’nın üretim merkezi durumundaki 
Çamurhamamı, Allahdiyen, Gökköy ve 
Bahçecik’ten 600 ton civarında ürün 
elde edilmesine karşın bu yıl havaların 
da elverişli geçmesi nedeniyle 800 ton 
ürün beklendiğini vurgulayan Yüksel, 
“Küresel salgın nedeniyle insanlar eve 
kapanınca, tarım ürünlerinin önemi de 
tekrar anlaşıldı. Taze sebze meyve ve her 
türlü diğer gıda ürünlerinin değeri arttı. 
Bu yıl Salihli Kirazı’nın iyi bir değerden 
gitmesi çok sevindirici. Salihli TSO, 
Ticaret Borsası ve Ziraat Odası ile birlikte 
üreticinin her zaman yanında olacağız” 
dedi.

Kirazın kalibresi de yüksek
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem 

Yalvaç, iklim açısından iyi bir sezon 
geçirildiğine, sadece Gökköy civarında 
dolu yağışı nedeniyle kısmi bir zararın söz 
konusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu yıl 
İtalya ve Yunanistan’da kiraz üretiminde 
sıkıntı yaşanması, bizim kirazımızın 
değer kazanmasına yardımcı oldu. Bu yıl 
ayrıca kiraz tanesinin büyüklüğü de geçen 
yıllara göre oldukça iyi. Geçen yıl kalibre 
26-28 civarında iken bu yıl 30-32 kalibre 
kirazlar ağırlıkta.” şeklinde bilgi verdi.

Salihli Ticaret Borsası Başkanı 
Yetiş Aksoy da kiraz üreticisinin bu yıl 
iyi bir gelir elde etmesinin memnuniyet 
verici olduğunu belirterek, “Darısı üzüm 
üreticisinin başına olsun. Hava koşulları 
nedeniyle bu yıl bazı bağlarda zarar söz 
konusu oldu. Umarız bu genel üretime 
fazla olumsuz yansımaz” dedi.

Salihli Kirazı üreticinin 
yüzünü güldürdü
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Son yıllarda kiraz ve ceviz 

üretiminde giderek daha fazla 

söz sahibi olmaya başlayan 

Salihli’nin Başlıoğlu Mahallesi 

sakinleri, meraların şahıslara 

özel ağaçlandırma sahası olarak 

kiraya verilmesi kararının 

küçükbaş hayvancılığı bitireceği 

konusunda endişe duyuyor.

Başlıoğlu,
meralarını kaybetmek istemiyor

Salihli’nin kiraz üretiminde başı 
çeken Allahdiyen, Gökköy, Bahçecik ve 
Çamur Hamamı mahallelerinden sonra, 
bu konuda ismini duyuran bir mahallesi 
daha var son zamanlarda. Salihli’ye 25 
km mesafedeki Başlıoğlu’nda 100 dönüm 
üzerinde kaliteli Salihli Kirazı üretimi 
yapılıyor.

Sart Mahallesi’nin merkezinden 
sola doğru ayrılan köy yollarına sapıp, 
yemyeşil ağaçların arasından kıvrılan 
yolu takip ederek yaklaşık 20 km sonra 
Başlıoğlu’nun Keskinler yerleşimine 

ulaşılıyor. Köy tanıtım gezileri 
çerçevesinde Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral ve 
Meclis Üyesi Özgür Ayçelik eşliğinde 
gittiğimiz Keskinler’de, bizi Muhtar 
Tuncay Biçer karşıladı. Ve bir 5 km daha 
devam ederek, kirazların toplanmaya 
devam edildiği Başlıoğlu’nun yayla 
kısmına ulaştık.

Başlıoğlu’nun iklim ve toprak 
özelliklerinin kiraz üretimine son derece 
elverişli olduğunu, ağaçların dallarındaki 
görüntüden anlamak rahatlıkla mümkün 

Şirin Yörük
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oldu. Ağaçlar o kadar verimliydi ki, dallar 
ağırlıktan yerlere kadar eğilmişti. Kirazın 
lezzeti konusunu da bol bol test etme 
imkanı bulduk

Kiraz bahçesinde Muhtar Tuncay 

Biçer, bize mahallesi hakkında şu bilgileri 
verdi:

“Başlıoğlu’nun Keskinler kısmı olan 
aşağı bölümünde 110 hanemiz, yayla 
kısmı olan daha yüksekteki bölümünde 

ise 17 hane bulunuyor. Burası kışları 
kar alıyor. 460 civarında nüfusumuz var. 
Mahallemizdeki ilkokulda birleştirilmiş 
eğitim veriliyor ve burada 20 çocuğumuz 
eğitim görüyor. Ortaokul için öğrenciler 
taşımalı eğitimle Sart’a ulaştırılıyor. 

Mahallemizin geçim kaynakları 

küçükbaş hayvancılık ve tarım ürünleri 
üzerine yoğunlaşıyor. Fasulyemiz ve 
barbunyamız çok kalitelidir. Ödemiş’e 
sınır olan kısmında da patates üretimi 
yapılıyor.”

Kirazda fiyat düşük kalıyor
Muhtar’ın ve kiraz üreticisi Hüseyin 

Sivritaş’ın anlatımına göre,  Başlıoğlu’nda 
son 6-7 yıldır kiraz üretiminde hızlı bir 
artış meydana geldi ve 4-5 dönüm olan 

kiraz bahçeleri bir anda 100 dönüme 
kadar ulaştı. Adeta bir moda halinde 
kiraz dikimi yapıldı. Fakat Başlıoğlu’nun 
kirazları çok kaliteli olmasına rağmen, 
erkenci olmadığı için fiyatlar düştükten 
sonra ürün elde edilmeye başlıyor. 

10 km ötedeki Çamur Hamamı 
mahallesinde 30 liradan açılan kiraz 
piyasası, Başlıoğlu’nun kirazları yetişip 
alıcıya ulaştırılıncaya kadar 10 TL’ye 
kadar geriliyor. Nitekim bu yıl buranın 
kirazlarının 11 TL’den satılmaya 
başlandığını ve bizim gittiğimiz gün 
(Haziran’ın 20’sinde son kirazlar 
toplanırken) fiyatın 2-3 TL’ye kadar 
gerilediğini öğreniyoruz. 8-10 yıllık bir 
kiraz ağacından ortalama 100 kg civarında 
ürün elde ediliyor. İşçinin günlük 
yevmiyesi ise 120 TL olarak uygulanıyor.

Başlıoğlu’nda ihracatçıların bir 
alım merkezi olmadığı için ya üretici 
motorunun sepetine yükleyerek Çamur 
Hamamı mahallesindeki alım merkezine 
ulaştırıyor ya da tüccar gelip pazarda 
satmak üzere daha düşük fiyata satın 
alıyor.

Muhtar Biçer, çekilen bütün zahmete 
rağmen çok iyi bir gelir elde edemeyen 
üreticinin kiraz yerine ceviz dikimine 
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döndüğünü anlattı. Cevizin zaten 
kirazdan da önce rağbet gören bir ağaç 
cinsi olduğunu ve köy sınırlarında 250 
dönümde ceviz bulunduğunu öğrendik. 

Meralar elden gidiyor
Başlıoğlu’nun temel geçim 

kaynaklarından biri olan küçükbaş 
hayvancılığın son günlerde bir anda 
tehlikeye girdiğini de anlattı Muhtar Biçer. 
Bunun nasıl olduğunu sorduğumuzda ise 
şu bilgileri verdi:

“Mahallemizde 400 civarında 
küçükbaş hayvan bulunuyor. Sütlerini 
peynir yapıp pazarda satıyoruz. 
Yılbaşından bu yana hayvanlarımızı 
otlattığımız meraların birer birer özel 
ağaçlandırma sahası olarak şahıslara 
kiraya verilmeye başlandığına şahit 
olduk. Bu gidişle hayvanları otlatacak 
alan kalmayacak. 49 yıllığına kiralanan 
yerler köylerde hayvancılığın sonu olur. 
Bunun için köylülerden imza topladık 
ve Orman Müdürlüğü’ne verdik. Bazı 
hayvan sahipleri koyunlarını elinden 
çıkarmaya başladı bile. Mera bulamazsak, 
biz bu kuzuları ve koyunları nerede 
otlatacağız? Çobancılığımızın sona 
ermesini istemiyoruz.”

Tarihi ve kültürü hakkında
Akademisyen Harun Ürer’in 

derleyip hazırladığı Salihli Belediyesi 
yayını olan 2009 yılı basımı “Kültür ve 
Tabiat Varlıklarıyla Salihli” kitabında, 

o zamanlar köy statüsünde olan 
Başlıoğlu’nun Develiler, Keskinler, 
Çamtepe ve Merkez Başlıoğlu olmak 
üzere 4 mahalleden oluştuğu belirtiliyor. 
Tekeli Yörüklerinden olduklarını belirten 
köylülerin fidancılıkla geçimini sağladığı 

bilgisine yer verilen kitapta ayrıca, 
yerleşimin tarihi ve kültürel değerleri 
hakkında da şu bilgiler yer alıyor:

“Keskinler Mahallesi Camii’nde 
bulunan ve köyün tek kültür varlığı 
olarak değerlendirilebilecek halı ve 
kilim örneklerinin Başlıoğlu Köyü’nün 
Develiler Mahallesi’nde dokunduğu 
söylenmektedir. Ala kilim, farda namazlık, 
çul halı namazlık, halı ve cicim heybe ile 
palaz dokumalar Başlıoğlu Köyü’nün 
geleneksel dokuma örneklerindendir. 

Başlıoğlu’nun Keskinler 
Mahallesi’nde okul inşaatı sırasında 
ortaya çıkarılan bir mezar, köyün 
arkeolojik geçmişinin de olduğunu 
kanıtlamaktadır. Göründüğü kadarıyla 
muhtemelen bir tümülüsün düzeltilmesi 
sırasında bulunan kesme taş malzemeli 
mezar odası, bakımsız ve herhangi bir 
koruma önleminden uzak kaderine terk 
edilmiş durumdadır.”
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Salihli’de tarım alanında çözüm 
bekleyen öncelikli sorunlar bir 

rapor halinde Tarım Bakanı Bekir 
Pakdemirli’ye ulaştırıldı. Salihli 

Ticaret ve Sanayi Odası, hava 
sıcaklığının ani değişimleri nedeniyle 

yaşanan rekolte kaybı nedeniyle 
Salihli’nin afet bölgesi ilan edilmesini 

istedi.  Bakan Pakdemirli, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklığoğlu ve 365 

Oda-Borsa başkanının da katıldığı 
telekonferansta konu hakkında bilgi 

verildi.

Üzümde strese bağlı ürün kaybı
Bakan Pakdemirli’ye iletildi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 
bölge çiftçisinin öncelikli sorunlarını 
dört başlık halinde toparladı. Bölge’nin 
tarımsal üretiminin en önemli kalemini 
oluşturan Sultaniye cinsi çekirdeksiz 
kuru üzümde ani sıcaklık farklarından 
kaynaklanan tane kayıpları konusunda 
acil çözüm alınmasının önemine vurgu 
yapılan raporda, Salihli TSO Yönetim 
Kurulu  Başkanı İbrahim Yüksel imzasıyla 
şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde bölgemizde 
yaşanan aşırı hava sıcaklıklarından dolayı 
üzüm salkımlarında ve meyve ağaçlarında 
bazı bölgelerimizde yüzde 35 ile yüzde 
50 oranında dökme oluşmuş olup, bu 
durum TARSİM sigorta kapsamına 
da girmemektedir. Bu doğal afetin ya 

TARSİM kapsamına alınması veya 
Doğal Afet Fonu’ndan üreticilerimizin 
zararlarının giderilmesini talep ediyoruz.”

Bağlarda stres rekolteyi düşürecek
Mevsim normallerinin çok üstüne 

çıkan hava sıcaklıkları ve hemen akabinde 
birden bire soğuma yaşanması, Salihli’de 
çiftçinin başlıca geçim kaynağı olan üzüm 
bağlarının strese girerek salkımlardaki 
tanelerin dökülmesine ve “silkme” olarak 
tanımlanan sorunun yaşanmasına neden 
olmuştu. 

Bereketli topraklara sahip Gediz 
Ovası’nda tarımsal gelirin en önemli 
kalemini oluşturan ve bölgenin 
ekonomisini direkt olarak etkileyen 

üzüm üretiminde bu yıl önemli 
bir oranda rekolte kaybının 
yaşanması beklenirken, 
zararın tazmini konusunun 
tarım sigortası olan Tarsim’in 
kapsamında yer almamasının 
üreticiyi büyük oranda mağdur 
edeceği ifade ediliyor.

Bakandan diğer talepler
Tarım Bakanı Bekir 

Pakdemirli’ye Salihli 
tarımıyla ilgili iletilen diğer 
sorunlar ise pamuk üretiminin 
desteklenmesi, Yeşilkavak 
sulama göletinin bir an önce 
yapılması ve çiftçinin elektrik 
borçlarının bir yıl süreyle 
ertelenmesi konusundaki 
beklentiler oldu. Başkan 
Yüksel, bu konuda şu bilgileri 
verdi

“Bölgemizde ekimi 
yapılan katma değeri yüksek 
pamuğum son yıllardaki ürün 
alım fiyatlarının düşük olması 
nedeniyle ekim alanlarımız 
iyice azaldı. Pamuk üreticisine 

destek ve prim verilerek ürünün tekrar 
eski günlerine kavuşturulması ve ihraç 
eder hale gelmemizi bekliyoruz.

Bölgemizin tarımı ve yer altı 
sularımız için çok önem arz eden 
Yeşilkavak Sulama Göleti’nin bir an önce 
hayata geçirilmesini bekliyoruz. 

Bölgemizdeki üreticilerin 
elektrik borçları nedeniyle su 
pompalarını çalıştıramadıklarından 
dolayı yeni yetiştirecekleri ürünlerini 
sulayamayacakları için ürün kaybı 
yaşanacaktır. Üreticinin elektrik 
borçlarının 1 yıl faizsiz olarak 
ertelenmesini istiyoruz.”
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Tarımın önemi, pandemide
bir kez daha ortaya çıktı

Konular telekonferansta ele alındı
Salihli TSO’nun yanı sıra Türkiye 

genelindeki 365 Oda ve Borsa’nın da 
katılımıyla, tarımda çözüm bekleyen 
başlıca sorunlar Tarım Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı 
telekonferansta ele alındı. Salihli 
TSO Başkanı Yüksel, telekonferansta 
Salihli’nin tarımsal sorunlarına acil 
çözüm beklediklerini ifade etti.

Cem Yalvaç
Salihli Ziraat Odası Başkanı

Hayatın temel gereksinimi olan 
gıda, tarım ve tarımsal üretim, gelişmişlik 
düzeyi ne olursa olsun bütün ülkeler 
için büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz 
genelinde Mart ayından itibaren kendini 
göstermeye başlayan Covid-19 salgını ne 
yazık ki çiftçilerimizin çalışma koşullarını 
olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen Türk 
çiftçisi virüs tedbirleri kapsamında ilan 
edilen sokağa çıkma yasağına rağmen 
bağında, bahçesinde, tarlasında çalışmaya, 

hayvanını otlatmaya, kısaca üretimin her 
aşamasında faaliyet göstermeye devam 
etmiştir.

Bu süreçte hayatını riske atmış 
Türk halkını gıdasız, market raflarını 
boş bırakmamak için elinden gelen 
gayreti göstermiş, gıda arzında kesinti 
yaşanmasına müsaade etmemiştir. Tüm 
dünyada çiftçiler salgın dolayısıyla 
evlerinde karantinadayken Türk çiftçisi 
çalışmaya devam etmiştir. Bilinmelidir 
ki tarımın olmadığı hiçbir ülke ayakta 
kalamaz. Tarım demek tarım güvencesi 

demektir. Bu süreçte de çiftçimizin yaptığı 
işin bir kez daha kıymeti anlaşılmıştır.

Salihli Ziraat Odası olarak bu süreçte 
bölgemize Doğu Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu ve Orta Anadolu’dan gelen 
mevsimlik tarım işçilerinin Covid-19 
tedbirleri kapsamında güvenli konaklama 
ve uygun koşullarda çalışma imkanı 
sunulduğuna dair denetlemeleri ve gerekli 
çalışmaları yapmış, tarım işçilerine hijyen 
paketleri dağıtımında etkin rol oynayarak 
desteğimizi sunmuş bulunmaktayız.

Normalleşme sürecinin devam ettiği 
şu günlerde bölgemiz genelinde üretim 
çeşitliliğinden kaynaklı hasat sürecinin 
uzun olması dolayısı ile tedbirlerimiz ve 
denetimlerimiz devam etmektedir.

Tarımsal üretimin sağlanmasında 
başı çeken, her türlü zorluğa göğüs gerip, 
bereketli topraklarımıza alın teri dökerek, 
üretime ve ülke kalkınmasına katkı 
sağlamaya çalışan tüm çiftçilerimize 
Salihli Ziraat Odası olarak minnet ve 
şükranlarımızı sunuyor, bereketli günler 
diliyoruz.
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pandemi

Haksız fiyat artışı
yapanlarla etkin mücadele 

TOBB üyelerinin aidatları
Ekim’e ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılma hızı nedeniyle 

Türkiye’de de acil önlemlerin alındığı “korona virüs” hastalığı, 

bazı ürünlere talebi artırınca, haksız fiyat artışları da gündeme 

geldi. Haksız fiyat artışları nedeniyle şikayetlerin çoğalması 

üzerine Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu bir 

toplantı yaparak, bu tür durumların tespit edilmesi durumunda 

disiplin mekanizmasını çalıştırma ve ürünlerinde fahiş fiyat 

artışı yapan üyelerini cezalandırma kararı aldı. 

“Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz 

kalmayacağız” açıklamasını yapan Salihli TSO Yönetim 

Kurulu’nun, bu konuda kamuoyuna yönelik bilgilendirmesi 

şöyle:

“Ortaya çıkan yeni tip korona virüs (covid – 19) isimli 

hastalık sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan 

istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği 

hakkında Odamıza şikayetler ulaşmaktadır.

Salihli TSO olarak, çalışma alanımızda tespit edilen 

ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın 

disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları 

yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna 

duyuyoruz.”

Dünya çapında etkili olan ve küresel salgın statüsü 
nedeniyle “pandemi” ilan edilen Covid-19 isimli korona virüs 
salgını dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Üretim ve hizmetler alanında 
sıkıntıların yaşanmaya başladığı ve ilerisi için şimdilik bir 
öngörünün yapılamadığı sürecin etkilerini azaltmak amacıyla, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak faaliyet 
gösteren üyelere aidat ertelemesi açıklaması yapıldı. 

Salihli, Kula ve Selendi’de 2 bin 500’e yakın üyesi 
bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, üye firmaların haziran ayı sonuna 
kadar ödemesi gereken aidatların önümüzdeki Ekim ayına 
ertelendiğini duyurdu. Yüksel, şu bilgileri paylaştı:

“Korona virüs salgını nedeniyle pek çok üyemizin işleri 
durma noktasına gelmiş bulunuyor. Bir kısım üyemiz de en 
düşük kapasiteyle üretim ve hizmetlerini sürdürmeye çalışıyor. 
Ekonomiye büyük bir darbe vuran bu pandeminin ne zaman sona 
ereceği konusunda da şimdilik sağlıklı bir öngörü yapılamıyor. 
Mevcut durumu değerlendiren çatı kuruluşumuz olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, firmaların mağduriyetlerinin önüne 
geçmek için bazı kararlar açıkladı. 

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara Haziran ayı 
sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir 
gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi. Bu 
kararın, üyelerimizi bir nebze olsun rahatlatacağına inanıyoruz. 
Odamızın TOBB’a Temmuz ayında yapması gereken aidat 
ödemesi de aynı sebeplerden dolayı Aralık ayı sonuna 
ertelendi.”
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destek

Denizbank’tan TSO üyelerine, “Nefes Kredisi” 

Halkbank’tan işletmelere “can suyu kredisi”

Mart ayının ortasından itibaren 
ekonomik olarak zor durumda kalan 
işletmelere yönelik olarak Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin “nefes kredisi” 
projesine Salihli TSO da 1 milyon TL ile 
katkı sağladı. 

Denizbank ile imzalanan protokole 
göre, toplam 13 milyon 600 bin TL’lik 
nefes kredisi, Salihli TSO’nun üyelerinin 
bulunduğu Salihli, Kula ve Selendi’deki 
işletmelere kullandırıldı. Yüzde 7.5 
oranındaki faizli kredi, 2020 yılı sonuna 
kadar ödemesiz ve bir sonraki sene de 12 
eşit taksitte geri ödemeli olarak belirlendi.

Yıllık cirosu 3 milyon TL’ye kadar 
olan Salihli TSO üyeleri 50 bin TL, cirosu 
3 milyon ile 25 milyon TL arasında olan 
üyeler ise 100 bin TL’ye kadar nefes 
kredisi kullandı. 

Nefes kredisi protokolü, Denizbank 

Salihli TSO’nun Denizbank ile 
imzalanan protokol çerçevesinde 
üyelerine kullandırdığı nefes kredisinden 
sonra bir başka finansal destek de 
Halkbankası’ndan geldi. Küçük 
işletmelere yönelik can suyu kredisi ile 
ilgili bilgilendirmeyi Halkbank Salihli 
Şube Müdürü Ali Ayyıldız yaptı. 

Salihli TSO Meclis Başkanı 

Salihli Merkez Şube Müdürü Sezai Yalçın 
ve Denizbank Çiftçievi Şubesi Müdürü 
Erkan Başocak ve Salihli TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel arasında 
imzalandı. Yüksel, şu bilgileri paylaştı:

“Üyelerimize az da olsa bir 
rahatlama sağlamak amacıyla TOBB’un 

Süleyman Oral, Salihli TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra 
Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş 
Aksoy’un da katıldığı bilgilendirme 
toplantısında, krediden yararlanabilme 
koşulları şöyle sıralandı:

“Korona virüsü ile mücadele 

başlattığı nefes kredisi uygulamasına 
biz de Salihli TSO olarak 1 milyon TL 
ile katkıda bulunduk. Denizbank’ın da 
katkısıyla toplamda 10 milyon TL’lik bir 
kaynak yaratılıyor. Umarız bu kaynak zor 
durumdaki üyelerimize az da olsa nefes 
aldırır.”

kapsamında, küçük işletme düzeyinde 
olan ve ihtiyaç duydukları kredi 
kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken 
Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret 
Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları’na 
kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi 
amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı 
tedbirleri kapsamında “İşe Devam 
Desteği- Küçük İşletme Can Suyu Kredisi 
oluşturuldu. 

Şahıs firmasının bahsedilen Odalara 
kayıtlı olması, yıllık cirosunun 3 milyon 
TL’yi aşmaması; iktisadi faaliyetlerine 
devam etmesi ve firmanın 1 Nisan 
2020 tarihinden önce kurulmuş olması, 
Halkbankası’nın esnaf destek paketinden 
faydalanmamış olması gerekiyor. Nefes 
kredisi kullan üyeler de can suyu kredisini 
kullanabilecek.
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Sağlık çalışanlarına Oda’dan anlamlı yardımlar

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine
alışveriş çeki dağıtıldı

Dayanışmanın öneminin iyice 
ortaya çıktığı bugünlerde, yardımlaşma 
konusunda çok farklı uygulamalar 
da gündeme geliyor. Salihli, Kula ve 
Selendi’de iş dünyasının güçlü örgütü 
ve önde gelen STK’lardan biri olan 
Salihli TSO, korona virüs salgınında 
dayanışmanın en güzel örneklerinden 
birini verdi.

Oda olarak güçlerinin yettiği ölçüde 
yardım yaptıklarını belirten Salihli TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 
bağış ve destekler konusunda şu bilgileri 
verdi:

“Salihli TSO olarak Manisa 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne yardımda 
bulunduk. Cumhurbaşkanlığı’nın ülke 
çapında düzenlediği “Biz Bize Yeteriz” 
kampanyasına da destek sağladık. 

Bunların yanı sıra zor koşullarda, 
fedakarca bir çalışma sergileyerek gece 
gündüz demeden görevlerinin başında 
bulunan sağlık çalışanlarımıza destek 
olma ve onların gereksinim duyduğu 
ekipman konusunda takviyede bulunma 

Her yıl iftar çadırları kurarak Salihli, Kula ve Selendi’de binlerce kişiye zengin 
bir menüyle sıcak yemek sunmayı bir gelenek haline getirmiş olan Salihli TSO, korona 
virüs salgını nedeniyle bu yıl bu geleneğini sürdüremedi. Oda, onun yerine Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 60 bin TL’lik yardıma kendi bütçesinden 
de 30 bin TL ilave yaparak, toplam 90 bin TL’lik hediye çeki dağıttı. 

Ramazan ayında, bu yılki yardım uygulamalarında değişikliğe gittiklerini 
belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, bu konuda şu bilgileri 
verdi:

“Bu yıl 90 bin TL’lik Ramazan yardımı bütçesi ayırdık.  Bununla toplam bin 440 
adet hediye çeki oluşturduk. Hediye çeklerinin 1092 adedini Salihli’ye, 214 adedini 
Kula’ya ve 134 adedini de Selendi’ye taksim ettik. Bunları meclis üyelerimiz ve 
meslek komitesi üyelerimiz kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.” 

kararı aldık. Bu amaçla Salihli Devlet 
Hastanesi’ne 250 adet korunaklı 
tulum ile 200 adet tıbbi gözlük alarak, 
onların çalışma koşullarının biraz daha 
konforlu olmasına katkı sağlamaya 
çalıştık. Devlet Hastanesi’nin yapımında 
Oda’mız geçtiğimiz yıllarda büyük katkı 
koymuştu. Biz de yardımlarımızı her 
vesileyle sürdürüyoruz; bundan sonra 
da elimizden geldiğince desteklemeye 
devam edeceğiz.

Sağlık çalışanlarının kıymetini, zor 
günler geçirdiğimiz bu salgın döneminde 
çok daha iyi kavradık. Gece gündüz 
demeden, evlerine dahi gitmeden, 
çocuklarından ve ailelerinden uzak kalma 
pahasına insanüstü bir gayret içinde 
koşturan hastabakıcısından, hemşiresine, 
doktorundan sağlık teknisyenine her bir 
sağlıkçıya minnet ve şükran borçluyuz. 
Yaptığımız yardımlar bu minnetimizin 
çok küçük bir göstergesidir. İyi ki varlar..”
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istişare

Salihli’deki sivil toplum kuruluşları 
ve meslek odaları başkanları, 

açıklanan paketin dar kapsamlı 
olduğu; esnaf ve sanatkarın devlete 

ve bankalara olan borçlarının en az 
6 ay ötelenmesi gerektiği görüşünde 

birleşti.

Meslek odaları, tüccara ve esnafa 
nefes aldıracak önlemleri ele aldı

Salihli’de STK’ların temsilcileri, 
virüsün ekonomideki etkilerini 
değerlendirme ve alınabilecek tedbirleri 
görüşmek üzere bir araya geldi. Salihli 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan 
toplantıya Esnaf ve Sanatkarlar 
Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Ziraat 
Odası Başkanı Cem Yalvaç, Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat 
Dağıstanlı, Madeni Sanatkarlar Odası 
Başkanı Yüksel Hisar, Bakkallar Odası 
Başkanı İsmail Ünlü, Kahveciler Odası 
Başkan Vekili Murat Güneri, Terziler ve 
Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali 
Girgin, İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı 

Davut Dilek, Lokantacılar Odası Başkanı 
Fatih Azak, Berberler Odası Başkanı 
Kadir Dilşeker, Kunduracılar Odası 
Başkanı Celil Şenal ve Manavlar Odası 
Başkanı Rıfat Yavaş katıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, koronavirüs salgını 
nedeniyle pek çok sektörde sıkıntılar 
yaşandığını belirterek, Salihli’deki 
durumu yakından tespit etmek üzere bu 
toplantıyı yaptıklarını ifade etti. 

Turizm sektöründe iptaller 
yaşandığını, yumurtacıların ihracat 
yapamaması nedeniyle büyük sıkıntıda 
olduklarını vurgulayan Yüksel, küçük 
esnaf ve sanatkarın ne durumda olduğunu 
görmek ve ne tür tedbirler alınabileceğini 
konuşmak için bir araya geldiklerini 
söyledi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem 
Yalvaç, çiftçinin büyük sıkıntı içinde 
olduğunu vurgulayarak, “Açıklanan 
pakette tarım ile ilgili hiçbir çalışma 

yok. Bağlarda çok büyük zarar var. 
Kesinlikle Bağkur, SGK ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri borçları en az 2 yıl 
ötelenmeli” dedi. 

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı 
Yüksel Hisar, açıklanan önlem paketinin 
sadece kamuyu kapsadığını, küçük esnafa 
yönelik önlem alınmadığını, tahsilatlarının 
yüzde 80 oranında azaldığına dikkat çekti. 

Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Murat Dağıstanlı, taşımada 
yarı yarıya düşüş yaşandığını,  “Afet 
geçene kadar  akaryakıttaki verginin 
düşürülmesini, MTV’nin kaldırılmasını, 
kredi ödemelerinin kaydırılmasını 
istiyoruz.” dedi.

Toplantıda, koronavirüs belasından 
kurtulmak için devletin ve Sağlık 
Bakanlığı’nın aldığı tüm önlemlere herkes 
tarafından harfiyen uyulması, birlik 
ve beraberlik içersinde bu sıkıntıların 
aşılması görüşü benimsendi. 
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dosya Sektörlerin pandemiden etkilenme durumlarını araştırdık:

Düğün sezonunun yaklaşması, 
cirolarının önemli bir kısmı 

buna bağlı olan pek çok sektörü 
de olumsuz etkiliyor. Dayanıklı 

tüketim malları satışı yapan 
başta mobilyacılar olmak üzere, 

beyaz eşya bayileri ve züccaciyeler 
salgının bir an önce bitmesini dört 

gözle bekliyor.

Düğünlerin yapılamaması,
pek çok iş kolunu olumsuz etkiledi

Salihli TSO, sektörlerin korona 
virüs salgınından etkilenme derecelerini 
tespit etmeye yönelik gerçekleştirdiği 
anketlerinden birini aralarında beyaz eşya 
bayilerinin yanı sıra mobilya ve züccaciye 
satışı yapan üyelerine yönelik olarak 
düzenledi.

Virüs salgını nedeniyle düğün ve 
nişan gibi organizasyonlara getirilen 
yasak nedeniyle, özellikle mobilya satışı 
yapan firmaların en büyük darbeyi aldığı 
anlaşıldı. Düğüncü mağazası olarak tabir 
edilen ve düğün yapacak ailelere beyaz 
eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden çeyiz 
setlerine kadar her türlü alternatifi sunan 
satış yerlerinden biri, anketin düzenlendiği 
Mayıs ayı ortasında cirosunda yüzde 95 
oranında azalma olduğu bilgisini paylaştı. 

Beyaz eşyanın yanı sıra mobilya 
mağazası da bulunan bir üye ise mobilya 
kısmında yüzde 100 azalma olduğunu, 
hiç satış yapamaz hale geldiklerini ifade 
etti. Ulusal çaptaki mobilya markalarının 

bayiliğini yapan mağazanın yetkilisi 
ise ciroda yüzde 20 azalma yaşandığını 
kaydetti. 

Beyaz eşyacılarda durum
Salihli’de beyaz eşya bayiliği yapan 

firmalar ise sıkıntıyı farklı oranlarda 
yaşadıkları bilgisini paylaştı. Bir yetkili, 
son iki aylık dönemde işlerinde yüzde 
70 oranında azalma yaşandığı bilgisini 
paylaşırken, ödemelerde ve tahsilatta 
zorluk çektiklerini ifade etti. Diğer 
beyaz eşyacılar ise yüzde 25 ile yüzde 
40 arasında olumsuz etkilenme bildirdi. 
Bir üye ise satışlarda  hiçbir azalmanın 
meydana gelmediğini ifade etti.

Salihli’de ulusal bir markanın satış 
sonrası destek servisini sağlayan yetkili 

ise işlerinde yüzde 40 oranında azalma 
meydana geldiği konusunda bilgi paylaştı.

Züccaciyelerde farklılık 
Düğün yapanların vazgeçilmez 

uğrak yerlerinden olan ve ağırlıklı 
olarak her türlü mutfak araç gereçleri ile 
hediyeliklerin satışını yapan züccaciyeler 
de virüsten kaynaklanan sıkıntıdan farklı 
derecelerde etkilenme bildiriminde 
bulundu. Bir yetkili satışlarının yüzde 50 
oranında azaldığı bilgisini paylaşırken, bir 
diğeri ise köklü bir işletme oldukları için 
herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını 
ifade etti.

Bu arada geçtiğimiz yıldan 
rezervasyonlar almış olan düğün salonları 
ve kır düğün bahçelerinin de yasaklar 
nedeniyle faaliyet yapamaması, bu 
işletmelere büyük kayıplar yaşattı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel, kentin ekonomisine canlılık 
kazandıran en önemli etkinliklerden biri 
olan düğünlerin pek çok iş kolunu direkt 
olarak etkilediğini, bu durumun yapılan 
araştırmadan da açıkça ortaya çıktığını 
kaydetti.
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Adı Salihli ile özdeşleşen Odun 
Köfte’nin de menülerde yer aldığı, 

yiyecek-içecek sektöründeki 
işletmelerin durumunu araştıran 

Salihli TSO,  üyelerinin zor 
durumda olduğunu tespit etti.

Restoran ve kafeler pandemiden çok etkilendi

Mart ayı başından itibaren 
Türkiye’de can almaya başlayan korona 
virüs salgınının etkisini azaltmak için 
kapatılan işyerleri arasında en fazla 
etkilenmenin görüldüğü alanlardan biri 
yiyecek-içecek sektörü oldu. 10 Mart’tan 
itibaren kapılarını kapatmak zorunda 
kalan kafe ve restoranların, bu süreçte 
ne ölçüde zarar gördüklerini tespit etmek 
amacıyla Salihli TSO tarafından bir anket 
düzenlendi.

Salihli TSO tarafından coğrafi 
işaret tescili alınan Odun Köfte’yi de 
menülerinde bulunduran et restoranlarının 
Mart ayı ortasından Haziran başına kadar 
kapalı olduğu ve pandemi sürecinden 
en fazla etkilenen meslek dallarından 
biri olduğu anlaşıldı. Bu işletmelerden 
bazılarının Mayıs ortasından itibaren 
paket servise başladığı, fakat yetersiz talep 
nedeniyle masraflarını dahi karşılamaktan 
uzak kaldığı ifade edildi. 

Düğün ve nişan gibi organizasyonlara 
ev sahipliği yapan, bunun yanı sıra 
ocakbaşı restoran da çalıştıran dört 

yıldızlı otelin durumdan büyük oranda 
olumsuz etkilendiği belirlendi.  Kurşunlu 
Vadisi’nde kır düğün bahçesi işleten 
firmanın yetkilisi ise iki ay kapalı 

kalmaktan dolayı rezervasyonlarda 
ötelemeler meydana geldiğini ve işlerinin 
yüzde 70 oranında olumsuz etkilendiğini 
kaydetti. 

Salihli- İzmir karayolu üzerindeki 
benzinlik içinde yer alan işletmenin 
yetkilisi ise benzinlikte işlerin yüzde 70 
oranında olumsuz etkilendiğini, restoran 
kısmının da kapalı olduğu için finansal 
yönden sıkıntı çektiklerini vurguladı.

Krediye ulaşmak zor
İşletmeleri finansal yönden 

rahatlatmak amacıyla sunulan nispeten 
düşük faizli KGF ve Nefes Kredisi gibi 
banka kredilerinden yiyecek- içecek 
sektörünün yararlanamadığı da tespit 
edildi. Anket gerçekleştirilen 12 üyeden 
5’inin kredi başvurusunda bulunduğu; 
bunlardan sadece birinin kredi 
kullanabildiği tespit edildi. 

Krediden istifade edemeyen 
işletmelerin yetkilileri, bankalardan 
olumlu yaklaşım görememekten 
yakındı. Salihli OSB’deki fabrikalara 
hazır yemek servisi de yapan firmanın  
yetkilisi, lokantalarının kapalı olduğunu, 
süreçten yüzde 50 ile 60 oranında kötü 
etkilendiklerini ifade etti.

İşletmelerini 3 aya yakın kapalı 

tutmak zorunda kalan restoran ve kafelerin 
yetkilileri, yanlarında çalışan personele 
genelde ücretsiz izin kullandırdıklarını 
belirtirken, işletmelerin büyük oranda 
Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlandığı 
anlaşıldı. 

Hadigari Restoran yetkilisi kira 
ve sabit gider masraflarını yatırmakta 
zorlandıklarını, kesilmeyeceği taahhüdüne 
rağmen, faturasını ödemedikleri için 
elektriklerinin kesildiğini kaydetti.

Sektör mağdur oldu
Salihli TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Yüksel, korona virüs 
nedeniyle etkilenen sektörlerin durumunu 
ortaya koymak üzere yaptıkları inceleme 
sonucunda, yiyecek-içecek hizmetleri 
sektörünün olumsuz etkilenen kesimlerin 
başında geldiğini tespit ettiklerini 
belirtti. Yüksel, “Restoranlar ve kafeler 
gerçekten çok mağdur oldu. Özellikle 
kirada olanların durumu daha da vahim. 
Normalleşmeye yönelik adımlarla 
birlikte, Ramazan Bayramı sonrasında 
kontrollü bir şekilde bu işyerlerinin de 
açılmaya başlayacağını ümit ediyoruz. 
Umarız yaşanan olumsuzluklar birkaç ay 
içinde atlatılabilir” dedi. 
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Hazır giyim ve ayakkabı satış 
mağazaları, satış yapamadığı gibi, 

alacaklarını da tahsil edemedi. 
Mağaza yetkilileri en iyimser 

tahminle bu yılı kayıp bir yıl olarak 
tarif ediyor.

Mağazalar,
aylarca satış yapamadı 

Salgını kontrol etmek amacıyla 
yürütülen “Evde kal” çağrıları ve sokağa 
çıkma kısıtlamaları nedeniyle Mart 
ortasından itibaren Nisan ve Mayıs 
aylarında insanların, zorunlu olan gıda 
ve sağlık ihtiyaçları dışında alışveriş 
yapmadığı, pek çok mağazanın kapalı 
olduğu; belli saatlerde açanların da çok 
sınırlı satış yapabildiği belirlendi. Anket 
uygulanan hazır giyim ve ayakkabı 
dükkanlarından özellikle gelinlik, 
damatlık, nişanlık ve abiye giyim satışı 
yapan mağazaların daha fazla etkilendiği 
ortaya çıktı. 

Sektör incelemesi kapsamında 
butiklerden ikisinin salgının başladığı 
Mart ortasından anketin uygulandığı 
Nisan ayı sonuna kadar kapalı olduğu; 
diğerlerinin günün belli saatlerinde 
kısıtlı olarak açık kaldığı; satışların yok 

denecek kadar çok sınırlı olduğu bilgisine 
ulaşıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı için 
okullara kostümler hazırlayan bir butiğin 
atölye kısmının siparişlerin iptal edilmesi 
nedeniyle kapandığı; kadın ve erkek 
olmak üzere iki ayrı mağazası bulunan bir 
üyenin de kadın mağazasını kapalı tuttuğu 
anlaşıldı. 

Mağazaların yetkililerinin tamamı 
ödemelerde çok zorlandıklarını, tahsilat 
sorunu yaşadıklarını ifade etti. Hazır 
giyim ve ayakkabı satışı yapan Salihli 
TSO üyelerinin büyük çoğunluğu KGF 
kredisi koşullarının uygun olmadığı 
görüşünde birleşti.

Mağazaların yarısının çalışanlarını 
azaltma yoluna gittiği, sadece bir butiğin 
Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlandığı 

kaydedildi. 

İnternet satışı
İncelenen 10 firma arasında internet 

satış yapan sadece 2 firma olduğu; 
bunlardan ayakkabı satışı yapan bir 
mağazanın internet satışlarının diğer 
zamanlara göre yüzde 70 oranında arttığı; 
internet satışı yapan bir butikte ise çok 
önemli bir değişiklik olmadığı belirlendi.  

İşlerin ne zaman normale döneceği 
konusundaki soruya ise mağaza yetkilileri 
çok farklı yanıtlar verdi. Bazıları Mayıs 
ortasından itibaren düzelme beklediğini 
belirtirken, daha temkinli olan bazı işyeri 
sahipleri ise yaşanan olumsuz sürecin 
etkilerinin bir buçuk – iki yıl kadar 
süreceği öngörüsünde bulundu.
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Korona virüs salgını nedeniyle gıda 
konusunda stoklamaya yönelik 
eğilim yaşanması, marketlerin 

cirolarına olumlu yansıdı. 
Salihli’de yerel marketlerin 

işlerinde yüzde 20 ile 30 civarında 
artış yaşandığı ifade edildi.

Marketler ve gıda tedarikçileri
süreçten olumlu etkilendi

Salgın nedeniyle pek çok sektör 
olumsuz etkilenirken, insanların başlıca 
ihtiyaçları olan temel gıdanın tedariğine 
yönelik faaliyet gösteren işletmeler, 
cirolarında önemli oranda artış sağladı. 
Kafe ve restoranların kapalı olması 
nedeniyle herkes yiyeceğini evinde 
hazırlamak zorunda olunca, bakkal, kasap 
ve marketlerin de satışları buna bağlı 
olarak arttı. 

Salihli TSO’nun, sektörlerin korona 
virüs salgınından etkilenme durumlarını 
tespit etmeye yönelik olarak uyguladığı 
anketlerden beşincisi gıda tedarikçilerine 
düzenlendi. Salihli’nin süpermarket 
zincirinin yanı sıra, gıda tedarikçisi olan 

toptancıların satışlarında Mart ile Nisan 
aylarında yüzde 20 ile yüzde 30 arasında 
artış yaşandığı belirtildi. 

Salihli’de 8 mağazayla faaliyet 
gösteren Girginler Market’te özellikle 
gıda ağırlıklı olarak un, makarna ve 
bakliyat satışlarında, stoklamaya yönelik 
gayretlerin de etkisiyle çok fazla artış 
yaşandığı; bunun yanı sıra sebze ve 
meyve satışlarında da önemli oranda talep 
fazlalığı oluştuğu belirtildi. Temizlik 
ürünlerinde de, günün 24 saatini evde 
geçiren insanların hijyen sağlamaya 
yönelik aşırı davranışları nedeniyle bu 
ürünlerin satışında da artış meydana 
geldiği vurgulandı.

Et satışı da arttı
Marketlerin yanı sıra, kasaplarda 

Nisan- Mayıs aylarında yüzde 10 
civarında artış meydana geldiği 
anlaşıldı. Manavlar Gıda ve Ege İnci 
Et Ürünleri’nde perakende satışlarda 
taleplerin arttığı, evde kalan insanların et 

tüketimine yöneldiği belirtildi.
Bisküvi, çikolata gibi atıştırmalıklar, 

alkollü ve alkolsüz içecekler gibi 
ürünlerin distribütörlüğünü yapan 
firmaların satışlarında ise yüzde 5 ile 
yüzde 60 arasında değişen oranlarda 
azalma meydana geldiği tespit edildi. 
Çikolata ve bisküvide milli bir markanın 
distribütörlüğünü yapan firmadan alınan 
bilgiye göre, satışlarda pandeminin 
başladığı ilk zamanlarda birden düşüş 
meydana geldi. Son zamanlarda evde 
sıkılan insanların tekrar atıştırmalıklara 
yönelmesi nedeniyle Nisan- Mayıs 
aylarında yüzde 15-20 civarında 
satışta azalma oldu. İçecekler alanında 
distribütörlük ve toptan satış yapan 
firmalarda ise yüzde 5 ile yüzde 60 
oranında azalma olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Ankete cevap veren firmalar, 
işyerlerinin açık olduğu, işçi sayısında 
azaltmaya gidilmediği ve tahsilatlarda 
genel olarak zorluk çekildiği bilgisini 
paylaştı
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Fabrikalar, pandemi süresince 
de duraksız üretime devam etti. 

Gıda üretimi yapan fabrikalardan 
bazıları yüzde 35 ile yüzde 70’e 

varan oranlarda süreçten olumsuz 
etkilenmesine rağmen faaliyete ara 

verilmedi.

Salihli OSB’de fabrika bacaları, 
karantina günlerinde de tüttü

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
ağırlıklı olarak gıda sanayine yönelik 
üretimin yapıldığı 40’ı aşkın fabrika 
faaliyet gösteriyor. Yüzde 100 doluluğa 
ulaşan 1. Etaptan sonra 2. Etapta da 
fabrika inşaatlarının başladığı Salihli 
OSB’de, korona virüs salgınından 
etkilenme durumunu araştırmak üzere bir 
anket gerçekleştirildi. OSB’de faaliyet 
gösteren 15 firmanın yetkilisi ile yapılan 
ankete göre, Mart ayından itibaren 
Türkiye genelinde özellikle hizmete 
dayalı sektörlerde kapılar iki ayı aşkın bir 
süre kapanırken,  Salihli OSB’de bacalar 
tütmeye devam etti. 

Ankete katılan fabrikaların yarısı 
pandemi sürecinde siparişlerde ve 
üretimlerinde herhangi bir değişiklik 
olmadığı bilgisini verirken, fabrikalardan 
birinin yetkilisi ise satışlarda bu süreçte 
artış meydana geldiğini kaydetti. 

Korona sürecinden en yüksek oranda 
olumsuz etkilenme ise süt ürünleri imalatı 

yapan tesiste meydana geldi. Bu fabrikada 
etkilenme yüzdesi 70 olarak ifade edildi. 
Sağlık sektörüne yönelik üretim yapan bir 
firmanın yüzde 60; bağlantı elemanları ile 
közlenmiş sebze üretimi yapan firmaların 
ise yüzde 50 oranında olumsuz etkilendiği 
belirtildi. 

İki firma personel azalttı
Üretimleri azalmasına rağmen 

fabrikaların çoğu çalışanlarını 
muhafaza ederken, anket uygulanan 
sadece iki fabrikanın personel azaltma 
yoluna başvurduğu, görüşme yapılan 
fabrikalardan 8’inin Kısa Çalışma 
Ödeneği’nden yararlandığı belirlendi. 

Fabrikaların yarısının ise KGF 
garantili banka kredisi kullandığı; 
diğerlerinin öz sermayeleri ile çarklarını 
döndürmeyi tercih ettiği anlaşıldı. 

Hammadde ve lojistikte sorun
Çoğunluğu ihracata yönelik üretim 

yapan Salihli OSB’deki fabrikaların 
yetkilileri, hammadde tedariğinde fiyat 
farklarından ve lojistikten kaynaklanan 
sorunlar yaşadığı bilgisini paylaştı. 
Yetkililer, “Uluslararası taşıma fiyatları 
zamlandı, ithal malların girdi fiyatları 
arttı, lojistik aksadı” şeklinde sorunlarını 
dile getirirken, bir başkası da benzer bir 

şekilde “İthal ürün lojistiği ve temini 
sorunlu” yanıtını verdi.  

Salihli OSB’deki fabrikaların 
yetkilileri en iyimser tahminle bu 
yıl sonuna kadar korona virüsten 
kaynaklanan olumsuz etkilerin sürmesini 
beklediklerini belirtirken, bazı firmaların 
yetkilileri ise etkilerin 2 yıl hissedileceği 
öngörüsünde bulundu. 
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Salihli’de faaliyet gösteren 3 özel 
hastane, Covid-19 pandemisinden 

büyük oranda olumsuz etkilendi. 
Salgın nedeniyle çok ciddi 

hastalıklar hariç polikliniklere 
müracaatta büyük düşüşler 

yaşandığı, hastanelerin gelirlerinin 
minimum seviyelere indiği belirtildi.

Sağlık sektörü zor günler geçiriyor

Manisa’nın ilçelerinde açılmış 
olan ilk özel hastane olan Özel Salihli 
Hastanesi, 28 yıllık geçmişiyle Salihli’nin 
sağlık sektöründeki mihenk taşlarından 
biri durumda. 2002 yılında faaliyete 
geçen Can Hastanesi ve 2010 yılından 
beri hizmet veren Medigüneş Hastanesi 
ile Salihli, komşu ilçeler ve civar köyler 
ile birlikte 500 bini aşkın nüfusa sağlık 
hizmeti sunuyor.

Özel hastanelerin yetkilileri ile 
uygulanan ankete verilen yanıtlarda, 
insanların “Evde Kal” çağrılarına uyarak, 
özellikle de bulaş riskinin çok fazla 
olduğu hastanelere gitmekten kaçınması 
nedeniyle, poliklinik hizmetlerinde 
ve ameliyatlarda yüzde 50 ile 60 gibi 
oranlarda azalmanın meydana geldiği 
belirlendi. 

Baştan yanlış yapıldı
Salgının Türkiye’yi etkisi altına 

almaya başladığı Mart ayının ilk 
çeyreğinde, bütün özel hastanelerin 
pandemi hastanesi olarak ilan edilmesinin 
sektöre büyük zarar verdiği belirtildi. Özel 
hastane yetkilileri bunun ciddi stratejik 
bir hata olduğuna, korona virüs dışında 
çok ciddi yakınmaları olan hastaların, 
hastanelere gitmekten kaçındığına, 
poliklinik hizmetlerinde yarıdan bile 
daha fazla düşüşlerin meydana geldiğine 
dikkat çekti. 

Başlangıçan birkaç hafta sonra sadece 
Salihli Devlet Hastanesi’nin pandemi 

hastanesi olarak ilan edilmesine rağmen, 
hastaların çekingenliğini aşamadığını 
dile getiren yetkililer, ameliyathanelerin 
neredeyse çalışmadığını, acil hasta 
başvurularının bile azaldığını vurguladı.

Optikçiler de etkilendi
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren 

diğer meslek dallarından olan optikçiler 
ve işitme cihazları satıcıları da sağlık 
sektöründeki bu olumsuz durumdan 

büyük çapta etkilendi. Salihli TSO üyesi 
optikçiler, gözlük reçetelerinde Mart 
ortasından itibaren yüzde 80 azalma 
meydana geldiğini ifade ederken; işitme 
cihazları satışı yapan üye ise olumsuz 
etkilenmenin oranını yüzde 100 olarak 
belirtti.

Kula’da faaliyet gösteren eczane 
yetkilisi ise salgın nedeniyle işlerinin az 
da olsa azaldığını, yüzde 10 civarında bir 
etkilenme meydana geldiğini ifade etti.
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Bir taraftan dünya piyasalarında 
altın fiyatlarının sürekli yükselmesi, 

diğer taraftan düğün sezonunun 
açılamaması kuyumcuların iş 

hacmini yarı yarıya azalttı.

Altın 3 ayda yüzde 20 arttı,
sarraflar iş yapamadı

Salihli’de faaliyet gösteren 34 
kuyumcudan büyük bir kısmının 1-2 
ay boyunca kapalı kaldığı; Mayıs 
sonuna doğru gerekli tedbirleri alarak 
dükkanlarını açtığı ve Mart ayından 
itibaren bu sürede  işlerinde yüzde 30 ile 
yüzde 70 arasında değişen oranlarda iş 
kayıpları yaşandığı anlaşıldı.

Ankete cevap veren sarraflar; salgın 
sürecinde birçok kişinin işsiz kaldığını 
ve dolayısıyla alım gücünün düştüğünü; 
altına yatırım yapmayı düşünenlerin de 
fiyatların sürekli yükselmesi nedeniyle 
bundan vazgeçtiğini ifade etti.

Çeyrek altın 610 TL
Salgının etkisini göstermeye 

başladığı Mart ayı başında 24 ayar külçe 
altının fiyatı 319 TL iken, 28 Mayıs 
2020’de bir gram altının fiyatı 376’ya 

yükseldi. Düğünlerin vazgeçilmez 
takılarından biri olan ve yatırım amacıyla 
da tercih edilen çeyrek altının fiyatı ise 
510 TL’den 610 TL’ye yükseldi. Altın 
fiyatlarındaki bu artış da “güvenli liman” 
olarak kabul edilen bu yatırım aracına 
ilgiyi azalttı.

Ankete görüş bildiren sarraflar, 
düğün sezonunun açılmasını sabırsızlıkla 
beklediklerini ifade ederken, bundan da 
daha önemlisinin “çiftçinin ürününün 
para etmesi” olduğu görüşünü savundu. 
Sarraflar, “Bizim işlerimizin iyi olması 

çiftçinin durumuna bağlı. Altına köylüler 
daha çok rağbet ediyor. Köylü kadınlar 
altını kendilerine bir güvence olarak 
görüyor. Köylünün ektiği ürün para 
ederse, gelirin bir kısmını altına yöneltir” 
şeklinde görüş bildirdi.

Sarraflar, veresiye çalışmadıkları için 
bu dönemde tahsilat konusunda çok büyük 
problem yaşamadıklarını belirtirken, 
piyasalardaki bu sıkıntının yılsonuna 
kadar devam edeceği öngörüsünü dile 
getirdi.
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Özellikle otomobil sahiplerinin 
poliçelerini yenilemekten kaçındığı 

ve temkinli hareket ettiği için 
acentelerin cirolarında yüzde 20-30 
civarında azalma meydana geldiği 

belirtildi.

Sigorta
yaptıracak olanlar temkinli

Korona virüsün olumsuz etkileri 
pek çok sektörde kendini hissettiriyor. 
Sigortacılık sektörü de bunlardan 
biri. Sigortacılar, müşterilerinin son 
zamanlarda “bekle gör” politikası 
izlediğini, özellikle yeni sigorta poliçesi 
yapamadıklarını belirtiyor. 

Salihli TSO’ya bağlı olarak faaliyet 
gösteren Salihli, Kula ve Selendi’deki 
sigorta acenteleri arasında yapılan ankette 
bu sektörde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında 
cirolarda daralma yaşandığı belirtildi.

Sektör analizi çerçevesinde 2001 
Sigorta, Atasal Sigorta, Uğur Yazla 
Sigorta, Neoman Sigorta, Üçler Sigorta, 
Ayazbey Sigorta, Say Sigorta, Şen 
Sigorta, MCK Sigorta ve Varol Erdoğan 

Sigorta ile yapılan araştırmada, sadece 
bir acentenin işlerinin şimdilik olumsuz 
etkilenmediği; diğer dokuzunda Mart ve 
Nisan aylarında özellikle trafik ve kasko 
poliçelerinin yenilenmesinde sıkıntı 
yaşandığı; yeni poliçelerin hemen hemen 
hiç yapılmadığı ifade edildi.

Sigorta acentelerinin ağırlıklı 
olarak işlerini evden yürüttüğü, ofislere 
kısa sürelerle veya dönüşümlü olarak 
gittikleri ifade edildi. Anket uygulanan 
10 acenteden 3’ünün personel azaltma 
yoluna gittiği, Kısa Çalışma Ödeneğine 
ise 2 acentenin müracaat ettiği anlaşıldı.

Sigorta acentelerinin yetkilileri, 
ödemelerde ve tahsilatta zorlandıklarını 
belirtti. Görüşme yapılan acentelerden 
sadece 2’si Kredi Garanti Fonu’na 
müracaat ettiğini; fakat olumlu geri dönüş 
alamadıklarını belirtirken; acentelerin 
yarısına yakını kriz döneminde sağlanan 
kredi koşullarının yetersiz olmadığı 
görüşünü savundu.

Kasko yapılmıyor 
Özellikle esnaf kesiminin, belirsizlik 

nedeniyle kasko yaptırmaktan kaçındığını 
belirten sigorta acenteleri yetkilileri, 
“Arabamı nasıl olsa kullanmıyorum. Kaza 
riski söz konusu olmaz” düşüncesiyle bazı 
otomobil sahiplerinin trafik sigortalarını 
dahi ertelediklerine dikkat çekiyor.
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Pandemi sürecinden olumsuz 
etkilenen sektörlerden biri olan 

inşaat ve konutta, son yılların 
en düşük banka faiz oranı olan 

yüzde 0,64’ün olumlu yansıması 
görülmeye başlandı. 

İnşaat sektörünü,
düşük faizli konut kredileri canlandırdı

Aralarında müteahhit, mimar, 
malzeme sağlayıcılar, asansörcüler, 
kadastrocuların da bulunduğu inşaat 
sektörü temsilcilileriyle yapılan ankette ilk 
olarak, Mart ayından itibaren Türkiye’de 
etkisini gösteren pandemi sürecinin sektörü 
ne oranda etkilediği soruldu. Cevaplarda 
etkilenme oranları yüzde 15 ile yüzde 
50 arasında değişti. Bir üye ise işlerinin 
etkilenmediği cevabını verdi. 

Haziran ayı başından itibaren banka 
kredilerinin sıfır konutta yüzde 0,64 
seviyesine inmesinin sektöre büyük bir 
doping etkisi yaptığı görüşünü belirten 
Salihli TSO’nun inşaat sektörü temsilcisi 
üyeleri, “Salihli’de son yıllarda satılmayan 
ve elde kalan binalar birer birer eriyor. 
Üstelik daire fiyatları da çok arttı. 
Müteahhitler 2018 yılında aldığı darbeyi 
en az hasarla bertaraf etmek için iyi bir 
fırsat yakaladı. Maliyet çok arttığı için bu 
fiyat artışları ancak zararı karşılayacak” 
görüşünü dile getirdi. 

Müteahhitlerin bazıları ise banka 
kredi faizlerindeki düşüşün piyasaya çok 

fazla yansımadığını, çünkü müşterilerin 
ileriye dönük kendilerini çok güvende 
hissetmedikleri için alım konusunda 
harekete geçmekte zorlandıkları görüşünü 
dile getirdi.

İnşaat sektöründeki firmaların 
pandemi sürecinde işçi çıkarma yoluna çok 
başvurmadığı, ücretsiz izin yardımından 
yararlanma yoluna gittiği de anketteki 
cevaplarda ortaya çıktı. Sektör temsilcileri, 
pandemi sürecinin ne zaman biteceği 
konusunda ise en iyimser tahminle 
yılsonunu işaret etti.

12 sektörde anket uygulandı
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

İbrahim Yüksel, “Nisan ayından itibaren 
yapmaya başladığımız anketlerde market 
çalıştıran, tarımla uğraşan üyelerimizle, 
düğün gibi organizasyonlara yönelik hizmet 
veren üyelerimizin etkilenme derecelerinin 
çok farklı olduğunu tespit ettik.

İnşaat sektörü iki yıla yakın süredir 
zaten durgun bir görünümdeydi. Üstüne 
bir de salgının olumsuz etkileri eklendi. 
Hükümetin banka kredi faizlerini düşürmesi 
çok olumlu bir karar oldu. Pek çok yan 
sektörü etkileyen inşaatta bu uygun kredi 
faizleriyle birlikte bir toparlanma olduğunu 
görüyoruz. Umarız bu uzun soluklu olumlu 
bir etki yaratır.” dedi.
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Salihli, yumurta üretiminde 
önemli bir merkez. İhracatın 
durmuş olması ve arz fazlası 

meydana gelmiş olması nedeniyle 
maliyetlerinin altında satış yapmak 

zorunda olan üreticiler, korona 
virüsten kaynaklı belirsizliğin ve 

olumsuz etkilenmenin en erken 
Temmuz ayında hafiflemeye 

başlayacağını ve bir yıla 
yayılabileceği öngörüsünü yapıyor.

Yumurta üreticileri, maliyet artışlarından dertli

Salihli, yumurta üretiminde güçlü 
firmaların faaliyet gösterdiği bir üs 
konumunda bulunuyor. Başta Özlem 
Tarım ve MNS Yumurta olmak üzere 6 
yumurta üreticisinin faaliyet gösterdiği 
ilçe, 2 milyon yumurtalık tavuk varlığıyla 
Türkiye genelinin yüzde 2’sini elinde 
bulunduruyor.

Sektörlerin, Covid-19 korona virüs 
salgınından ve büyükşehirlerdeki kısmi 
sokağa çıkma yasağından etkilenme 
derecelerini belirlemek üzere bir çalışma 
başlatan Salihli TSO, ilk çalışmayı 
yumurta üreticilerine yönelik olarak 
gerçekleştirdi.

MNS Yumurta, Özlem Tarım, 
Onuşlar Yumurta, Özütok Yumurta, 
Karpuzcular Yumurta ve Ahal Tarım’dan 
alınan bilgiler çerçevesinde, üreticilerin 
sorunları ve mevut durumları hakkında 

bir projeksiyon yapıldı. Yumurta 
üreticilerin beyanları doğrultusunda, 
ihracattaki tıkanıklık nedeniyle piyasada 
arz fazlasının meydana geldiği; fiyatların 
buna bağlı olarak düştüğü; diğer 
taraftan ise dövizdeki artışa bağlı olarak 
maliyetlerin sürekli artması nedeniyle 
fiyatların maliyetlerin altında kaldığı 
anlaşıldı. 

Firmalardan alınan bilgilere göre 
bir üreticinin tavukların tamamını 
kesimhaneye gönderdiği ve haklarını 
ödeyerek işçileri işten çıkardığı; bazı 

üreticilerin de üretimlerini azaltma yoluna 
gittiklerini ama işçi çıkarma yoluna 
başvurmadıkları belirlendi.  Üretimi 
durduran bir üretici dışında diğerlerinin 
şimdilik alacakların tahsilatında çok 
ciddi bir sıkıntı yaşamadığı; bu beş 
firmanın kısa çalışma ödeneği için 
başvuruda bulunmadıkları beyan edildi. 
Salihli’deki yumurta üreticilerinden 
üçünün uygun faizli kredi için bankalara 
başvuruda bulunduğu, fakat bu krediden 
faydalanamadığı anlaşıldı. 

Yetkililer,  “Kayıpların tekrar yerine 
konması ve işletmelerin salgın öncesi 
işlerine kavuşması bir yıldan fazla sürer” 
tahmininde bulunuyor.

Sorunlar belirleniyor
Sektörlerin korona virüs salgınından 

ne kadar etkilendiklerinin belirlenmesine 
yönelik bir çalışma başlattıklarını belirten 
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, Irak pazarının daha 
önceden kapanmış olması nedeniyle zaten 
sıkıntıda olan yumurta üreticileriyle bu 
çalışmaya start verdiklerini ifade etti. 



NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2020 -35

salihli vizyon

Korona virüs salgınının olumsuz 
etkilerinin en fazla hissedildiği 

sektörlerden biri olan konaklama 
alanında bazı tesisler Nisan 

ve Mayıs aylarında kapılarını 
kapatmak zorunda kaldı. 

Oteller,
müşterilerini özledi

Korona virüs salgını nedeniyle alınan, 
karantina ve sokağa çıkma kısıtlamaları 
gibi önlemler otelleri büyük sıkıntıya 
soktu. Bazı oteller virüsün yayılmasını 
önlemek ve düşen iş potansiyeli nedeniyle 
daha fazla zarar etmemek için kapılarını 
kapatırken, bazı oteller de personelinin 
birikmiş izinlerini kullandırıp, minimum 
kapasiteyle çalıştı.

Turizm alanında firmaların etkilenme 
derecesini tespit etmeye yönelik yapılan 
çalışmada Salihli ve Kula’daki otellere 
anket uygulandı.

Rezervasyonlar iptal
Salihli ve Kula’da Nisan ayı ortasında 

incelenen 8 otel ve kaplıca arasında 
sadece birinde birikmiş hakları ödenerek 

işçi çıkarma yoluna başvurulduğu 
anlaşıldı. Yetkililer, sıkıntının uzun 
sürmesi ve kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma imkanı bulunamaması halinde 
işletmelerin yükünü nasıl kaldıracaklarını 
bilemediklerini belirtti.

İncelenen konaklama tesislerinden 
sadece birinin KGF kredisinden 
yararlanabildiği; ikisinin başvurduğu 

halde olumsuz cevap aldığı ifade edildi. 
Firmaların tamamı ödemeler ve tahsilatta 
sıkıntı çektiğini belirtirken, kriz nedeniyle 
sağlanan kredi imkanlarının yetersiz 
olduğu konusunda otel yetkililerinin 
hemfikir olduğu belirlendi.

Kredi destekleri yetersiz
Konaklama tesislerinin korona 

virüsten dolayı büyük zarar gördüklerinin 
yapılan araştırma sonucunda ortaya 
çıktığını belirten Salihli TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 
“Oteller bırakın kar etmeyi, masraflarını 
karşılayamaz ve tahsilatlarını yapamaz 
hale geldi. Otel yetkilileri personelini 
çıkarmama konusunda dirense dahi, 
bunu ne kadar sürdürebilir? Anketten 
de anladığımız kadarıyla kısa çalışma 
ödeneği ve KGF kredileri konusunda 
da çok olumlu neticeler alınmamış. 
İşletmeler uygun şartlarda kredi 
kullanamazsa bu gidişle uzun süre ayakta 
kalamaz. Kriz döneminde hiçbir üyemizi 
kaybetmek istemiyoruz. Daha yapıcı 
çözümlerin getirilmesi şarttır” şeklinde 
sektörün durumunu özetledi. 
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Tarım sektörü
pandemiden olumsuz etkilenmedi

Tarım alanında faaliyet gösteren 
üyelerinin pandemiden etkilenme 
durumlarını araştıran Salihli TSO, bu 
alanda çok fazla sorun yaşanmadığını 
tespit etti. Özellikle zeytin üreticilerinin 
bu süreçten tam tersine olumlu etkilendiği 
anlaşıldı.

Salihli TSO tarafından, Salihli, 
Kula ve Selendi’deki yaş meyve sebze, 
ceviz, badem, tohum, kuru üzüm gibi 

farklı tarımsal üretim gerçekleştiren 
işletmelerle, bunlara teknik destek 
sağlayan firmaların durumunu tespit 
etmek için anket uygulandı. 

Ankete cevap veren 10 firmadan 8’i 

işlerinin herhangi bir şekilde olumsuz 
etkilenmediğini bildirirken, zeytin üretimi 
yapan firma ise bu süreçten olumlu 
etkilendiklerini, kahvaltı öğününün önem 
kazanması nedeniyle zeytin tüketiminin 
ve buna bağlı olarak fiyatların da arttığını 
ifade etti.

Anket uygulanan firmalardan 
sadece ikisi süreçten olumsuz olarak 
etkilendiğini bildirdi. Bir firma da bağlara 

ve meyve ağaçlarına bakım yapacak işçi 
bulmada sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. 
Anket uygulanan firmalardan hiç 
birinin bu süreçte işçi çıkarma yoluna 
gitmediği, kısa çalışma ödeneğinden de 
yararlanmadıkları belirlendi. 

Tarımsal faaliyet gösteren firmaların 
piyasalara genel olarak hakim olan tahsilat 
sorunundan kısmi olarak etkilendiği, 
ödemeler konusunda ise çok fazla sorun 
yaşamadığı anlaşıldı.

Tarımda olumlu gelişme
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

İbrahim Yüksel, pandemi sürecinden 
etkilenme durumlarını tespit etmeye 
yönelik sektörel çalışmaların 11.’sini 
tarıma yönelik olarak gerçekleştirdiklerini 
belirterek, diğer sektörlerin aksine bu 
alanda çok fazla sorun olmamasının umut 
verici olduğunu ifade etti. 

Yüksel, “Tedbir amacıyla kafelerin, 
restoranların kapandığı, insanların 
sokağa çıkmalarının kısıtlandığı bir 
ortamda tarımla uğraşan kişilere serbesti 
sağlanmasının olumlu sonuçlar ortaya 
koyduğunu görüyoruz. İnsanlar pek çok 
şeyi erteleyebilir ama yemek yemeden 
yaşayamaz. Pek çok kişinin evde kalmak 
zorunda olduğu bir ortamda temel gıda 
maddelerinin tüketimi arttı. Bu süreçten 
çiftçimizin de kazançlı çıkmasını 
umuyoruz. Bu yıl özellikle üzüm ve 
zeytin üreticilerimiz sıcak- soğuk hava 
değişimlerinden kaynaklı olarak verim 
kaybına uğradı. Sorunlarını Tarım 
Bakanlığı’na ilettik. Umarız bu zararları 
da karşılanır.” dedi. 

Tarımsal işletmeler, pek çok sektörü 
olumsuz olarak etkileyen korona 

virüs salgını sürecinden fazla zarar 
görmeden çıktı. 
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Kadınlar bir dizi etkinlik düzenledi

Başarılı kadınlara plaket

Takı tasarım atölyesi

Kadınlar Günü’nü her yıl farklı bir etkinlikle kutlayan 
Salihli TSO’nun Girişimci Kadınlar Birliği, bu yıl da iki 
gün üst üste yüklü bir dizi program gerçekleştirdi. Hafta 
sonu yeni pazar yerinde el emeklerinin sergilendiği 
ve satışa sunulduğu bir etkinlik düzenlendi. Üretici 
Pazarı’nda 68 kadın el emekleriyle hazırladıkları hediyelik 
ürünleri satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağladı. 
Salihli halkı tarafından yoğun ilgi gösterilen Kadın Üretici 
Pazarı’nda düzenlenen çekilişle de katılımcılara sürpriz 
hediyeler dağıtıldı. Üretici Kadın Pazarı’nda girişimcilik 
yoluyla kadının ekonomik yaşamın içinde yer almasını 
teşvik etmek; kadınların hem aile bütçesine, hem de ülke 
ekonomisine katkıda bulunması amaçlandı.

Salihli TSO’nun Kadın Girişimcileri, takı tasarım 
atölyesinden sonra düzenlenen ödül töreninde Salihli’de 
ekonomik özgürlüklerini kazanmış olan 6 başarılı kadını 
plaketle ödüllendirdi. Ödüller Salihli TSO Meclis Başkanı 
Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel tarafından takdim edildi. 

İbrahim Yüksel, kadınların ekonomik 
bağımsızlıklarının kazanmasının önemine vurgu yaparak, 
“Kadın hayatın her alanında kendine yer açmalıdır. 
Ekonomik bağımsızlığını kazanması, kadının kendine 
güvenini artırır. Kadının üretime daha yoğun bir şekilde 
katılmasını, mesleki kurumlarda, siyasette ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde de daha fazla temsil edilmesini 
gönülden destekliyoruz. Girişimci Kadınlar Kurulumuza 
bu örnek çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.” dedi. 

Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Şeff 

Restoran’da bir Takı Tasarım Atölye çalışması 

düzenlendi. Sıdıka İçli Angın anısına burs programına 

bağışlanan boncuk, taş ve takı malzemeleri kullanılarak 

gerçekleştirilen atölye çalışmasına 100 kadın katıldı. 

Atölye çalışmasına katılan kadınlar, kendi takılarını 

tasarlama konusunda el becerileri kazandı.

Törende İlknur Dinç ve Hikmet İnan’a (Özel Mavi Boncuk 
Anaokulu) Girişimcilik Ödülü, Hatice Sardoğan Açıkça’ya (Galata 
Moda) Genç Girişimci Ödülü, Ayşe Dolaman’a Meslek Ödülü, ayrıca 
takı malzemelerini bağışlayan Dr. Sevilay Suyabatmaz ve Asuman 
Toper’e de onur plaketi sunuldu. 
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Hürriyet Er tarafından 1995 yılında 
İstanbul’da kurulan Zertum Doğal 

Zeytin, 2008 yılından beri Salihli 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

tesislerinde üretim yapıyor.

Zertum,
organik ve doğal zeytinde öncülük yapıyor

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
11 bin metrekare alan üzerinde kurulu 3 
bin metrekare kapalı alandaki tesisinde 
doğal ve organik zeytin üretimi yapan 
Zertum, bu alandaki öncü firmalardan. 

Kendi çiftliklerinde yetişen 
zeytini üretimin her aşamasında çevre 
kirliliğinden uzak, doğal yapısıyla 
koruyan Zertum, işleme aşamasında da 
hiçbir kimyasal ya da koruyucu katkı 
maddesi kullanmadan üretim yapıyor. 

Ürün ve üretimle ilgili Zertum’un 
kurucusu Hürriyet Er şu bilgileri veriyor:

“Ölmez ağacı zeytinin tarihsel 
kökleri hep bize ışık tuttu. Kültür 
zeytinciliğinin yaklaşık beş altı bin yıl 
önce yapılmaya başlandığı bu çoğrafyayı, 
zeytin ağaçlarını, bizden öncekilerin 
bize bıraktıkları bilgi birikimi mirasını 
tanımaya, keşfetmeye, yaşatmaya ve 
aktarmaya çalışıyoruz.

Zeytin çiftliği kurulurken yaban 
hayvanlarının barınakları, derelerin 
doğal yapıları ve o derelerdeki bitki, ağaç 
çeşitleri, kayacıklar, kayacıkların altındaki 
yaban hayvanlarının inleri olduğu gibi 
korundu. Kuşlar için ağaçlara barınaklar 
asıldı. Bütün canlıların su içebilecekleri 
düzenekler kuruldu.” 

Akdeniz tipi beslenme insan 
sağlığı ile çok yakından ilintili. Zeytin 
ve zeytinyağı Akdeniz mutfağının 
vazgeçilmezleri. Aşağı yukarı bütün 
dünya bunu keşfetti. Bu aşamada bizim 
coğrafi üstünlüklerimizi görmemiz, 
bilmemiz, çok çalışmamız gerekiyor.

Roma ve Bizans döneminde 
imparatorlara zeytinyağı bu coğrafyadan 

giderdi.  Bu zeytinyağı aroma çeşidi, 
zenginliği için tercih edilen memecik 
zeytininin yağıydı. 1402 yılında Osmanlı 
Padişahı İkinci Yıldırım Beyazıt çekişke 
zeytini için bir ferman yayınladı. Şöyle 
diyordu: “İki yüz elli dirhemi bir akçeye 
satılacak.” 

Torosların güneyinden Akdeniz’e 
kaç bin yıldır bağıran ve ağaç sayısı 
dört bini bulmayan bir zeytin çeşidimiz 
var. Bu zeytin, çekirdeğini kalp şeklinde 
yapmış. “Zeytinimi ve yağımı yerseniz 
kalbiniz güçlenir” mesajını zeytin ağacı 
böyle anlatmış. Bu zeytin cinsinin adı 
tavşanyüreği. 

Zeytin bahçemizde Zeytincilik 
Enstitüsü’nce tanımlanan otuz altı cins 
zeytin fidanına yer vermeye çalıştık. 
Bunların içerisinde memecik de, çekişke 
de, tavşan yüreği de var.”
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OSB

Birinci etabında 44 fabrikanın 
faaliyet gösterdiği Salihli 

OSB’nin ikinci etabında da 
inşaat çalışmaları devam ediyor. 
İkinci etaptaki toplam 59 sanayi 

parselinin 43’ü, 29 firmaya tahsis 
edildi. Yılsonuna kadar OSB’nin bu 

kısmında da üretimin başlaması 
bekleniyor.

Salihli OSB 2. Etapta,
13 fabrikanın inşaatı sürüyor

Avantajlı bir konumda bulunması ve 
benzerlerine göre daha iyi imkanlara sahip 
olması nedeniyle yatırımcılar tarafından 
tercih edilen Salihli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, kamulaştırma ve altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasından sonra 
başlayan fabrikaların inşaat çalışmaları 
yoğun bir şekilde devam ediyor. 

Norm Group’un üç fabrikasının yanı 
sıra, zirai kimyasallar konusunda güçlü 
firmalardan olan Agrobest’in fabrika 
binaları yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
başladı. İkinci bölgede halen 13 firmanın 

inşaat çalışmaları devam ediyor. Pek çok 
kişiye yeni istihdam olanakları sunacak 
olan Salihli OSB’nin ikinci kısmında 
fabrikaların yılsonunda bir biri ardına 
üretime başlaması bekleniyor.

Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, 
toplam 925 bin metrekare sanayi parseli 
alanı bulunan 2. Etap OSB’deki 733 bin 
metrekare arsanın tahsis edildiğini belirtti. 
İkinci bölgede bulunan toplam 59 sanayi 
parselinden 43’ünün 29 firma tarafından 
satın alındığını kaydetti. Duygu, “Yüzde 
100 doluluğa ulaşmış bulunan l. Etapta, 4 
bin 500 civarında kişi istihdam ediliyor. 
Bu sayının yeni firmaların devreye 
girmesiyle kısa sürede ikiye katlanmasını 
bekliyoruz. Doğalgaz çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. Doğalgazın gelmesiyle 
Salihli OSB daha da değer kazanacak” 
dedi.

13 firma inşaata başladı
Altyapı çalışmalarının devam 

ettiği 2. Etap Salihli OSB’de şu anda 13 
firma inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 
Bunlardan bazılarının yılsonuna kadar 
üretime geçmesi bekleniyor.

Salihli OSB’deki firmalar ağırlıklı 
olarak gıda ve gıda sanayiine yönelik 
üretim yapıyor. Konserve gıda, süt ve 
süt ürünleri, yaş ve kuru meyve-sebze 
işleme, tahin helva, unlu kaplama 
malzemeleri, zeytin, zeytinyağı, alkol, 
turşu, evcil hayvan mamaları gibi farklı 
alanlarda faaliyet gösteren fabrikaların 
yanı sıra, otomotiv sanayiine yönelik 
bağlantı elemanları konusunda ülkenin 
başlıca markalarından biri olan Norm 
Grup da OSB’de 4 fabrikası ile imalata 
devam ediyor. Salihli OSB’de üretim 
yapan fabrikalar, mamullerini başta 
Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Avustralya, 
Mısır, Türk Cumhuriyetleri, Malezya ve 
Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın 
pek çok ülkesine ihraç ediyor. 
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1. Etap fabrikalar 2. Etap fabrikalar
Ünvanı	 Faaliyet	alanı
Sardes Gıda Limited Şirketi Gıda- konserve
Okyap Yapı Elemanları A.Ş. Bims Blok
Kösemed Ortopedi San.Tic.A.Ş. Ortopedik Gereçler
Zumdıeck Kon.Dond.Gıda A.Ş. Gııda-Konserve
Yaman Plastik Limited Şirketi Plastik Boru
Karakoç Gübre-Yem Ltd. Şti. Süt ve Süt Ürünleri
Baloğlu Gıda Limited Şirketi Gıda- Konserve
Darmstadt Gıda Anonim Şirketi Gıda-Ekmek - Unlu Mam.
Denizhan Gıda Limited Şirketi Gıda
Severoğlu Tekstil Ltd. Şirketi Tekstil-Bebe Gereçleri
Zertum Doğal Zeytin Ltd. Şti. Zeytin-Zeytin Yağı
Paktürk Ambalaj Limited Şirketi Kutu-Ambalaj
Derman Süt Ürünleri Ltd. Şti. Süt ve Süt Ürünleri
Lider Petfood Yem San.ve Tic.A.Ş. Evcil Hayvan Yemi
Güven Madencilik A.Ş. Hazır Sıva İmalatı
Cici Süt San. Tic.A.Ş. Peynir Altı Suyu Tozu
Gündoğdu Gıda A.Ş. Süt ve Süt Ürünleri
Allco İçecek San.ve Tic.A.Ş. Alkollü İçecek
Kopuz Zeytincilik A.Ş. Zeytin İşleme
Alcosan İçecek San. Ve Tic.Ltd.Şti. Alkollü İçecek
Ünalan Ticaret Kollektif Şirketi Helva-Tah.-Sus.-Pekmez
Farmavet Anonim Şirketi-1 Yem Katkıları İmalatı
Feedtech Mak.San.Ltd.Şti. Makine İmalatı
Renege Tıbbi Ür.San.ve Tic.A.Ş. Solüsyon İmalatı
Rella Gıda San.ve Tic.A.Ş. Süt ve Süt Ürünleri
Form Narenciye Tic.Ltd.Şti. Gıda
Norm Salihli Vida ve Cıvata A.Ş. Bağlantı Elemanları
DNZ-Deniz DışTic.San.Paz.Ltd.Şti. Gıda-Turşu-Konserve
Cesare Karton Kutu Ltd.Şti.-Kapalı Teknik Kutu
MS Vida San.Tic.A.Ş.-Uysal Mak. Bağlantı Elemanları
Deva İçecek San. Tic.Ltd.Şti. Alkollü İçecek
Norm Somun San. Ve Tic.A.Ş. Bağlantı Elemanları
Mevsim Gıda Soğuk Depo.A.Ş. Gıda-Dond. Ürünler
Hermos Gıda Ltd.Şti. Evcil Hayvan Yemi
Effeffe Pet Ür. Evc. Hayv.Yem.A.Ş. Evcil Hayvan Yemi
Akavi Süt Gıda San. ve Tic.A.Ş. Süt ve Süt Ürünleri
Sardes Besi ve Tar.Ür.San.Tic.A.Ş. Zeytin-Zeytin Yağı
Bonita Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. İlikli Kemik Suyu
İris İleri Tar.San.Tic.Ltd.Şti. Gıda
Polimod Plastik Ürünl. San.Tic.Ltd.Şti. Plastik Ürünler
Sardem Dış Tic.Gd. Tar.Ür. Ltd.Şti. Gıda-Konserve
Eskimo Don.Gıda San Tic.Ltd.Şti. Gıda
Halsan Halı San ve Tic.A.Ş. Halı İpliği
Teknik İçecek San.Tic.A.Ş. Etil Alkol
Pulathaneliler Gıda San.ve Tic.A.Ş. Ceviz-Badem İşl. Zeytiny.
Salihli Doğal Zeytin Ltd.Şti.-Kapalı Zeytin İşleme

Firma	Adı	 Faaliyet	Alanı
Norm Salihli Civata Mak.San. Tic.A.Ş. Bağlantı Elemanları
MS Vida Mak.San.Tic.ve A.Ş. Bağlantı Elemanları
Norm Somun San. ve Tic.A.Ş. Bağlantı Elemanları
Uysal Makina  San.İth.İhr. Tic.A.Ş. Burç,Manşon,Som.Kapl.
Agrobest Tarım İlaçl. Tohum. A.Ş. Zirai İlaç
Feedtech Mak.San.Ltd.Şti. Makine Üretimi
Öküzgözü Şarapçılık San.  Tic.Ltd.Şti. Şarap Üretimi
Ramazan Gerikoğlu Süt ve Süt Ür.
S.S.Doğu Manisa Ceviz Badem Koop Ceviz, Badem İşleme
Sardes Çevre Teknolojileri .Ltd.Şti Dondurulmuş Sebz-Mey
Babek Olive Farm San.ve Tic.A.Ş.  Sebze Paketleme
 Konserve Meyve Sebze
Bir içecek firması Gazlı İçec. Enerji İçecekler
GND Süt Ür A.Ş. Süt Endüstrisi
Polen Vitam. Yem Katkı Madd.Ltd.Şti. Yem Katkıları
Agrimed Gübre Tarım Zirai İlaç Ltd.Şti Zirai Gübre
Şems Zeytin Entegre Tesis. A.Ş Zeytin Ve Türevleri
MC Kauçuk Taban Paz. Ltd.Şti. Ayakkabı Taban İmalatı
Pulathaneliler Gıda  Paz. San. Tic.A.Ş. Ceviz, Badem İşleme
Darmstadt  Gıda Kaplama Malz.. A.Ş. Gıda Kaplama Malz.
Kösemed Ortopedi .A.Ş. Medikal Ürünler
Tayra Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti.  Hazır Giyim Konfeksiyon
Vergo Enerji Sistemleri A.Ş. Güneş Enerji Sist.Taşıyıcısı
İnovaterm  Mekanik Müh. A.Ş. Kazan,Fan,Boru,Vinç İmalat
Ergsan Basınçlı Dök. Mak.Oto .Ltd.Şti. Hafif Metallerin Dökümü
Etha Kimya Gıda San. ve Tic.A.Ş.  Tarım Kök. Tıbbi Etil Alkol 
Alaşehir Plastik Enjeksiyon Ltd.Şti. Plastik Kasa-Ambalaj 
Vizyon Mühendislik –Teoman Abrak  Elk.Taahhüt, Müşavirlik 
Davutlu Turizm Gıda San. Ve Ltd.Şti.  Hazır Yemek Üretimi
Smyrna Helva Gıda Paz.Taş. Ltd.Şti.  Helva,Tahin,Pekmez,Lokum

Salihli OSB

OSB idari binası hızla yükseliyor
2019 yılı sonunda inşaatına başlanan Salihli OSB İdari 
binasının yüzde 85’i tamamlandı. Toplam 4 bin 250 metrekare 
kapalı alanı bulunan, idari bölümlerin yanı sıra, otel, kreş ve 
restoranı da içinde barındıracak olan tesisin sonbahar aylarında 
tamamlanarak tesliminin yapılması planlanıyor. 
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Salihli 
Ovası mis gibi 
lavanta koktu

İstanbul’da başarılı bir iş insanı 
iken, doğduğu topraklar olan Salihli’ye 
gelerek zeytin ve lavanta üretimine 
başlayan Çiğdem Ergelen, toprağa 
yatırım yapmaktan son derece mutlu. 
Karapınar Mahallesi’nde babadan kalma 
evin bulunduğu araziye İkizce Çiftliği’ni 
kuran Ergelen, üniversiteden beri arkadaşı 
ve dostu olan Adile Şölen ile birlikte 
Pazarköy yakınlarında 220 dönümde 
zeytin, 70 dönümde de lavanta üretimi 
yapıyor. 

Pazarköy’de iki tepe üzerindeki 
arazilerinden esinlenerek “İkizce” 
markasını oluşturan, torunlarına 
bırakılacak en güzel mirasın geçmişiyle 
bir bağ kuran bu bereketli topraklar 
olduğuna inanan hayat enerjisi yüksek, 
insan sevgisiyle dolu Ergelen ile çiftlik 
yaşamı ve ileriye yönelik planları 
hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik:

-Sizin isminizi ilk olarak zeytincilikle 
ilgili yatırımlarınızla duymaya başladık. 
Ve bir anda Salihli’de alışık olmadığımız 
bir ürünle karşımıza çıktınız. Lavanta 
hasadınızı şenlikle kutladık. Sizi 
biraz tanımak istiyoruz. Salihli sizin 
hatıralarınızda nasıl yer alıyor?

-Burada doğdum ve büyüdüm. 
Liseden sonra Salihli’den ayrıldım. O 
zamanlar şort giyer, bisikletle gezerdim. 

Şirin Yörük
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salihli vizyon

Bence Salihli Ege’nin incisi.
- İstanbul’da ne eğitimi aldınız?
- İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi mezunuyum. Bir sene 
Salihli’de çalıştıktan sonra İstanbul’da 
muayenehane açtım. Emekli olunca kızım 
ile sigorta brokırlığı şirketi kurduk. Şimdi 
şirketle kızım daha çok ilgileniyor.

-Salihli’de tarım alanında yatırıma 
nasıl karar verdiniz?

-Babamdan kalan arazinin 

torunlarımıza bir hatıra kalmasını 
istedim. Bu işe kökenimizden kopmamak, 
çocuklarım, torunlarım bu güzel toprakları 
unutmasınlar diye başladım.

-Ortaklığınız ve ortağınız hakkında 
bilgi verir misiniz?

-Ortağım Adile Şölen üniversite 
birinci sınıftan beri arkadaşım ve 
dostum. Şölen, akademik kariyere 
devam etti ve mikrobiyolog oldu. Halen 
muayenehanesine devam ediyor.

-Zeytin ve lavanta üretimine ne 
zaman başladınız? 

-7 sene önce zeytin ve 5 sene önce de 
lavanta ekimine başladık. Biraz da buğday 
ektik. 220 dönüm üzerine zeytin ağaçları 

diktik. Lavanta şu an 70 dönümde var.  
Bu sene 50 dönüm daha lavanta dikmeyi 
planlıyoruz. 

-Zeytinleri kendiniz mi işliyorsunuz? 
Tesis ve makineler hakkında bilgi verir 
misiniz?

-Evet, butik zeytinyağı makinamızla 
soğuk sıkım yapıyoruz. Zeytinleri erken 

hasat yaptık. Lavantamızı da kendimiz 
değerlendirmek üzere bir makine 
satın aldık. Distilasyonla lavanta yağı 
çıkarıyoruz. Lavanta hasat şenliğinde 
bunun startını vermiş olduk.

-Lavanta konusunda bir hedefiniz 
var mı?

-Evet, lavanta Salihli’de pek 
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Şenlik havasında lavanta hasadı

Salihli’nin Karapınar Mahallesi’nde bulunan İkizce Çiftliği’nde lavanta hasadı 
münasebetiyle şenlik düzenlendi. İstanbullu iş insanı Çiğdem Ergelen ve ortağı 
Adile Şölen’in 70 dönüm üzerinde yetiştirdiği lavantalar, davul zurna eşliğinde 
lavanta yağı damıtma makinesine yerleştirilerek ilk esans elde edildi.

Salihli’de lavanta üretiminin öncüleri olan iki yatırımcının ilk hasat şenliğine 
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı 
Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç,  Manisa Tarım 
ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk,  İlçe Tarım Müdürü Ali Demir, Salihli Kadın 
Kooperatifi Üyeleri ve konuklar katıldı. 

Davul- zurna eşliğinde ikramlar yapılırken, konuklar ilk lavanta demetlerini 
sıkım makinesine sırayla yerleştirdi. Lavanta esansının kozmetik ve bitkisel ilaçların 
yapımında yaygın olarak kullanıldığı ve Salihli’nin iklim ve toprak yapısına uygun 
bir ürün olduğu bilgisi paylaşıldı.  

bilinmiyor. Lavanta yağı çok değerli 
bir ürün. Bu konuda çiftçilere örnek 
olmak ve lavanta üretimini Salihli’de 
yaygınlaştırmak istiyorum. Yaptığımız 
araştırmaya göre, bizim topraklarımıza 
ve iklimimize oldukça uyum sağlayan bir 
yapısı var.

-İkizce markası için nereden 
esinlendiniz?

-Pazarköy’deki arazimiz iki tepenin 
üstünde. Biz de ortağım Adile Şölen ile 
“İkiz değiliz ama İkizceyiz” dedik ve 
markamızı öyle belirledik.

-Salihli Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi ile nasıl irtibata 
geçtiniz ve bir kooperatif çatısı altında 
birleşmeye nasıl karar verdiniz? 

-Salihli girişimci kadınlar kooperatifi 
kurucuları ile karşılaşınca, bu kadar 
değerli arkadaşların Salihli’den olması 
bizi çok heyecanlandırdı ve beraber 
çalışmaya başladık. Kadınlar Kooperatifi 

Salihli için bir nimet. Çok özveri ile 
çalışıyorlar. Herkesin destek olması 
lazım.

-Tarımın önemi pandemiden 
sonra yeniden ortaya çıktı. Sizin doğa 
ve tarım hakkında düşünceleriniz ve 
beklentileriniz nedir?

-Tarıma sahip çıkılması gerektiğini 
düşünüyorum. Tarım Türkiye’nin ve 
dünyanın kurtuluş çaresidir.
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salihli vizyon
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