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manşet

Gökeyüp’te
çilek ve güveç ekonominin bel kemiği

Salihli’nin merkeze en uzak 
yerleşimlerinden biri olan Gökeyüp 
mahallesi, son yıllarda çilek üretimiyle 
adından sıkça söz ettirmeye başladı. 
Köyün 40 bin dekarı bulan tapulu 
arazilerinin 15 bin dekarında çilek üretimi 
yapılıyor. Ürün o kadar yaygınlaştı 
ki, Salihli’de çilek deyince akla artık 
Gökeyüp çileği geliyor.

Gökeyüp’ün ismini ilk olarak 
duyuran tamamen el işçiliğine dayalı 
olarak imal edilen güveçleri aslında. 
Yüzyıllardır atadan toruna miras kalan 
bir meslek güveç yapımı. İmalatında 

kullanılan malzeme o kadar eşsiz ki, benzerlerinden rengi ve parlaklığı ile 

Şirin YÖRÜK
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rahatça ayırt ediliyor. Gökeyüp Güveci 
için Salihli Ticaret ve Sanayi Odası da 
Türk Marka ve Patent Kurumu’na coğrafi 
işaret tescili konusunda başvuru yapmak 
için son hazırlıkları yürütüyor.

Salihli’den Demirci istikametine 
giderken Demirköprü Barajı’nın 
yanından geçerek, 25 bin yıllık fosil ayak 
izlerinin bulunduğu Sindel köyünü de 
aşarak, Cicikli’den sola dönerek yaklaşık 
40 dakikalık bir yolculuktan sonra 
Gökeyüp’e ulaşılıyor. Dibekdağı’nın 
yaklaşık 1100 metre rakımında yer alan 
mahalle, Salihli’ye 38 km mesafede 
bulunuyor.

Çevremizi tanıma ve tanıtma 
gezilerimiz çerçevesinde ziyaret ettiğimiz 
Gökeyüp’te bizi Mahalle Muhtarı 
Mehmet Çavdar karşıladı. Salihli TSO 
Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Meclis 
Üyesi Özgür Ayçelik ile yaptığımız 
ziyarette yol boyunca çilek tarlalarının 
çokluğu dikkatimizden kaçmadı. 

Çilek üretimiyle, tütün ekiminin 

sınırlandığı 2000’li yılların başından 
sonra tanışan Gökeyüp,  iklime uyum 
sağlayan kaliteli ürünüyle son zamanlarda 
iyice adından söz ettirmeye başladı. Biz de 
muhtara mahallenin geçim kaynakları ve 
çilek üretimini sorduk. Üçüncü dönemdir 
mahallede muhtarlık yapan Çavdar şu 

bilgileri verdi:
“Mahallenin toplam tapulu arazisi 40 

bin dekardır. Önceki yıllarda tütüncülükle 
geçimini sağlayan bir köydü. Son yıllarda 
çilek üretimi birinci sıraya yükseldi. 
Arazilerin 15 bin dekarında çilek üretimi 
yapılıyor. Tütün üretimi çilek ile birlikte 
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devam ediyor. İkinci sırada tütün, üçüncü 
sırada ise zeytincilik var. Son yıllarda 
zeytincilik atakta. Bunların yanında 
buğday ve arpa da üretiliyor.

Çilek iyi gelir getiriyor. Üretimi 
sözleşmeli yapılıyor. Büyük firmalar 
tarafından alım merkezlerinde toplanıp 
ihraç ediliyor. Üç sözleşmeli firma var. Bu 
yıl kilosu 13 TL’den satıldı. Bu yıl çilek 
geç çıktı ve çabuk geçti. Bir kişi günde 
150 kg’a kadar çilek toplayabiliyor.”

600 yıllık gelenek: Güveç
Gökeyüp’ün ismini duyuran asıl 

ürün olan güveç konusunda da muhtardan 
bilgi aldık. 600 yıllık bir gelenek olarak 
sürdürülen ve tamamen el işçiliğine dayalı 
bir zanaat olan Gökeyüp çömlekçiliğinde 
her yıl geriye doğru bir gidiş olduğunu 
öğrendik. Nedeni ise zahmetli bir iş olması 
ve gençlerin bu zanaatı gelir getirici bir 
iş olarak benimsememesi. Gökeyüp göç 

veriyor ve nüfus giderek azalıyor. Mesleği 
sürdürenler ise 60 yaş üzerindeki köylüler. 
Muhtar’ın anlatımıyla çömlekçilikte 
durum şöyle:

“Güveçleri ile meşhur bir beldeyiz. 
Ama son zamanlarda güveç üretiminde 
de gerileme yaşanıyor. Genç nesil güveç 
yapımına ilgi göstermiyor. Ekonomik 
getirisi iyi olmasına rağmen, sadece 
50 kadar hanede güveç yapımı devam 
ediyor. Zahmetli bir iş olduğu için tercih 
edilmiyor.”

Güveç toprağını sağlamlaştırmak için 
“kuvars ve kil” de denen mengele isminde 
bir malzeme kullanılıyor. Köyün kadınları 
tarafından hiçbir alet kullanılmadan 
elde imal edilen güveçler, meydanlarda 
meşe odunlarıyla pişirildikten sonra 
kamyonetlere yüklenerek belli merkezlere 
ulaştırılıyor. 

Güveçler toptan satılıyor. Manisa, 
İzmir, Uşak, Afyon, Balıkesir illerinin 
ilçelerine kadar oldukça geniş bir 
pazarlama ağı bulunan çömlekler çevre 
illerde ve ilçelerde oldukça rağbet 
görüyor. 

Çömlek yapımı ile uğraşan ailelerin 
sayısında her geçen yıl azalma yaşanıyor. 
Muhtar Çavdar’ın anlattığına göre, 50 
yıl önce 500 haneli köyün 500’ü de bu 
işi yapıyordu. 10 yıl önce bu sayı 200 
kadardı. Şu an çömlekçilik sadece 50 
hanede sürdürülebiliyor.

İmal edilen güveçler testiler, güveçler 
ve dekoratif amaçlı objeler olmak üzere 
üç grupta toplanıyor. 

Hayvancılık azaldı
Besi maliyetlerinin özellikle son 

bir yılda çok artması üzerine hayvan 
varlığında da geriye gidiş söz konusu. 
Çoğu hanede 10 ile 20 arasında büyükbaş 
hayvan besleniyor. Küçükbaş sayısı ve 
bunu sürdürenlerin sayısı da oldukça 
azalmış durumda. Mahallede toplam 
500 büyükbaş ve 500 kadar da küçükbaş 
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hayvan varlığı bulunuyor. 
Muhtar ve mahalle halkının 

anlattığına göre, arıcılıkta da geriye gidiş 
söz konusu. Söylendiğine göre diğer 
ürünler için kullanılan organik ilaçlar 
arıları olumsuz etkiliyor.

Mahallenin nüfusu 1920, seçmen 
sayısı ise 1450 kişi. Özellikle gençler 
Gökeyüp’te yaşamak istemiyor ve çoğu 
da ya evlenerek ya da sanayide usta olarak 
çalışmak üzere Salihli’ye göçüyor. Bunun 
yanı sıra Antalya’ya serada çalışmaya 
gidenler de oluyor. 

Gökeyüp’te ilköğretim okulu 
bulunuyor. 8 km uzaktaki Sarısu’dan 
taşımalı eğitim için gelenlerle birlikte 
toplam 196 ilkokul öğrencisi okula devam 
ediyor. Orta ve lise için gençler Köprübaşı 
ve Salihli’ye gidiyor. Okuyup da avukat 
ve doktor olanlar da var. 

Üretici çilekten memnun
Gökeyüp’te çilek hasadını, yıllardır 

bu ürünün üretimini yapan Mevla 
Gültekin’in tarlasında izledik. Burada 
yetişen çilek, bölgenin iklim yapısı ve 
uygun toprağından dolayı oldukça kaliteli 
olarak elde ediliyor. İriliği ile dikkat çeken 
çileklerin oldukça hoş bir aroması var. 

Çilek üretiminden memnun 
olduklarını anlatan Gültekin, eşi Cennet 
Hanım ile bu işi severek yaptıklarını 
anlattı. Yaklaşık bin dönümde çilek üretimi yapan Gültekin çifti, şunları anlattı:

“Çileklerimizin rengi, aroması, 
kendine has lezzeti ve yola dayanıklılığı 
gibi özellikleri sayesinde pazar 
sorunumuz olmuyor. İç piyasanın yanı 
sıra yurt dışından da talep çok. Köy içinde 
birkaç toplama merkezi var. 

Tarlada toplanıp boylarına göre 
ayrılan çilekler kasalara konulup 
toplama merkezine getiriliyor. Büyük 
alıcı firmalar, ürünleri ulaşacağı yerlere 
götürüyor. Ekonomik getirisi iyi olduğu 
için iki parça tarlamızın her ikisine de 
çilek ekiyoruz.”
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İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl geleneksel olarak 
açıkladığı Türkiye’nin ikinci en büyük 500 sanayicisi 

listesinde Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na üye 
üç firma yer aldı. Kapasiteleri ve ciroları artan 

sanayicilerin bir önceki yıla göre listede üst sıralara 
çıktığı gözlendi.

Salihlili sanayiciler
zirveye emin adımlarla ilerliyor

Köklü bir sanayi geçmişine sahip olan Salihli’deki 
firmalar, Türkiye çapında başarılara imza atıyor. İstanbul 
Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı “İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” sıralamasında Salihli Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri 
Norm Salihli Vida ve Cıvata, Lider Petfood Yem Sanayi ile 
Özlem Tarım Ürünleri şirketleri performanslarıyla göz doldurdu.

Bağlantı elemanları üretiminde Türkiye’nin belli başlı 
firmaları arasında yer alan Norm Holding’in Salihli’de 
faaliyette olan Norm Salihli Vida ve Cıvata Makine Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. firması geçtiğimiz yılın net üretimden satışlar 
değerlendirmesine göre listenin 56. sırasında yer aldı. Bir 
önceki yıl 141. sırada bulunan Norm Salihli Vida ve Cıvata’nın 
85 sıra birden atlayarak 56. sırada yer alması büyük bir başarı 
olarak değerlendirildi.

İzmir merkezli Norm Holding’in Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’na kayıtlı olan diğer iki şirketi Norm Somun San. ve Tic. 
A.Ş. aynı listede 21. sırada, Uysal Makina San. İthalat, İhracat 
ve Tic. A.Ş. ise listede 342. sırada yer aldı. 

Evcil hayvan mamaları üretiminde Türkiye çapında bir 
kuruluş olan Lider Petfood Yem San. ve Tic. A.Ş. de ikinci 
en büyük 500 listesinde 216. sırada yer aldı. Kapasite artışına 
paralel olarak cirosu da artan firma 2021 yılında 709 milyon 
895 bin 556 TL’lik net satış gerçekleştirdi.

Karma yem, sofralık yumurta, çiğ inek sütü, etlik dana 
yetiştiriciliği, zirai ürün üretimi gerçekleştiren Salihli’nin köklü 
firması Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. ise listede 303. Sıraya 
yerleşti.  604 milyon 474 bin 416 TL’lik net satış gerçekleştiren 
Özlem Tarım’ın bu yıl sadece yem satışları değerlendirmeye 
girdi. 

Salihli’nin sanayi alanında büyük bir gelişme içinde 
olduğunu belirten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Türkiye genelinde yapılan 
değerlendirmede listede üst sıralarda yer alan Salihlili 
sanayicilerin başarısının tesadüfi olmadığını kaydetti. Yüksel, 
sanayideki gelişmenin en önemli göstergelerinden birinin 
Salihli Organize Sanayi Bölgesi olduğuna işaret ederek, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

 “Yüzde 100 doluluğa ulaşan Salihli OSB’nin birinci 
etaptan sonra, ikinci etaptaki arsa tahsisleri de kısa zamanda 
tamamlandı. Şimdi de üçüncü etap için yer belirleme çalışmaları 
devam ediyor. Salihli OSB, istihdam açısından çok kısa zamanda 
Manisa’da ikinci sıraya yükselecek. Gelişmeler bunu gösteriyor.

Üyelerimizin başarısıyla gurur duyuyor, onları tebrik 
ediyoruz. Yakın zamanda bu üç firmaya yenilerinin eklenmesini 
bekliyoruz.”
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2008 yılında ilk coğrafi işaret 
tescilini Salihli Kirazı’na alan 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 
zaman içinde Odun Köfte ve Kula 

Leblebisi’ni de tescilli ürünleri 
arasına kattı. Şimdi yeni hedef 

Sultaniye Üzüm Pekmezi ve 
Gökeyüp Güveci. Bu iki ürün için 

Türk Patent’e başvuru hazırlıkları 
sürüyor.

Gökeyüp Güveci ve Salihli Pekmezi
tescillenecek

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 
tescilli ürünlerin kapsamını genişletiyor. 
Adı “Salihli ile anılan iki ürün olan “Salihli 
Kirazı” ve “Salihli Odun Köftesi”ni 2008 
yılında tescil ettiren Oda, 2019 yılında 
da kendi sorumluluk alanında bulunan 
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Kula’nın leblebisine de coğrafi işaret tescili yaptırdı.
Salihli TSO, son günlerde iki ürün konusunda daha tescil 

çalışmaları yürütüyor. Gerekli verilerin toplanmasından sonra 
Türk Patent ve Marka Kurumu’na Sultaniye Üzüm Pekmezi ve 
Gökeyüp Güveci için tescil başvurusu yapılacak.

Salihli TSO, yeren ürünlerini tescil koruması altına alan 
Türkiye genelindeki kurumlar arasında ilk sıralarda yer aldı ve 
2006 yılında yapılan başvurudan sonra Ocak 2008 yılında ilk 
coğrafi işareti “100” sıra numarasıyla Salihli Kirazı’na alındı. 
Kalp şeklini andıran formdaki kirazlar, lezzetli olmasının yanı 
sıra dayanıklı da olduğu için ihracatçılar tarafından büyük 
rağbet görüyor. 

Salihli’nin ünü gün geçtikçe artan ve markalaşan ürünü 
“Odun Köftesi” bir asrı aşkın köklü bir geçmişe sahip bulunuyor.  
Salihli TSO’nun, Salihli Lokantacılar Odası ile birlikte tescil 
ettirdiği Salihli Odun Köftesi, son yıllarda popülaritesini artırdı. 
Salihli’nin merkezinde bulunan Sevgi Yolu’nda yan yana 
sıralanan Odun Köfte restoranlarının yanı sıra, anayol üzerinde 
bu yerel lezzeti sunan restoran sayısı da her geçen yıl artıyor.

Mazisi 150 yıl öncesine dayanan ve Kula’da dededen 
toruna aktarılan bir meslek haline gelen leblebicilik de tescil 
sayesinde kurumsal bir korumaya alındı. Sorumluluk alanında 
bulunan Kula’nın önemli geçim kaynaklarından biri olan leblebi 
üretimini korumak ve geliştirmek isteyen Salihli TSO, 2019 
yılında Kula Leblebisi’ne coğrafi işaret tescili aldı.

Tescilli ürün sayısı 5’e çıkacak
Geçtiğimiz yıllarda üç yerel ürününü tescil korumasına 

almış olan Salihli TSO, iki ürüne daha coğrafi işaret tescili 
başvurusu için hazırlıkları sürdürüyor. Bölgenin başlıca tarımsal 
ürünü olan Sultaniye Üzüm’den elde edilen pekmezin yanı sıra,  
Salihli’nin Gökeyüp Mahallesi’nde elde şekillendirilen toprak 
güveçler için tescil başvurusu yapılması konusunda çalışmalar 
sürüyor.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 
Salihli’ye özgü ürünlerin değerini artırmaya yönelik olarak tescil 
çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Tescilli ürünlerimizi yakın zamanda beşe çıkarmaya 
yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.Tescil koruması altında 
bulunan ürünlerin değeri artıyor ve özellikle yurt dışından 
daha çok talep görüyor. Biz de yine yöremizin iki ürünü olan 
Sultaniye üzümden elde edilen pekmez ve Gökeyüp Güveci’ni 
benzerlerine göre fark yaratan ürünler olarak tespit ettik ve 
bu iki konuda ilerlemeye karar verdik. Gerekli dokümanlar 
tamamlandıktan sonra en kısa sürede Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na başvurumuzu yapacağız. Üreticilerimize şimdiden 
hayırlı olsun.”
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Salihli, Kula ve Selendi’deki 
kümes, küçükbaş ve büyükbaş 

hayvancılık yapan işletmeler girdi 
maliyetlerinin her gün katlanarak 

artışı karşısında ne yapacağını 
şaşırdı. Sektörde faaliyet gösteren 

üreticilerin yetkilileri Salihli Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda düzenlenen 

toplantıda makro boyuttaki 
sorunların çözümü konusunda acil 

çözüm beklediklerini ifade etti.

Hayvancılık sektöründe
sorunlar çığ gibi büyüyor

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO), periyodik olarak yapmayı bir 
gelenek haline getirdiği analizlerine 
hayvancılık sektörü ile devam etti. Bu 
sektörde faaliyet gösteren büyükbaş, 
küçükbaş, etlik tavuk, yumurta, arıcılık 
gibi faaliyet kollarında üretim yapan 
işletmelerin yetkilileriyle gerçekleştirilen 
anketler, rapor haline getirilerek Oda’da 
ilgili sektör üyeleri ve paydaş kurumların 
yetkililerinin katılımıyla değerlendirildi.

Toplantıya Salihli TSO Meclis 
Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri 
Fevzi Çakmak, Taner Karakök, Mehmet 
Kısaca, Ziraat Bankası Salihli Şubesi 
Müdürü Umut Çağlayan, Manisa Bal 
Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Necmi Çıldır ve hayvancılık 
meslek grubu üyeleri katıldı.

Üyelerle yapılan anketlerde 
ortaya çıkan sonuçların okunarak 
değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda, 
meslek temsilcileri birer birer söz alarak 
sorunlarını dile getirdi. Büyük firmalara 
fason olarak hindi ve tavuk üretimi 
yapan kanatlı sektörü temsilcisi Salihli 
TSO Meclis Üyesi Mehmet Yavaş, artan 
girdi maliyetleri karşısında zor durumda 
kaldıklarını, özellikle elektrik, kömür ve 
talaştaki 

fiyat artışlarının katlanılmaz boyutlara 
ulaştığını kaydetti. 

Kanatlı sektörü olarak taleplerini 
entegre tesislere iletmek üzere bir 
birliktelik oluşturduklarını ve ortak 
hareket ederek sonuç aldıklarını belirten 
Yavaş, bütün kanatlı sektör fason 
üreticileri olarak birleşerek dernek çatısı 
altında bir araya gelmenin daha yararlı 
olacağını kaydetti. Yavaş, Türkiye 
genelinde 40 bin etlik tavuk kümesi ve 14 
bin üretici olduğu bilgisini ekledi.

Yumurtada parite belirlenmeli
Yumurta üreticisi AHAL Tarım 

yetkilisi Veteriner Hekim Mehmet Bilgin, 
süt üretiminde uygulanan “1 litre süt = 1.3 
kg yem” paritesinin yumurta sektöründe 
de uygulanmasının yararlı olacağını 
ifade etti. Bilgin, “200 gram yem= 1 
yumurta” şeklinde bir paritenin yumurta 
üretiminde uygulanmasının kaçınılmaz 
olduğu görüşünü savunarak, “Böyle bir 
oran olmadığı için biz çok ciddi zararlarla 
üretim yapmak zorunda kalıyoruz. Son 
3 aydır yumurtacılar zararına üretim 
yapıyor” dedi.

Özlem Tarım yetkilisi Ercüment 
Süzer de yumurta üretiminin içler acısı 

olduğunu ifade ederek, Ulusal Yumurta 
Konseyi’nin oluşturularak sütte olduğu 
gibi yumurtada da süt-yem paritesinin 
belirlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

Ulusal Süt Konseyi’nin karar alma 
konusunda piyasanın 2 ay gerisinden 
geldiği görüşünü savunan Süzer, 
plansızlığın had safhada olduğunu, 
yapısal sorunlara çözüm beklediklerini 
kaydetti.

Salihli İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü yetkilisi Veteriner Hekim 
Fevzi Çakmak, hayvan sayısında gözle 
görülür bir azalmanın söz konusu 
olduğunu belirterek, “Büyükbaş 
hayvancılık azalıyor. Küçükbaş üretenler 
de otlatacak mera bulamamaktan yana 
sıkıntılı.” şeklinde konuştu.

Manisa Bal Üreticileri Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi 
Çıldır da dünyada bal üretiminde ilk 
3 sırada yer alan Türkiye’de arıcıların 
elinden tutan bir kurum olmamasının 
büyük bir eksiklik olduğu görüşünü 
savundu. Mısır şurubunu bal olarak satan 
kişilerin denetimsizlikten dolayı çok 
rahat davrandığını ve halkı kandırdığını 
vurgulayan Çıldır, balda sahtekarlıkların 
büyük boyutta olduğu görüşünü savundu.

Oral Tarım yetkilisi Şükrü Oral,  
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Bal üreticileri, zirai ilaçlamadan yana dertli

tarımsal üretim yapan üyelere güneş 
enerjisi yatırımları yapmaları konusunda 
proje bazında danışmanlık desteği 
verilmesini istedi. Ziraat Bankası Müdürü 
Çağlayan da bankanın yatırımlarda 
uyguladığı kredi ve destekler hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 

Salihli TSO Meclis Başkanı 
Süleyman Oral, kömür temini konusunda 
işletmelerin yaşadığı sıkıntı hakkında 
bilgi verdi. Oral, Soma’da kömür 
işletmelerinin özelleştiğini, bundan sonra 
daha büyük sorunlarla karşı karşıya 
kalınabileceğini ifade etti.

Satış yapılıyor ama kazanılıyor 
mu?

Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel de 2013 yılında 
bu yana gerçekleştirilen sektörel anket ve 
analizlerin sayısının hayvancılıkla birlikte 

Hayvancılıkta iyi bir yerde bulunan 
Salihli’de, arıcılık konusunda da 
iddialı çalışmalar yapılıyor. Arıcı Kayıt 
Sistemi’ne dahil olan Salihli’de 120 arıcı 
bulunuyor ve bunlar 13 bin kovanda bal 
üretimi yapıyor.

Salihli’de 2019 yılında kurulan 
Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma 

28’e ulaştığını, pandemi döneminde 
ayrıca daha kısıtlı imkanlarla 12 sektörü 
mercek altına yatırdıklarını kaydetti. Girdi 
maliyetlerindeki artışların sektörlerin 
başlıca sorunu haline geldiğine işaret 
eden Yüksel, şöyle konuştu:

“Tüm dünyada fiyatlar yükseliyor 
ama Türk Lirası’nın Dolar karşısında 
değer kaybetmesi nedeniyle biz bu 
enflasyonist baskıyı katmerli olarak 
hissediyoruz. Satış yapıyoruz ama para 
kazanıyor muyuz belli değil. Çünkü 
kazanılan bu para da kısa zamanda eriyor 

Kooperatifi kendi ana arılarını yetiştirmek 
üzere çıktığı yolda önemli mesafeler kat 
etti.Bölgede salgı balı olarak nitelenen 
kızılçam balı ağırlıklı olarak üretiliyor. 
Çiçek balı ile birlikte bölgede toplamda 
iklim şartlarına bağlı olarak ortalama 100-
150 ton civarında bal elde ediliyor.

Türkiye’nin bal üretiminde dünyada 
ikinci sırada olduğunu ve bu ürünün 
üretimi konusunda pek çok avantaja 
sahip bulunduğunu belirten Manisa Bal 
Üreticileri Kooperatifi Başkanı Necmi 
Çıldır, balın yanı sıra propolis, arı sütü, 
arı ekmeği ve arı zehiri gibi yan ürünler 
de elde edildiğini belirtti. Ana arı üretimi 
ve arı satışına ağırlık vermek istediklerini 
belirten Çıldır, bu konuda eğitimlere 
büyük önem verdiklerini kaydetti.

Arıcıların pek çok sıkıntıyla baş 
etmek zorunda kaydığını kaydeden Çıldır, 
“Sürdürülebilir arıcılık yapmak çok 
zorlaştı. Meraların azalması ve çiftçilerin 
bilinçsiz ve habersiz bir şekilde ilaç 
atması nedeniyle arı popülasyonu zarar 
görüyor.” dedi.

ve ürünün yenisini yerine koymakta 
zorlanıyoruz. 

Ankette yer alan sorularımıza 
üyelerimizin getirdiği çözüm önerilerinde 
de yer aldığı gibi, üreticilerin zararını 
karşılamak için çiftçilere verilen mazotta 
özel bir fiyatlandırma yapılabilir. Tarımda 
ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinden 
kaynaklı çok ciddi ve telafisi mümkün 
olmayan zararlar söz konusu. Bunlara 
acil çözümler geliştirilip uygulanması 
gerekiyor.” 

 Çıldır, diğer sorunlarını ise şöyle 
özetledi:

“Mazot fiyatının artışı bizi çok 
etkiledi. Kovanlarımızı uzak yerlere 
koyduğumuz ve bunları haftada 3-4 kez 
gidip kontrol etmemiz gerektiği için 
maliyetlerimiz çok arttı. Kullandığımız 
malzemelerin fiyatı da çok arttı. Buna 
karşılık bal fiyatı ancak yüzde 30-40 
oranında arttı.”
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hayvancılık

Keskiner: 
‘Et açığı bu yıl ithalatla kapatılamayacak’

Salihli’nin en köklü büyükbaş 
çiftliklerinden biri olan Çapaklı mahallesi 
sınırlarındaki Keskiner çiftliği 1979 
yılından beri faaliyet gösteriyor. Entansif 
süt hayvancılığı ve damızlık kültür ırkı 
üretiminin de yapıldığı çiftlikte günde 10 
ton civarında süt elde ediliyor.

Sektörün bu yıl zor bir dönemden 
geçtiğini anlatan çiftliğin yetkilisi 
Mehmet Fahri Keskiner, büyükbaş 
hayvancılık alanında faaliyet gösteren 
üreticilerin sorunlarını şöyle anlattı:

“Çiftlikte 800 büyükbaş hayvan var. 
Bunların 300 adedi sağmal. Günde 10 ton 
süt elde ediyoruz. 

İşler tatsız. Yoncayı harmanda, 
arpayı Haziran- Temmuz aylarında 
almamız gerekli. Bunun için de çok 

büyük bir miktarda finansman şart. Her 
şeyin fiyatı ikiye katlandı. 

Hammadde Dolar bazında. Küspe, 
mısır, arpa, yem, zirai ilaç, veteriner 
ilaçları, elektrik ve su faturaları. Vardiyalı 
bir çalışma sistemimiz var. Haftada bir 

izin oluyor. Eleman sıkıntısı çok fazla 
olmuyor. 

Süt fiyatları yükseldi ama 
maliyetlerdeki artış o kadar fazla ki, 
hemen eriyor. Mazot fiyatları sürekli 
yükselişte. 

Et açığını kapatmak bu yıl et ithalatı 

ile mümkün olmaz. Çünkü yurtdışından 
getirilecek fiyat çok yüksek. 

Bu yıl gerçekten çok zor bir 
dönemden geçiyoruz. Hayvancılıkta 
başka, bağlarda başka sorunlar var. Üzüm 
üretiminde de zirai ilaçların kalıntıları, 
pestisit konusu can sıkıcı.”
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eğitim

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin yenilenen 

atölyeleri, Manisa Valisi Yaşar 
Karadeniz tarafından ziyaret edildi. 

Vali, son teknoloji ile donatılan 
okulun atölyelerini yaptıran okulun 
Prototkol Yürütme Kurulu’nu tebrik 

etti.

Yenilenen atölyelere Vali ilgisi

Mesleki ve teknik eğitim konusunda 
Salihli’de önemli bir yere sahip olan Borsa 
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, proje okulu olarak seçildikten 
sonra yapılan düzenlemelerle adından söz 
ettiriyor. Okul, Salihli’ye gelen Manisa 
Valisi Yaşar Karadeniz tarafından da 
ziyaret edildi ve en üst düzey makamın 
takdirlerini kazandı.

Salihli Borsa İstanbul MTAL’yi 
inceleme gezisine Vali Karadeniz’in 
yanı sıra Salihli Kaymakamı Mehmet 
Kamil Sağlam, Salihli Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan 

Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet 
Mesut Doğan,  okul eski Müdürü Hakan 
Esmerkaş ve yeni Müdür Ümit Zeybek, 
Salihli Organize Sanayi Bölgesi Başkan 
Yardımcısı Muhittin Bilget ve Salihli 
Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Yavuz 

Erdem katıldı.
İnceleme çerçevesinde, yenilenen 

Elektrik Otomasyon Laboratuvarı, 
Kumanda ve Kontrol Atölyesi, 
Otomasyon Atölyesi, Norm Holding’in 
kurucusunun ismini taşıyan Nedim Uysal 

Ardışıl Sistemler Atölyesi ile Zafer 
Garaj Tasarım ve Prototipleme Atölyesi 
gezilerek, yeni alet, makine ve ekipmanlar 
hakkında detaylı bligi alındı.

Vali Karadeniz ve inceleme heyeti, 
kısa zaman önce hazır hale getirilen ve yeni 
eğitim öğretim döneminde kullanımına 
başlanacak olan Türkçe Atölyesi’ne 
yoğun ilgi gösterdi. Okulun Edebiyat 
öğretmenleri tarafından geliştirilen ve il 
genelinde benzeri bulunmayaan 68 farklı 
oyunu içeren Türkçe Atölyesi, heyet 
üyelerinden büyük ilgi gördü.

Vali Karadeniz ve beraberindeki 
heyetin takdirle karşıladığı bir diğer 
konu da ünlü otomotiv markası Ford 
Otosan tarafından okulun Motor 
Teknolojileri Bölümü’nde eğitim gören 
öğrencilerin kullanımı için hibe edilen 
sıfır kilometredeki Ford Custom bagajlı 
minibüs oldu.

Vali Karadeniz ve heyetteki üyelere, 
proje okulu olarak seçildikten sonraki 
çalışmalar hakkında, okulun Prototkol 
Yürütme Kurulu Başkanı da olan Salihli 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel tarafından bilgilendirme yapıldı. 

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de 
okulun idarecilerini ve Protokol Yürütme 
Kurulu’nu tebrik ederek, özverili 
çalışmalar için teşekkürlerini sundu.
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Salihli Borsa İstanbul Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 

yenilenen atölyeleri, Salihli Ticaret 
ve Sanayi Odası ekibi ve yenileme 

projelerine destek veren Norm 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 

Fatih Uysal tarafından ziyaret 
edildi. Son teknoloji ile donatılan 

okulun atölyeleri ve yeni imkanları 
inceleme heyetinden tam puan aldı. 

Meslek Lisesi’nin atölyelerine tam puan

Mesleki ve teknik eğitim konusunda 
Salihli’de önemli bir yere sahip olan Borsa 
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, proje okulu olarak seçildikten 

sonra yapılan düzenlemelerle bir adım 
öne geçti. Zafer Kalkınma Ajansı’nın 
desteği ile yenilenen atölyeler, Proje 
Yürütme Kurulu’nda yer alan Salihli 
Ticaret ve Sanayi Odası ile özel sektör 
yetkilileri tarafından ziyaret edildi.

Son teknolojiye uyumlu hale 
getirilen atölyelere yapılan inceleme 
gezisine okulun Proje Yürütme Kurulu 
Başkanı olan Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel, Norm Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Uysal, Okul Müdürü 
Hakan Esmerkaş, Salihli TSO Başkan 
Yardımcıları Taner Kalay, Günay Topkaya 
ile okul idareci ve öğretmenleri, ilgili özel 
sektör temsilcileri katıldı. 

Dokuz farklı alanda eğitim ve 
öğretim gören bin 270 öğrencisi bulunan 

okulun Müdürü Esmerkaş ve okulun 
teknik öğretmenleri, yenilenen Elektrik 
Otomasyon Laboratuvarı, Kumanda ve 
Kontrol Atölyesi, Otomasyon Atölyesi, 
Nedim Uysal Ardışıl Sistemler Atölyesi 
ve Zafer Garaj Tasarım ve Prototipleme 
Atölyesi’ni tanıttı.

Norm Holding kurucusu ve Onursal 
Başkanı Nedim Uysal’ın adını taşıyan 
Ardışıl Sistemler Atölyesi’nde yapılan 
çalışmaları tanıtan meslek öğretmenleri, 
Elektrik Bölümü öğrencilerinin gerçek bir 
fabrika simülasyonunda çalışma imkanı 
bulduğunu anlattı. 

Tasarımların ürüne dönüşmesine 
katkı sunacak 3 boyutlu yazıcılar ve 
öğrencilerin zihinsel gelişimlerine ve 
ilgilerine katkı sağlayacak gömülü 
sistem yazılım geliştirme eğitim setleri 
ile donatılan Zafer Garaj Tasarım 
Atölyesi’nin de öğrencilerin mesleki 
gelişimine büyük katkı sağlayacağı 
belirtildi. 

Atölyelerin son halinden çok 
etkilendiğini belirten Norm Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Uysal, öğrencilerin ufkunu açmak ve 
yetişmelerine destek olmak amacıyla her 
türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını 
belirtti. Tezgahların başında öğrencileri 
görmekten memnun olduğunu da ifade 
eden Uysal, okulun yenilenmesi için 
gerekli her türlü desteği vermeye devam 
edeceklerini vurguladı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Borsa İstanbul Lisesi Protokol 
Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel 
de şunları söyledi:

“Okuldaki değişimi görmek bizi 
mutlu ediyor. Sektörel incelemelerimizde 
en önemli sorun kalifiye eleman ihtiyacı 
olarak karşımıza çıkıyor. Kalifiye 
elemanı yetiştirebilecek en iyi okullardan 
biri Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’dir. Mezuniyet sonrası 
donanımlı öğrenciler organize sanayi 
bölgelerindeki fabrikalarda kolaylıkla iş 
bulabilecek.” 
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Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Nedim 

Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile Salihli Borsa İstanbul 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
arasında kardeş okul köprüsü 

kuruldu. İki okul arasında bilgi ve 
teknoloji paylaşımı yapılacak.

İzmir ile Salihli arasında kardeş okul köprüsü

İzmir ile Salihli’deki mesleki ve 
teknik liseleri arasında sinerji oluşturuldu. 
Dünya çapında bir marka haline gelen 
bağlantı elemanları üreticisi Norm 
Cıvata’nın kurucusu Nedim Uysal’ın 
isminin verildiği Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki Meslek ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile Salihli Borsa İstanbul Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 
kurulan kardeşlik köprüsü çerçevesinde 

ilk ziyaret Atatürk OSB’deki Nedim 
Uysal MTAL’e gerçekleştirildi.

Salihli Borsa İstanbul MTAL 
idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri 
İzmir Çiğli’deki okula giderek üstün 
teknolojik imkanlara ve modern 
laboratuar ile atölyelere sahip olan Nedim 
Uysal MTAL’i ziyaret etti. 

Norm Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Uysal, Salihli’den gelen 
heyet ile bizzat ilgilenerek, Nedim Uysal 
lisesinin imkanları ve sunulan eğitim 
hakkında detaylı bilgiler sundu. 

1969 yılında kurulan ve 9 bölümde 

bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü 
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, iki yıl önce proje okulu 
ilan edilerek, Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Salihli Ticaret Borsası’nın da 
yürütme kurulunda yer aldığı özel bir 
statüye kavuştu. 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Norm Holding’in de destekleriyle yeni 
atölyelere kavuşan ve Zafer Kalkınma 
Ajansı’nın projeleriyle mevcut atölyeleri 
yenilenen Salihli Borsa İstanbul MTAL, 
son yıllarda seçkin okullar arasına girmeyi 
başardı.

Okulun Protokol Yürütme Kurulu 
Başkanı olan Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel, iki okulun kardeş okul olarak 

ilan edilmesinin son derece sevindirici 
olduğunu belirtti. Yüksel, Norm Holding 
Başkanı Fatih Uysal’a teşekkür ederek, 
“Salihli Borsa İstanbul MTAL’in bundan 
sonra yeni teknolojik gelişmelere daha 
hızlı ulaşacağına ve ayak uyduracağına 
inanıyoruz.” dedi.

Mesleki ve teknik eğitimin 
kalitesinin artırılması ve ilgili sektörlerin 
nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 2014 yılında kurulan Nedim 
Uysal MTAL’de öğrenciler yüzde 100 
burs imkanı ile eğitim görüyor. İzmir 
ve Türkiye için model bir okul olarak 
yapılandırılan Nedim Uysal MTAL’in 
tüm giderleri İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi tarafından karşılanıyor. 
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İzmir’deki Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi idarecileri 
ve alan öğretmenleri, kardeş okul 

olarak kabul ettikleri Salihli Borsa 
İstanbul MTAL’in atölyelerini 

ziyaret ederek, daha iyi bir 
eğitim için yapılması gereken 

düzenlemeleri tespit etti.

Kardeş okuldan Salihli’de inceleme

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi arasında kurulan kardeş 
okul köprüsünden sonra ikinci ziyaret 
İzmir’deki okul tarafından Salihli’ye 
gerçekleştirildi. Norm Holding’in 
Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın ismini 
taşıyan okulun idarecileri ile alan 
öğretmenleri Salihli’ye gelerek Borsa 

İstanbul MTAL’de son iki yılda yenilenen 
atölyeleri gezdi ve okulun mesleki eğitim 
olanaklarını yakından görme imkanı 
buldu.

Salihli’deki okul ziyaretine İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Müdür 
Yardımcısı Pınar Çakmakoğlu, İzmir 
AOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Okul Müdürü Aslı Akı, 
Okul Müdür Yardımcısı Yılmaz Kösem, 
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan 

Şefi Hamza Giriş, Elektrik Elektronik 
Teknolojisi Alan Şefi Sabahattin Poyraz 
ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan 
Öğretmeni Özenç Gür katıldı.

Salihli Borsa İstanbul MTAL Okul 
Müdürü Hakan Esmerkaş,  okulun 
eğitim imkanları ve atölyeler hakkında 
İzmir heyetine detaylı bilgi sundu. 
Ziyarete Salihli’deki okulun Müdür 
Yardımcıları İlker Zeybekler ile Hacer 
Atsız, Salihli Kaymakamlığı Proje Ofisi 
görevli öğretmeni Yavuz Erdem, Elektrik 
Elektronik Teknolojisi alanı öğretmeni 
Süleyman Uykan, Bilişim Teknolojileri 
Laboratuvar Şefi Oğuzcan Özüilerigiden, 
Metal Teknolojisi Alan Şefi Ali Özdemir, 
Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi 
Zafer Dikmener, Mobilya ve İç Mekan 
Tasarımı Alan Şefi Dinçer Berber, Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Özden 
Özmen ve Nizam Tosun katıldı. 

İki kardeş okulun buluşmasında 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Günay Topkaya ve Taner 
Kalay da iştirak etti. Her iki okulun 
yetkilileri, Makine ve Tasarım Teknolojisi 
alanı ile Metal Teknolojisi alanlarında 
yapılacak revizeler ile ilgili bilgi 
alışverişinde bulundu. 

Elektrik Elektronik Teknolojileri 
alanında yer alan Nedim Uysal Ardışıl 
Sistemler Atölyesi’nde yapılan toplantıda 
ise iki kardeş okulun el ele vererek 
modern teknoloji ve bilimin ışığında 
alanına hakim öğrencilerin yetiştirilmesi 
ilkesi pekiştirildi. 

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 
alanında da kısa bir ziyaret gerçekleştiren 
İzmirli heyet, son olarak ulusal basında 
da yer alan ve 68 oyunla Türkçeyi 
öğrencilere oyunlarla öğreten Türkçe 
atölyesini gezerek bu konuda emek 
harcayan öğretmenleri kutladı.
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Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ne Ford 

Otosan tarafından Ford Custom 
model bagajlı minibüs bağışı 

yapıldı. Motor Teknolojisi bölümü 
öğrencilerinin kullanımına sunulan 
aracın devir teslimi için okulda bir 

tören düzenlendi.

Salihli Meslek Lisesi’ne Ford’dan araç bağışı

Sanayi, teknoloji ve servis hizmetleri 
alanlarında gerekli olan kalifiye elemanları 
yetiştiren Salihli Borsa İstanbul Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulu 
olarak seçilmesinin ardından üst üste yeni 
gelişmelere sahne oluyor. Zafer Kalkınma 
Ajansı’nın projeleriyle yenilenen okulun 
atölyelerinden sonra bir olumlu gelişme 
de Motor Teknoloji Bölümü’nde yaşandı. 
Ünlü otomotiv markası Ford Otosan, 
sıfır kilometre bir Ford Custom bagajlı 
minibüs aracı okula bağış olarak verdi. 

Aracın devir teslimi için okulda 
bir tören düzenlendi. Törene Salihli 
Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli 
TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, 
Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş 

Aksoy, Ford Otosan Satış Sonrası Bölge 
Müdürü Hakan Eruysal, Salihli OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir,  
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, 
Çetaş Salihli Satış Müdürü Selami Aksu, 
Salihli TSO Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyeleri, okul idarecileri ve öğrenciler 
katıldı. 

Aynı zamanda okulun Proje Yürütme 
Kurulu Başkanı da olan Salihli TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 
törende yaptığı konuşmada, kalifiye 
eleman yetiştirme konusunda Salihli’nin 
en önemli okulu olan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde son iki yılda yaşanan 
gelişmeleri özetledi. 

Yüksel, dokuz farklı alanda eğitim 
ve öğretim gören bin 270 öğrencisi 
bulunan okulda Zafer Kalkınma 
Ajansı’nın destekleriyle Elektrik 
Otomasyon Laboratuvarı, Kumanda ve 
Kontrol Atölyesi, Otomasyon Atölyesi, 
Nedim Uysal Ardışıl Sistemler Atölyesi 
ve Zafer Garaj Tasarım ve Prototipleme 
Atölyesi’nin yenilendiğini anlattı. 

Motor Teknolojileri Bölümü’nün 
ihtiyacı olan bir aracın da Ford Otosan 
tarafından hibe edildiğini belirten Yüksel, 
gençlerin pratik yapması ve tecrübe 

kazanmasına büyük katkı sağlayacak 
olan bu bağış için Ford Otosan ve şirketin 
Manisa yetkili bayisi Çetaş Otomotiv 
yetkililerine teşekkür etti.

Ford Otosan Satış Sonrası Bölge 
Müdürü Hakan Eruysal, yaptığı 
konuşmada, kalifiye eleman ihtiyacının 
otomotiv alanında da ciddi bir sorun 
oluşturduğuna dikkat çekerek, “Gençlerin 
eğitim gördükleri alanda beceri 
kazanmasına katkı sağlamaktan son 
derece mutluyuz. Sektörümüzün ihtiyacı 
olan elemanların yetişmesine büyük önem 
veriyoruz” dedi.

Salihli Kaymakamı Mehmet 
Kamil Sağlam da konuşmasında meslek 
liselerinin önemine dikkat çekerek,  Ford 
yetkililerine duyarlı davranışlarından 
dolayı teşekkürlerini sundu. “Meslek 
lisesi memleket meselesi” diyen 
kaymakam, meslek liselerine önem 
verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalardan sonra Ford Otosan 
Satış Sonrası Bölge Müdürü Erusyal ve 
Çetaş Otomotiv Salihli Satış Müdürü 
Selami Aksu’ya teşekkür plaketi takdim 
edildi.



Zirve Arçelik 
Salihli Sevgi Yolunda Açıldı! 
Dijital dünya ve değişen müşteri istekleri çerçevesinde 
tasarlanan, 550 m2 showroom alanına sahip Zirve Arçelik 
mağazası yeni konsepti ile hizmete açıldı. 

� 

P' Sevgi Yolu Salihli 1 @ O (236) 714 24 34 ı� t_,Zirve •�
iyiliği aşkla tasarlar 
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Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi edebiyat 

öğretmenleri Özden Özmen ve 
Nizam Tosun tarafından bir 

yılı aşkın bir çalışma sonunda 
hazırlanan Türkçe Atölyesi’nde, 

dili kurallarıyla öğreten ve hatasız 
kullanmayı destekleyen 62 farklı 

oyun bulunuyor.

Türkçe Atölyesi ile bir adım önde

Mesleki eğitimi cazip hale getirmek 
için proje destekleriyle teknolojiyi 
kullanma ve el becerilerini artırmaya 
yönelik atölyeleri yenilenen Salihli Borsa 
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde son olarak çok farklı bir atölye 
hizmete girdi.  

Türkçeyi sevdirmek ve dili daha 
doğru kullanmayı desteklemek için okulun 
iki edebiyat öğretmeni Özden Özmen ve 
Nizam Tosun, bir yıl boyunca çalışarak, 
Türk dilini yarışmalarla öğretmeyi ve 
sevdirmeyi sağlayacak 62 farklı oyun 
geliştirdi. Bu oyunları da okulun atıl kalan 
büyük bir salonunda renk cümbüşü içinde 
düzenleyerek, öğrencilerin kullanımına 
hazır hale getirdi.

Mobilya atölyesinde şekillendirilen 
ve tek tek elde imal edilerek boyanan 
materyallerin ve Türk dilini doğru 
kullanma becerilerini artırmaya yönelik 
oyunların yer aldığı oyunlar, kuralların 
açıklandığı yönergelerle de desteklendi. 

Ana binanın zemin katında yer alan 
Türkçe Atölyesi’nin ilk ziyaretçileri 
ise Salihli Borsa İstanbul MTAL’in 
Protokol Yürütme Kurulu Başkanı olan 
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Protokol 
Yürütme Kurulu üyesi Salihli Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş 
Aksoy ve Yürütme Kurulu Üyesi Günay 
Topkaya oldu. 

Oyunlar hakkında edebiyat 
öğretmenleri Özmen ve Tosun’dan detaylı 
bilgiler alan Protokol Yürütme Kurulu 
üyeleri, üniversiteye giriş sınavlarında 
yer alan sorularda sıkça sorulan konuları 
da kapsayan bu örnek çalışma için 
öğretmenleri tebrik etti. 

Öğretmenler, yaşayarak, tekrar 

ederek ve dokunarak öğrenmenin daha 
kalıcı olmasından yola çıkarak bu atölyeyi 
oluşturduklarını anlattı. Öğrencilerin 
derslerde öğrendikleri bilgilerin yanı sıra 
davranışsal olarak da bazı kazanımlar elde 
etmesini amaçladıklarını anlatan edebiyat 

öğretmenleri Özmen ve Tosun, sınıflar 
arasında veya okullar arasında turnuvalar 
da düzenlemeye imkan verecek olan bu 
atölye ile Türkçeyi okulda sevdirmeyi 
hedeflediklerini ifade etti.

Borsa İstanbul MTAL’de son yıllarda 
önemli gelişmeler yaşanmasından 
memnun olduklarını belirten okulun 
Protokol Yürütme Kurulu Başkanı 
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Yüksel, başka okullarda benzeri olmayan 
donanımlı bir Türkçe Atölyesi’ni 
oluşturan öğretmenleri ve buna imkan 
ve destek sağlayan okul idaresini kutladı. 
Atölyelerin hazırlanmasında gerekli olan 
finansal desteğin Salihli TSO ve Salihli 
Ticaret Borsası tarafından sağlandığını 
hatırlatan Yüksel, ilçede tek olan 
Türkçe Atölyesi’nden diğer okulların da 
yararlanmasını istedi.

İbrahim Yüksel, yenilenen 
atölyelerle bilgi ve becerileri artan Salihli 
Borsa İstanbul MTAL öğrencilerinin, 
ara eleman ihtiyacı her geçen gün artan 
sanayide ve destek hizmetleri alanında 
aranan ve tercih edilen elemanlar olmaya 
aday olduklarını kaydetti.  

Hayal kurmak, inanmak ve başarmak
Özden Özmen- Edebiyat Öğretmeni 

Bir hayali gerçek kılmaya çabalamak ve faydalı olmayı umut etmekle başladı her 
şey…   Öğrenmenin bin bir şekli vardı ve bizim amacımız etkili bir öğrenme yöntemi 
ile sıkmadan sıkılmadan eğlenerek öğretmeyi nasıl başarabileceğimizdi. Bir öğrenciye 
derste öğretemediğimiz bir bilgiyi farklı bir kanaldan nasıl öğretebilirim sorusunun 
cevabını aramaya başladığımızda,  genç neslin keskin mizah gücü, eğlenme tutkusu, 
rekabet ve yarışmaya verdiği değeri görmemek mümkün değildi. 

Kalıplaşmış tekdüze öğretim yöntemlerinin dışına çıkarak öğretime yenilikçi bir 
yaklaşım sunabileceğimiz inancıyla çalışmaya başladık. Öğrencilerimizin eğlenerek 
öğrenmesinin özünde yarışma olduğunu fark edeli çok olmasına rağmen, bunu Türkçe 
adına nasıl bir etkinliğe dönüştürebileceğimizi tasarlamak ve hayata geçirmek oldukça 
zaman aldı. 

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının ikinci döneminde “40 öğrenci 40 oyun” diye 
başladığımız yolculuğumuz salgın dolayısıyla öğrencilerimle birlikte çalışmamızı 
imkansız hale getirse de okulun kapalı olduğu dönemde TYT sınav konularını, bazıları 
özgün, bazıları var olan oyunların Türkçe konularına uygun sorularla yorumlanıp 
değiştirilmesi şeklinde 62 tane oyun yazmayı bitirdim. 

Salgın döneminde projeyi anlattığım her okul müdürüm (Serdar Yıldız, Ali Rıza 
Kan, Ümit Zeybek, Hakan Esmerkaş) oyunların oynanabileceği mekanı ve imkanı 
sağlama konusunda yardımcı olacaklarını söyleyerek bize inandıklarını göstermiş 
oldu. Oyunlarla Türkçe konularını öğretme projemizi pratiğe dökme ve hayata 
geçirmede benim kadar emek veren bilgisine becerisine yeteneğine inandığım kıymetli 
branşdaşım Nizam Tosun ile birlikte senenin başından itibaren kolları sıvadık. 

Öğrencilerimizin görselliğini sağladığımız rahat bir mekanda oyun oynayabilmesi 
önemliydi.  Kimi zaman boyacı, kimi zaman nakliyeci, kimi zaman bilgisayar uzmanı 
ve tasarımcı gibi branşın ötesinde de her tür desteği sağlayan, fedakarca çalışan 
Nizam Hocam ve projeyi anlattığımız andan itibaren bize fikir ve destek veren mobilya 
öğretmenimiz Dinçer Berber hocamın üstün gayretleri sonucunda 2 yıl gecikmeli de 
olsa projemizi tamamladık. 

Meslek lisesinde “Türkçe Atölyesi” adını verdiğimiz mekanımızın öğrencilerimize 
hitap etmesi ve ilgi çekmesi için aylarca sabırla çalıştık.  Bizim için tek bir öğrencinin 
buradan bir cümle öğrenmesi bile bütün emeklerimizin karşılığı olacaktı. Bu inanç 
çalışma azmimizi ateşleyen en önemli güçtü. Kıymetli branşdaşım Nizam Tosun’la 
hayata geçirdiğimiz Türkçe Atölyesi projemizin daha çok sayıda öğrenciye ulaşması 
en büyük dileğimiz. 

Uzun soluklu bir çalışmayı mecbur kılan bu büyük projenin başarıyla 
sonuçlanmasında emeği geçenlere bir dizi teşekkürü borç biliyoruz. Hayal ederek 
başladığımız projemizin her aşamasında yanımızda olan, desteğini esirgemeyen 
Ayşe Tosun öğretmenimize, mesai yapar gibi tüm boyama işlerinde yanımda olan 
annem Nimet Özmen’e, Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine, okul idaremize, resim 
öğretmenimiz Gülay Kayabaşı’na elektrik  bölümü öğretmenlerimiz Hayri Akyol, 
Necati Ünal, Ömer Baştürk ve Mülkiyet Ceyhan’a, metal bölümü öğretmenlerimiz Ali 
Özdemir’e Hasan Karaali’ye ve mobilya öğretmenimiz Dinçer Berber’e çok teşekkür 
ediyoruz.

*** 
Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi, en büyük çınar bir 

tohumda, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi. “James Ailen”
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Salihli OSB’de üçüncü etap çalışmaları başladı

Müteşebbis Heyet, Vali başkanlığında toplandı

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
2. Etapta tahsis çalışmalarında yüzde 100 
doluluk oranına ulaşıldı. Salihli OSB 
Yönetimi, bölgenin üçüncü etabı için 
çalışmaları hızlandırdı.

Üretim, istihdam ve yapılaşma 
çalışmaları yoğun olarak devam eden 
birinci ve ikinci etapta yatırımcıların arsa 
taleplerine cevap verebilmek amacıyla 
2021 yılı içinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na 3. Bölge için başvuru 
yapıldı. 

Salihli OSB Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, tahsis açısından 
yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı ve 
yeni gelişme alanı olarak 3. Etapla ilgili 
çalışmaların hızla deva ettiği duyuruldu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
2021 yılında yapılan 3. Etap başvurusu 
için ön onay alındığı, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü yetkililerinin 
3. Etap genişleme alanı konusunda 
görevlendirildiği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
yetkilileri genişleme alanı için düşünülen 

Salihli Organize Sanayi 
Bölgesi’nin Müteşebbis Heyeti, 
Temmuz ayı toplantısını OSB İdari 
binasında gerçekleştirdi. Manisa Valisi 
Yaşar Karadeniz’in başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda OSB’nin 
birinci ve ikinci etabındaki gelişmeler ile 
3. Etap genişleme sahası ile ilgili konular 
görüşüldü. 

Toplantıda ayrıca bölgenin atıksu 
arıtma tesisinin kapasite artışını içeren 
yeni proje hakkında da bilgilendirme 
yapıldı.

alanda inceleme yaptı. Yetkililer, daha 
sonra Salihli OSB Müdürlüğü İdare 
Merkezi’nde OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Demir, Başkan Vekili 
Muhittin Bilget ve Bölge Müdürü Çağrı 
Duygu ile bölgenin genişleme süreci 
hakkında görüşmelerde bulundu. Yapılan 

istişarede bundan sonraki süreç hakkında 
detaylı bilgi verildi. 

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, 
inceleme sonrasında uygunluk görüşü 
verilip etüt raporu hazırlanacağı ve 
sürecin yakından takip edileceği bilgisi 
verildi.



MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ 2022 -27

salihli vizyon

OSB’ye itfaiye müfrezesi kuruldu

70 milyon TL’lik projeye Dünya Bankası’ndan onay
Salihli Organize Sanayi Bölgesi, 

ülke çapında önemli bir başarıya imza attı. 
Salihli OSB Müdürlüğü Çevre 

Birimi’nin hazırladığı Atıksu Arıtma 
Tesisi Kapasite Artışı Projesi, Dünya 
Bankası Finansmanlı Türkiye Organize 
Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında 
Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından kabul edildi. 

Yaklaşık 70 milyon TL’ye mal 
olacağı hesaplanan Salihli OSB Atıksu 
Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesi, 

Yatırımcıların gözdesi haline gelen Salihli OSB’de, ihtiyaçlar 
ve olası tehlikeler göz önünde bulundurularak itfaiye müfrezesi 
oluşturulması kararı alındı. Birimin kurulması için gerekli olan iki 
itfaiye aracının alımı ile ilgili olarak Katmerciler firması ile sözleşme 
imzalandı. 

Salihli OSB idari binasında itfaiye araçlarının alımı ile ilgili 
olarak gerçekleşen imza törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Demir, OSB Müdürü Çağrı Duygu ile firma yetkilileri Erkan 
Yeğencik ve Murat Tuncel katıldı. 

OSB Başkanı Demir, “Organize Sanayi Bölgemizin en önemli 
ihtiyaçlarından biri olan yangın önlemleri konusunda tek kalemde 
en büyük yatırımlardan birini imzaladık. Bölgemize ve tüm 
sanayicilerimize hayırlı olsun.” dedi. 

Türkiye’de ilk olarak kabul edilen 5 proje 
arasına girmeyi başardı. 

Kabul edilen proje ile atıksu 
arıtma tesisinin kapasitesi günlük 8 
bin metreküpten 16 bin metreküpe 
çıkarılacak.

Resmi Gazete’de yayınlanarak 2022 
yılı yatırım programına alınan projenin, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
bu yıl içerisinde ihalesinin yapılması 
planlanıyor.

OSB Uygulama Yönetmeliği 
ile Organize Sanayi Bölgeleri ve 
sanayi sitelerine ilişkin usul ve esaslar 

çerçevesinde yıllık yüzde 3 faiz oranı ile 
3 yıl ödemesiz olmak üzere 13 yıl olarak 
kredilendirilecek. 

Proje kapsamında Salihli OSB 
Müdürlüğü Çevre Mühendisi Emrah 
Dal ve İdari İşler Sorumlusu Özkan 
Özboyacı, Ankar’da düzenlenen Proje 
Uygulama Süreçleri ile Çevresel ve 
Sosyal Standartlar eğitimine katıldı. 

OSB Yönetimi, projenin sanayicilere 
ve bölgeye hayırlı olması temennisinde 
bulundu.
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Salihli OSB,
istihdamda Manisa’da ikinci olma yolunda

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Demir,  “İstihdam rakamları dikkate 
alındığında Manisa’nın en büyük ikinci 
OSB’si olma hedefinde emin adımlarla 
ilerliyoruz” dedi.

1998 yılında temelleri atılan ve 
ilk fabrikanın 2001 yılında faaliyete 
geçtiği bölgede şu anda iki etapta tahsis 
edilecek arsa kalmadığını belirten Demir, 
üçüncü etabın yatırımcıların kullanımına 
hazır hale getirilmesi için çalışmaların 
başlatıldığını kaydetti. 

Salihli OSB Başkanı Demir, Lidya 
Otel’de düzenlenen geniş katılımlı iftar 
yemeği davetinde bölgedeki gelişmeler 
hakkında şu bilgileri verdi:

“24 yıl önce temeli atılan Salihli 
OSB’de bu süre zarfında birçok il ve 
ilçeye örnek oluşturacak gelişmeler 
yaşandı. Birinci etapta yıllar önce ulaşılan 
yüzde 100 doluluğun ardından, ikinci 
etapta da tüm parseller yatırımcılara tahsis 
edildi. İkinci etapta yapılaşma süreci hızla 
devam ediyor.

Her yeni haftada Salihli OSB’de 
yeni bir tesisi üretime geçiyor. Mevcut ve 
önümüzdeki süreçte ulaşılacak istihdam 
rakamları dikkate alındığında Manisa’nın 
en büyük ikinci OSB’si olma hedefinde 

emin adımlarla ilerliyoruz. 
Salihli OSB’de faaliyet gösteren biz 

sanayiciler, yaptığımız üretimle bir taraftan 
ekonominin çarklarını döndürürken, 
diğer taraftan da istihdama önemli bir 
katkı sağlıyoruz. Biz sanayiciler olarak 
yaptığımız işin öneminin farkındayız. 
Çünkü pandemi dönemi boyunca üretime 
ara vermeyen ender sektörlerden biri 
olduk. Bütün dünyayı etkileyen bu küresel 
salgın sürecinden güçlenerek çıkıyoruz.”
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Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
2018 ve 2019 yıllarında en çok 

kurumlar ve gelir vergisi ödemiş 
olan, ihracatta ve istihdamda ilk 

10’a giren üyelerine düzenlenen 
bir törenle plaket takdim etti. 

Oda ayrıca 40 yıllık üyelerini de 
onurlandırdı.

2018 ve 2019 vergi, 
ihracat ve istihdam rekortmenleri ödüllendirildi

Her yıl bir önceki dönemde başarılı 
olmuş üyelerini ödüllendirmeyi bir 
gelenek haline getirmiş olan Salihli Ticaret 
ve Sanayi Odası, pandemi nedeniyle 
yapılamamış olan ödül törenlerinden 
ikisini bir arada düzenledi. 

Lidya Sardes Otel’de gerçekleştirilen 
ödül gecesine Salihli Kaymakamı 
Mehmet Kamil Sağlam, Manisa SGK İl 

Müdürü Buket İnce, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Salihli İİBF Dekanı Prof. 
Mahmut Kargın, Salihli Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Balık, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, 
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut 
Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı 
Doğukan Karaaslan,  Salihli Ziraat Odası 

Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret Borsası 
Başkanı Yetiş Aksoy, İş Kur Salihli Şube 
Müdürü Huriye Özcan, İlçe SGK Müdür 
Yardımcısı Feyzullah Akdeniz, Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, 
OSB Başkanı Mehmet Demir veVergi 
Dairesi Müdürü Talip Kara katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan törende konuşma yapan Salihli 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Yüksel, kayıt dışılığın hala yüzde 35-
40’lar düzeyinde olduğu ülkemizde dürüst 
çalışan, vergisini hakkıyla ve zamanında 
ödeyen iş dünyası temsilcilerini onore 
etmek için bu töreni bir gelenek haline 
getirdiklerini belirtti.

İş dünyasının en önemli sorununun 
kalifiye eleman eksikliği olduğuna dikkat 
çeken Yüksel, “Bir tarafta genel işsizlik 
yüzde 12 oranıyla 3 milyon 919 bin kişiye 
ulaşmış, bir tarafta eleman bulamama 
sorunu. Demek ki gençlerimizi ihtiyaçlar 
doğrultusunda yetiştiremiyoruz. Ülke 
olarak bu sorunu çözmek zorundayız” 
dedi.

OSB’de boş yer kalmadı
Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin 

ikinci kısmında boş arsa kalmadığını 
ve kısa zaman sonra Manisa OSB’den 
sonra bölgedeki en büyük ikinci OSB 
durumuna gelmesinin beklendiğini 
vurgulayan Yüksel, “2021 yılı ihracatımız 
266 milyon Dolar’a ulaştı. İthalatımız da 
23 milyon Dolar seviyesinde. Bu alanda 
Salihli çok iyi bir örnek haline geldi.” 
şeklinde konuştu.

Ekonomide girdilerin yüksek fiyat 
artışlarından kaynaklanan büyük sorunlar 
yaşandığını, buna rağmen iş dünyası olarak 
umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmadan 
işlerin gelişmesine odaklandıklarını 
belirten Yüksel, sorunların çözüldüğü, 
ekonomiye güvenin arttığı, istikrarlı bir 
Türkiye özlemini dile getirdi.

Kriz bir fırsat olabilir
Ödül töreni öncesi bir konuşma 

yapan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil 
Sağlam, her alanda gelişmesini sürdüren 
Salihli’nin, Anadolu’nun üretim üssü 
haline gelmekte olduğunu ifade etti. 
Sağlam, kadim tarihinin yanı sıra yer altı 
ve üstü zenginlikleri, üretim ve tüketim ve 
lojistik merkezlerine yakınlık gibi pek çok 
avantajı bulunan Salihli’nin gelişmesinde 
gayretli girişimcilerin katkısının büyük 
olduğunu kaydetti. 

Kaymakam Sağlam, dünyanın 
büyük bir değişim ve gelişim içinde 
bulunduğunu, krizlerin yeni fırsatları da 
beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.

Ödül töreninde 2018 ve 2019 
yıllarında en çok kurumlar vergisi ve en 
çok gelir vergisi ödeyen, en çok ihracat 
yapan, en çok istihdam sağlayan ilk 10 
kişiye; Salihli TSO’ya 40 yıldır üyeliğini 
devam ettiren üyeler de olmak üzere 
toplam 95 kişiye plaket takdim edildi.
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2018 Vergi Ödülleri   
Kurumlar Vergisi 
1- Özlem Tarım A.Ş.   
2- Darmstadt Gıda A.Ş.   
3- Alpet Alkent Ltd. Şti.  
4- Baloğlu Gıda Ltd. Şti.   
5- Farmavet İlaç A.Ş.   
6- Ulaş Sulama Ltd. Şti.   
7- Kempo Gıda Ltd. Şti.   
8- MNS Yumurta Ltd. Şti.   
9- Kavas Gaz A.Ş.  
10- Öz Salihli Taşımacılık Ltd. Şti.

Gelir Vergisi
1- Dursun Ali Öztürk   
2- Şefaat Karabulut   
3- Ahmet Özbaş   
4- Abdullah Özdemir 
5- Nurettin Zar   
6- Ramazan Gerikoğlu   
7- Ahmet Zeybek   
8- Emin Altın   
9- Ayşe Yavuz   
10- Fikret Kutlu   
  
İhracat  
1- Tuğrul Tarım A.Ş. 
2- Norm Civata   A.Ş.   
3- Lider Gıda  Ltd. Şti.   
4- Grappa Gıda Sanayi A.Ş.   
5- Tadımda Gıda  Ltd. Şti.   
6- Rella Gıda A.Ş. Salihli Şb 
7- Norm Somun A.Ş. Salihli Şb  
8- Sardes Gıda San. Ltd. Şti. 
9- Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.   
10- MNS Yumurta Tarım Ltd. Şti.  

İstihdam
1- Tadımda Gıda Sanayi A.Ş.   
2- Norm Holding A.Ş.   
3- Can Özel Sağlık A.Ş.   
4- Özel Salihli Güven A.Ş.  

5- Ülkü Toprak A.Ş.   
6-  Özel Salihli Sağl. A.Ş. 
7- Frida Gıda İçecek A.Ş.   
8- Uğur Kiremit  A.Ş.  
9- Pomza Eksport A.Ş.   
10- Tuğrul Tarım Ltd. Şti.  

40 Yıllık Üyeler 
Nurettin Zar   
Mustafa Kemal Alpaslan   
Ünalan Helva Ltd. Şti. 
Tahsin Yaroğlu   
Salihli Sart Çamur Kapl. Ltd. Şti.
Kamil Süzer   
Süleyman İlter   
Abdullah Şadi Cingöz  
  
2019 Vergi Ödülleri   
Kurumlar Vergisi  
1- Özlem Tarım A.Ş.
2- Alpet Alkent Ltd. Şti.   
3-   Baloğlu Gıda Ltd. Şti.   
4- Kempo Gıda  Ltd. Şti.   
5- Şenler Ticaret Ltd. Şti.   
6- Ruhi Can Akaryakıt Ltd. Şti.   
7- Saki İçecek  A.Ş.   
8- Paktürk Ambalaj Ltd. Şti.  
9- Ulaş Sulama Ltd. Şti.    
10- Nazıroğlu Traktör Ltd. Şti.    
  

Gelir Vergisi   
1- Hüsamettin Kabasakal   
2- Ercan Davaslı   
3- Ramazan Gerikoğlu   
4- Ayşe Yavuz 
5- Abdullah Özdemir  
6- Emin Altın   
7- Osman Seçgin  
8- Murat Çiftçi  
9- Nihat Hansu   
10- Rifat Güngör 
  
İhracat
1- Tuğrul Tarım A.Ş.   
2- Grappa Gıda Sanayi A.Ş.   
3- Norm Civata A.Ş.   
4- Zumdıeck Ltd. Şti.   
5- Rella Gıda A.Ş. Salihli Şubesi 
6- Sardes Gıda Sanayi Ltd. Şti.
7- MNS Yumurta Tarım Ltd. Şti. 
8- Baloğlu Gıda Akaryakıt Ltd. Şti.
9- Cici Süt A.Ş.   
10- Kösemed Ortapedi Ltd. Şti. 

İstihdam   
1-  Tadımda Gıda A.Ş.   
2- Norm Holding A.Ş.   
3- Can Özel Sağlık  A.Ş.   
4- Dnz-Deniz Dış Ticaret A.Ş.   
5- Özel Salihli Güven  A.Ş. 
6- Özel Salihli Sağlık A.Ş.  
7- Ülkü Toprak A.Ş. 
8- Kösemed Ortopedi A.Ş.   
9- Sardes Gıda Sanayi Ltd. Şti.   
10- Uğur Kiremit A.Ş.  

40 Yıllık Üyeler  
Erdoğan Dinç   
Mustafa Tekir  
Nevzat Zurnacı   
Osman Uyar  
Cengiz İzbudak  
Erdan Gülderen   
Osman Seçgin
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Yatırım Teşvikleri konusunda, bu 
konuda en yetkili isim olan Teşvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal 

Şahin tarafından bilgilendirme 
yapıldı. Toplantıya yoğun bir 

katılım sağlandı.

Yatırım teşvikleri konusuna yoğun ilgi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Salihli OSB’de faaliyet gösteren Feedtech 
Makine şirketi tarafından organize 
edilen Yatırım Teşvikleri Bilgilendirme 
Toplantısı büyük ilgi gördü. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Teşvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Dr. 
Mehmet Yurdal Şahin, katılımcılara 
Türkiye genelindeki uygulamaların 
yanı sıra Manisa özelinde de önemli 
bilgilendirmeler yaptı.

Salihli TSO Sardes Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Mehmet Üçbaş, Salihli TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis 
Başkanı Süleyman Oral, Salihli OSB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Muhittin Bilget, Feedtech Makine 
Genel Müdürü Rasim Selçuk, Salihli 
TSO Yönetim kurulu ve meclis üyeleri, 
Salihli’deki bankaların yetkilileri ve 
ilçede görev yapan mali müşavirler 
katıldı. 

Yatırım teşvikleri konusunda Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı’ndaki en yetkili 
isim olan Dr. Şahin, yansıdan tablolar 
ve şekillerle desteklediği sunumunda 
Türkiye genelindeki yatırım teşvikleri 
uygulamalarının yanı sıra Manisa ile ilgili 
verileri de paylaştı. 

Manisa’da bölgesel desteklerden 
faydalanabilecek sektörler ve asgari 
yatırım tutarları ile kapasiteleri hakkında 
detaylı bilgiler sunan Şahin, 2012 
yılından itibaren bu yılın Mart ayı sonuna 
kadar düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 
ile ilgili istatistiklere de sunumunda yer 
verdi.

2012 yılında 62 adet yatırım 
belgesinin verildiği Manisa’da, geçtiğimiz 
2021 yılında 210 adet yatırım teşvik 
belgesine ulaşıldığı bilgisini veren Şahin, 
bu yılın ilk 3 ayındaki rakamın ise 41 adet 
olduğunu kaydetti. Şahin ayrıca 2012’den 
bu yana verilen teşvik belgesi adedinin 
bin 444, toplam sabit yatırım tutarının 
50 milyar 333 milyon TL ve sağlanan 
istihdamın da 45 bin 586 kişi olduğunu 
ifade etti. 

Yatırım teşvikleri konusunda son 
dönemde yapılan önemli değişiklikler 
hakkında da bilgi veren Şahin, proje bazlı 
teşvik sistemindeki muhtemel yatırım 
konularından da bahsetti. 

Katılımcıların sorularına verilen 

yanıtlarla devam eden toplantının sonunda 
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel tarafından Dr. Mehmet 
Yurdal Şahin’e plaket takdim edildi. 

Yüksel, potansiyel yatırımcıların 
büyük ilgi gösterdiği konuyu detaylı bir 
şekilde açıklayan Şahin’e ve toplantının 
düzenlenmesine katkı sağlayan Feedtech 
Makine kurucusu Rasim Selçuk’a 
teşekkür etti. 
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Manisa’nın Kula ve Selendi 
ilçelerinde en çok kurumlar ve gelir 

vergisi ödeyen, en çok istihdam 
sağlayan, en çok ihracat yapan 

gerçek ve tüzel kişiler, Salihli TSO 
tarafından plaketle ödüllendirildi.

Kulalı ve Selendili iş insanları
ödül gururu yaşadı

Salihli TSO, görev sınırları içinde 
bulunan Kula ve Selendi’deki başarılı 
üyelerine plaket sundu. Pandemi nedeniyle 
gecikmeli olarak yapılan ödül töreni 2018 
ve 2019 yıllarındaki veriler göz önünde 
bulundurularak gerçekleştirildi. 

Kula Egemen Tesisleri’nde 
düzenlenen ödül törenine Kula 
Kaymakamı Kemal Duru, Selendi 
Kaymakamı Ali Yıldırım, Kula Belediye 
Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Emniyet 
Müdürü Burhan Demirkıran, Kula 
Jandarma Komutanı Nurettin Yarımçam, 
Selendi Jandarma Komutanı Ömer Can 
Çeri, Selendi Emniyet Amiri Yardımcısı 
Korhan İnci, Salihli TSO Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyeleri ile Oda üyeleri katıldı.

Toplam 90 kişiye ödüllerin takdim 

edildiği tören öncesinde bir konuşma 
yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, vergisini veren 
dürüst işadamlarını onurlandırmak için 
düzenlemeyi bir gelenek haline getirdikleri 
“Ekonomi Ödülleri”ni Manisa’da geniş 
kapsamlı olarak düzenleyen tek Oda ve 
Türkiye genelindeki ender odalardan biri 
olduklarını ifade etti. 

Yüksel, kayıt dışılığın yüzde 35-
40’lar seviyesine çıktığı bir ortamda, 
ekonomiye can veren, istihdama katkı 
sağlayan ödediği vergilerle devleti 
kalkındıran iş dünyası temsilcilerini 
yüreklendirmek ve daha fazlasını 
yapmak konusunda cesaretlendirmeyi 
amaçlayarak bu ödül törenlerini 
düzenlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Ekonomideki genel durum 
konusunda ise Yüksel şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“Özel sektör olarak çok borçluyuz. 
Yeni finansmana ulaşma konusunda 
zorluklar yaşıyoruz. Dövizdeki ve 
hammadde fiyatlarındaki aşırı artışlardan 
dolayı önümüzü görmekte zorlanıyoruz. 

Yüksek kur artışları nedeniyle enflasyon 
daha da yükseliyor. Petrole bir yılda 
yüzde 300 oranında zam geldi. Yılbaşında 
sanayi elektriğine gelen zam yüzde 156. 

Gelirinin önemli bir kısmını tarımdan 
elde eden bölgemizde tarım girdileri 
olan zirai ilaç, petrol ve gübrede yüzde 
300 oranındaki fiyat artışları nedeniyle 
çiftçiler üretim yapmakta sıkıntı çekiyor. 
Sanayici de hammadde bulma konusunda 
ve üretimde zorluk yaşıyor.”

Törende Kula Kaymakamı Kemal 
Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin 
Tosun da birer konuşma yaparak, 
ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan 
iş insanları ile bu anlamlı ödül törenini 
gerçekleştiren Salihli TSO’ya teşekkür 
etti.

Ödül töreninde Kula ve Selendi’de 
2018 ile 2019 yıllarında en çok kurumlar 
vergisi ve en çok gelir vergisi ödeyen, 
en çok istihdam sağlayan ve en çok 
ihracat gerçekleştiren ilk 10 kişiye plaket 
sunuldu. Salihli TSO, ayrıca Kula ve 
Selendi’deki 30 yıllık üyelerine de birer 
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hizmet plaketi takdim etti.
Salihli TSO, ödül töreni öncesinde 

Mayıs ayı aylık olağan meclis toplantısını 
da Kula’da gerçekleştirdi. 

Kula ve Selendi Ödül Alan Üyeler
2018 Kula Kurumlar Vergisi  
1- Özmumcu Gıda Temizlik Mad. Ltd. Şti
2- Kaya Motorlu Araçlar A.Ş.
3- Çeçen Traverten Ltd. Şti.
4- Yavaş İnşaat Ltd. Şti.
5- Kula Beşibiryerde Ulaşım Hizm. Ltd. Şti.
6- Doğal Hayvancılık Ltd. Şti.
7- Özince Otomotiv Ltd. Şti.
8- İmamoğlu Tekstil Ltd. Şti.
9- Karagöz İnşaat Ltd. Şti.
10- Mumcu Genel Dağıtım Ltd. Şti.

2018 Kula Gelir Vergisi Listesi
1- İkbal Var
2- Mehmet Ulvi Uysal
3- Önder Özgen
4- Hamdi Sarı
5- Ramazan Demir
6- Etem Doğan Erdoğanlar Tarım
7- Ahmet Turan
8- Hamide Gündoğdu
9-  Serap Öztürk
10- İsa Mert

2018 Kula İhracat Listesi
1- Yurtdaş Tarım Ltd. Şti.
2- Kilimci Kardeşler Ltd. Şti.
3- Kollagen Ltd. Şti.

2018 Kula İstihdam Listesi
1- Kula Beşibiryerde Ulaşım Ltd. Şti.
2- Çeçen Traverten Mermer Ltd. Şti.
3- Takış Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

2018 Kula 30 Yılını Dolduran Firmalar
1- Türkiye İş Bankası A.Ş. Kula Şb.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kula Şb
3- Akbank Türk A.Ş. Kula Şb. 
4- İbrahim Palabıyık ve Ort. Koll. Şti.
5- SS Kula Esnaf ve Sanatk. Kredi Kefalet Koop.
6- SS Kula Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.

2018 Selendi Kurumlar Vergisi
1- Mahmut Kaya Süt Ürünleri Ltd. Şti.
2- Emmioğlu Nakliye Ltd. Şti. 

3- Yörtav Besicilik Ltd. Şti.
4- Kaya San Beyaz Eyla Ltd. Şti.
5- Kayalar Süt Ürünleri Ltd. Şti.
6- Seltaş Akaryakıt A.Ş.
7- Kasap Petrol Ltd. Şti.
8- Ertuğrullar Zirai İlaç
9- Yiğit Süt Hayvancılık Üarım Ltd. Şti.
10- Kaya- Mak Elektronik Ltd. Şti.

2018 Selendi Gelir Vergisi 
1- Necdet Köse
2- Adem Akçakaya
3- Ahmet Yılmaz

2018 Selendi İstihdam
1- Kaya Taş Taşımacılık Ltd. Şti.
2- Seltaş Akaryakıt A.Ş.

2018 Selendi 30 Yıllık Üyeler
1- SS Selendi Esnaf ve Santk. Kredi Kef. Koop.
2- Kayalar Süt Ürünleri Ltd. Şti.

2019 Kula Kurumlar Vergisi
1- Çemar Mermer San. Tic. A.Ş.
2- Öz Mumcu Gıda Temizlik Ltd. Şti.
3- Kaya Motorlu Araçlar A.Ş.
4- İmamoğlu Tekstil Ltd. Şti.
5- Doğal Hayvancılık Ltd. Şti.
6- Erdem Ak Deri Petrol Ltd. Şti.
7- Karagöz İnşaat Ltd. Şti.
8- Mumcu Genel Dağıtım Ltd. Şti.
9- Kula Öz-Sa İnşaat. Ltd. Şti.
10- Özince Otomotiv Ltd. Şti.

2019 Kula Gelir Vergisi
1- Uğur İmamoğlu
2- Mehmet Ulvi Uysal

3- İkbal Var
4- Önder Özgen
5- Ali Temiz
6- Ramazan Demir
7- Mustafa Kırlı
8- Mehmet Kahraman
9- Etem Doğan
10- Zeynep Merve Sapmaz

2019 Kula İhracat 
1- Yurtdaş Tarım Ltd. Şti

2019 Kula İstihdam
1- Kula Beşibiryerde A.Ş.
2- Akar Tekstil A.Ş. 
3- Çeçen Traverten Ltd. Şti.

2019 Selendi Kurumlar Vergisi
1- Mahmut Kaya Süt Ürünleri Ltd. Şti.
2- Yılmazlar Ltd. Şti.
3- Emmioğlu Nakliye Ltd. Şti.
4- Kaya San Beyaz Eşya Ltd. Şti.
5- Seltaş Akaryakıt A.Ş. 
6- Kayalar Süt Ltd. Şti.
7- Kasap Petrol Ltd. Şti.
8- Ertuğrullar Zirai İlaç
9- Kaya Taş Taşımacılık Ltd. Şti.
10- Bereket Lastik Ltd. Şti.

2019 Selendi Gelir Vergisi
1- Necdet Köse
2- Adem Akçakaya

2019 Selendi İstihdam 
1- Kaya Taş Taşımacılık Ltd. Şti.
2- Seltaş Akaryakıt A.Ş. 
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Salihli TSO’nun Kadın 
Girişimcileri tanıtım günleri ve 

satış etkinliği düzenledi. Laminarya 
Cafe’de düzenlenen etkinlikte 

girişimci kadınlar el emeği göz nuru 
ürünlerini sergileyip satışa sundu. 

Gün boyu süren etkinlikte çeşitli 
atölye çalışmaları, fotoğraf sergisi, 
zumba gösterisi ve müzik dinletisi 

sunuldu. 

Kadın girişimciler
tanıtım günü etkinliğinde buluştu

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Kadın Girişimcileri tarafından 
düzenlenmesi bir gelenek haline gelen 
tanıtım günleri etkinliği, Salihlili 
kadınların el emeği ürünlerinin görücüye 
çıktığı bir sergiye dönüştü. Laminarya 
Cafe’nin yürüyüş yolunda yan yana 
sıralanan 100 stantta Salihlili kadınlar 
örgüden aksesuara, giyimden gıdaya, 
temizlik maddelerinden bakım ürünlerine 

kadar çok çeşitli ve renkli ürünü satışa 
sundu. 

Sabah başlayıp geç saatlere kadar 
çeşitli etkinliklerle devam eden tanıtım 
günleri etkinliğinin açılışına Salihli 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, 
Ahmetli Kaymakam Vekili İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Ezgi Tanımlı, Salihli İlçe 
Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, 

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan 
Karaaslan, İş- Kur Şube Müdürü Huriye 
Özcan, Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, TSO Meclis 
Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu 
üyeleri, Kadın Girişimciler ve Salihli 
halkı katıldı. 

Etkinliğin açılışında konuşan 
Salihli TSO Başkanı Yüksel, kadınların 
ekonomiye katılmasının önemli 
olduğunu ifade etti. Kadınların 
çabalarının çok değerli olduğunu, 
azimleri ve çalışkanlıklarıyla her alanda 
başarılı olduklarını kaydeden Yüksel, 
“Ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine 
ve ülke ekonomisine katkı sağlayan 
kadın girişimcilerimizi her zaman 
destekliyoruz.” dedi.

Yüksel, değerli zamanlarını ayırarak 
bu geniş kapsamlı organizasyonu kusursuz 
bir biçimde düzenleyen Salihli TSO Kadın 
Girişimciler Kurulu yönetimine özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkürlerini 
sundu. 

Salihli TSO Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Benay Oral da açılışta 
yaptığı konuşmada,  kadınlar arasında 
dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Oral, 
Salihli’deki çalışkan ve girişimci kadınları 
bir araya getiren organizasyondan hem 
katılımcıların hem de ziyaretçilerin çok 
memnun kaldığını ifade ederek, katılan 
herkese teşekkür etti.

Gün boyu süren etkinlikte tahta baskı 
ve güveç boyama gibi atölye çalışmaları, 
fotoğraf sergisi, zumba gösterisi ve müzik 
dinletisi sunuldu. Geceye kadar sürmesi 
planlanan etkinlik, yağmur nedeniyle 
akşam saatlerinde sona erdi.
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Armağan Portakal, girişimcilik deneyimlerini paylaştı

Gezgin kadınlar Salihli’de dünya kadınlarını anlattı

Salihli TSO Kadın Girişimciler 
Kurulu, gazeteci ve girişimci Armağan 
Portakal’ın konuşmacı olduğu 
“Girişimcilik ve Tarım” konulu söyleşi 
düzenledi.

Sardes Konferans Salonu’nda 
düzenlenen söyleşiye Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı 
Süleyman Oral, Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Benay Oral ve çok sayıda 
Salihlili girişimci katıldı.

Seferihisar’da eşi Fatih Portakal 
ile birlikte kurdukları çiftlik ve tarım 
alanındaki deneyimleri hakkında bilgiler 
veren Armağan Portakal, kadınlara iş 
hayatına atılmaktan korkmamalarını 
öğütledi. 

Salihli doğumlu olan ve öğrencilik 
yıllarını bu kentte geçirmiş bulunan 
Portakal, konuşmasında şu noktalara 
vurgu yaptı:

“Çok satmak, çok büyümek, çok 
pazarda yer almak her zaman risktir. Az 
ve değerinde satıp, her zaman kazanmak 
daha risksizdir. İşçisi olamayacağınız bir 

Mehpare Sözener ve Sevcan Akesi, 
iş hayatında başarılı olmuş İstanbullu iki 
kadın. Ortak tutkuları ise farklı ülkelere 
seyahat ederek, oradaki kültürleri tanımak 
ve özellikle de kadınların yaşantısını, 
gelenekleri ve görenekleri detaylı bir 
şekilde araştırıp, görüntülemek. Bu iki 
gezgin kadın, ziyaret ettikleri 100’ü 
aşkın ülkede edindikleri izlenimleri, 
ilginç olayları ve bu ülkelerde kadına 

işin patronu asla olmayın. İşyerinizde 
çalışan biri işi bırakıp gittiğinde 
onun yerine geçip iş akışını devam 
ettirebilmeniz lazım. Aksi takdirde o işi 
çalışan üzerine kurmuş olursunuz. 

Başkalarını asla taklit etmeyin. 
Özgün olun, taklit etmeyen, taklit 
edilemeyen olun. O ürünü, hizmeti alan 
kişi bunun sadece size özgü olduğunu 
anlasın.  Çok zengin olmak değil, dürüst 

yönelik tutumları bir kitapta topladı 
ve “Rotamızdaki Kadınlar” ismiyle 
yayınladı.

Mehpare Sözeri ve Sevcan Akesi, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları 
çerçevesinde, gezilerde edindikleri 
izlenimleri paylaşmak üzere Salihli’ye 
geldi ve Salihli TSO’nun Konferans 
Salonu’nda gezi notlarından derlemeleri 
izleyicilerle paylaştı. 

ve güvenilir bir işletme sahibi olmak 
her zaman daha kıymetlidir. İnsanlar 
size güvenir ve inanırsa verdiği paranın 
karşılığını aldığını bilirler.”

Gecede, ayrıca Salihlili başarılı 
kadın girişimciler Deniz Tezel Vezneli 
ve Derya Şahyar Rua’ya da Salihli 
TSO Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri 
tarafından birer plaket sunularak 
girişimciler onurlandırıldı.

Diş hekimi ve akademisyen olan 
Prof. Sevcan Akesi sunumunda, çok 
etkilendiğini belirttiği Afrika ülkelerinden 
ve buradaki kültürlerden örnekler 
paylaştı. Pigmeler, Masailer, Mursiler 
gibi kabilelerdeki yaşantılardan detaylar 
sundu. Kadın gezgin olmanın zor bir 
iş olduğunu ve pek çok tehlikelerle 
karşı karşıya kaldıklarını anlatan Akesi, 
macerasever bir ruhla yaptığı bu geziler 
çerçevesinde yeni projesinin de bir 
yelkenli ile 6-7 yıl sürecek olan bir dünya 
turu olduğunu ifade etti. 

Yıllarca finans sektöründe 
çalıştıktan sonra emekli olan ve dünyayı 
tanıma merakıyla gezilere odaklanmış 
olan Mehpare Sözener ise sunumunda 
Hindistan, Çin, Etiyopya, Peru gibi 
ülkelerde kadınların yaşantısından 
örnekler sundu. Sözener, kadınların 
dünyanın pek çok yerinde farklı şekillerde 
acılara maruz kaldığını anlattı.
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Eğitimde çeyrek asırlık bir marka:
Salihli Koleji

Salihli’de özel eğitim alanında 25 
yıllık tecrübeye sahip bir eğitim yuvası 
olan Özel Salihli Koleji, bu yıl liselere 
geçiş sınavında gösterdiği büyük başarıyla 
adından söz ettiriyor. LGS’de 500 tam 
puan alarak Türkiye birincisi olan Özel 
Salihli Koleji öğrencisi İbrahim Selçuk, 
kuruma büyük bir onur yaşattı. Ayrıca 
LGS’ye katılan 43 öğrenciden 29’unun 
Fen Lisesi puanı alması da büyük bir 
başarı olarak kayıtlara geçti. 

Eğitim alanında diğer kurumların 
örnek aldığı Özel Salihli Koleji’nin 
imkanları ve başarıları hakkında Okul 
Müdürü Seval Irmak sorularımıza samimi 
yanıtlar verdi.  

-Özel Salihli Koleji’nin 
kuruluşundan biraz bahsedip, yıllar 
içinde gelişimi hakkında bilgi verir 
misiniz?

1997 yılında eğitime başlayan 
kurumumuz Yılmaz Mahallesi’ndeki 
kendi binasında faaliyetini sürdürüyor.  
Özel Salihli Koleji, ilçe merkezine 2 km 
uzaklıkta, 30 dönümlük bir alan üzerinde 
kurulu kampüste yer alıyor.  Kampüs 
içinde modern donanımlı bir anaokulu 
binası, ilkokul ve ortaokul binasının yanı 

sıra, kapalı spor salonu, görsel sanatlar 
atölyesi, drama atölyesi, düşünme 
becerileri atölyesi, Robotik kodlam 
aatölyesi, fen ve teknoloji laboratuvarı, 
bilişim teknolojileri laboratuvarı, müzik 
atölyesi, dans ve jimnastik salonu, 
konferans salonu, çok amaçlı salon, 
yemekhane, açık futbol sahaları, açık 
basketbol sahası, açık voleybol sahası, 
kendine ait mutfak ve yeşil alanlar yer 
alıyor.

 Kurumumuz Salihli’de eğitim 
sektöründe 25 yıllık bir deneyime 
ulaştı. Bu 25 yılın her gününü dün gibi 
hatırlıyorum. Gençtik, heyecanlıydık. 
Koşmak, hep daha ileriye ulaşmak 
istiyorduk. Aslında bizim sloganımız tam 
da bu soruya cevap niteliğinde. “Bizimle 
Büyüyün” ben ve bugün birlikte görev 
yaptığımız pek çok arkadaşım Özel 
Salihli Koleji ile büyüdük. Kurumumuz 
ve başta Yönetim Kurulu Başkanımız 
Senih Ulaş, Kurucu Temsilcimiz Turgut 
Yenidünya ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hakkı Türkoğlu ortaya koyduğumuz 
bu istikrarlı performanslarımızı takdir 
ederek, bizlere bu çatı altında önemli 
sorumluluklar teslim ettiler. 

Onların bizlere olan inancı ve 
üstün gayretleri sayesinde bu günlere 
ulaştık. Büyüdük, biraz yorulduk ama 
heyecanımızı hiç kaybetmedik. Bizimle 
birlikte, heyecanımız da büyüdü. Hak 
ettiğimiz yerde olmanın gururunu, 
huzurunu ve onurunu yaşıyoruz. 

-Okulun hizmet, akademik ve 
eğitim altyapısı hakkında bizi aydınlatır 
mısınız?

Özel Salihli Koleji okul yönetimi 
ve akademik kadrosu olarak insan 
şekillendirme sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz. Bize emanet edilen 
çocukların her birini geleceğin parlayan 
yıldızları olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Her çocuğun işlenmemiş bir 
cevher olduğu gerçeğinden yola çıkarak 

içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak 
için gayret gösteriyoruz. Okul öncesi 
dönemden başlayarak kolejimizin 
bünyesinde yer alan tüm bölümlerimizde, 
destekleyici ve yönlendirici eğitim 
sistemimizle öğrencilerimizi sorgulayan 
araştıran, yenilikçi evrensel değerleri 
benimsemiş ve özgüvenli bireyler 
yetiştirmeyi hedefliyoruz.

-Salihli Koleji’nin bu yıl dikkat 
çekici bir başarısı oldu ve bir öğrenciniz 
500 tam puanla Salihli’ye ve okuluna 
gurur yaşattı. Bu konuda biraz bilgi 
verebilir misiniz?

Evet, 2021-2022 eğitim öğretim 
yılında Haziran ayında yapılan Liselere 
Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak 
Türkiye birincisi olan öğrencimiz İbrahim 
Selçuk bize büyük bir gurur yaşattı. Ayrıca 
bu yıl sınava giren 43 öğrencimizden 
29’unun Fen Lisesi puanı alması da 
bizleri ayrıca gururlandırdı. 

Aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı 
öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz. Ayrıca bu başarıda 
emeği geçen tüm öğretmen ve idareci 
arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
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Genç yaşta üzücü veda
Meclis Divan Kurulu üyemiz Selcen Tekdal, elim bir hastalık sonucu ani bir şekilde aramızdan 

ayrılmıştır. 20 yılı aşkın süredir Salihli TSO’ya üye olan ve 4 yıldır da Meclisimizin Divan Kurulu’nda 
Katip Üye olarak görev yapan Selcen Tekdal’ı kaybetmiş olmaktan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz.

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.

Salihli TSO Meclis Başkanlığı ve Yönetim Kurulu

Salihli TSO Meclisi’nde Tekdal anıldı
Salihli TSO’nun Meclis Divan Kurulu Katip Üyesi Selcen Tekdal’ın vefatı, çalışma arkadaşları ve 

sevenlerini yasa boğdu. 
24 Mayıs’ta vefat eden ve ertesi gün Hamidiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Asri 

Mezarlığa defnedilen Tekdal için Salihli TSO’nun Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda bir anma gerçekleştirildi. 
Tekdal’ın çerçeveli fotoğrafı her zaman oturduğu Divan Kurulu Masası’na yerleştirildi.

Anmaya katılan Meclis Üyeleri, Salihli TSO’nun tek kadın üyesi olan eski Meclis Divan Üyesi Selcen 
Tekdal’ın anısına saygı duruşunda bulundu ve dua okudu.

Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Tekdal’ın disiplinli ve çalışkan bir kişi olduğunu, Meclis 
toplantılarına renk kattığını ve herkes tarafından sevildiğini belirterek, rahmet diledi.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel de, bir önceki ayın Meclis Toplantısı’na katılmış 
olan Selcen Tekdal’ın 26 gün gibi kısa bir süre içinde vefat etmiş olmasının şokunu hala atlatamadıklarını 
kaydetti. Yüksel, “Selcen kızımız çalışkan, sorgulayan devamlı dik duran üretken bir meclis üyemizdi.  
Vefatı, Odamız için büyük bir kayıptır. Sevenlerine ailesine, çocuklarına ve arkadaşlarına sabırlar dileriz.” 
dedi.
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Akaryakıt istasyonları taleplerini ortaya koydu
Salihli TSO’da bir araya gelen 

akaryakıt istasyonlarının yetkilileri, 
sektörlerinde işlerini devam ettirme 
konusunda var olan zorlu şartların her 
geçen gün ağırlaştığı görüşünü savundu. 
Toplantıya Salihli TSO Meclis Başkanı 
Süleyman Oral, Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Yüksel, ilgili sektörün Meclis 
üyeleri İsa Mert ve Macit İzmirlioğlu’nun 
yanı sıra Karadeniz Petrol, Ahmet Zeybek 
Petrol, Kuzucuk Petrol, Gülderen Petrol, 
Adem Özay Petrol, Tuğrul Tarım ve 
Petrol, Balcı Akaryakıt, Sarılar Petrol 
ve Kaya Motorlu Araçlar A.Ş. yetkilileri 
katıldı. 

Toplantının başlangıcında Oda olarak 
yaptıkları sektörel ziyaretler ve sorunları 
tespit etmeye yönelik anket çalışmaları 
hakkında bilgi veren Salihli TSO Başkanı 
İbrahim Yüksel, bu sorunları Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne ileterek, 
çözüm konusunda gerekli girişimleri 
yaptıklarını anlattı.

Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman 
Oral da akaryakıt istasyonlarının ortak 
sorunları çözebilmek için dernek çatısı 
altında örgütlenme önerisinde bulundu. 

Toplantıda dile getirilen sorunlar şu 
başlıklar altında toplandı:

“Asgari ücretin yüzde 50 oranındaki 
artışı işçilik maliyetlerinin yükseltti. 

Enerji maliyetlerinin yüzde 200 oranında 
arttı.  Akaryakıtta yüzde 4 oranındaki 
karlılık artan giderlerin karşılanmasına 
yetmiyor. Kar oranı artırılmalı. 

- Kırsal alanlarda bulunan petrol 
istasyonlarının tarıma yönelik olması 
nedeniyle çiftçilerimiz tarafından çanta 
veya bidonla alınan akaryakıt için 
istasyonlara vergi dairesi tarafından bidon 
başına ceza uygulanıyor. Bu uygulama 
kaldırılması ve uygulanan cezalar iptal 
edilmeli.

- Yeni açılan petrol istasyonlarına 
Vergi Daireleri tarafından 1 milyon 
500 bin TL; faaliyetine devam eden 
istasyonlardan da yıllık cirolarının 

yüzde 2’si kadar banka teminat mektubu 
isteniyor. Bu uygulama kaldırılması veya 
iyileştirilmeli.

- TSE tarafından her yıl yenilenen 
hizmet yeterlilik belgeleri en az 2 yılda 
bir yenilenmeli. Ücretsiz olan hava 
saatleri mühürlü denetimleri kaldırılmalı 
ve uygulanan para cezaları iptal edilmeli.

- Yeni nesil yazarkasa uygulaması 
ertelenmeli,

- Bankalar tarafından özellikle 
tarım kredili ve diğer kredi kartlarında 
uygulanan komisyon giderleri akaryakıt 
istasyonları ile eşit olarak paylaşılmalı 
veya düşürülmeli. 

- Benzin istasyonlarına taban fiyat 
uygulaması getirilmeli.

 - Petrol ürünlerine uygulanmakta 
olan KDV, ÖTV gibi vergilerin oranları 
düşürülmeli.

- Ana bayiler ile tali bayiler 
arasında yapılan sözleşmelerden doğan 
yükümlülükler ve taahhütler kaldırılmalı. 

- Merkezleri farklı illerde olan petrol 
istasyonlarının vergisel sorumlulukları 
bulundukları adresteki vergi dairesine 
alınmalı. 

- EPDK tarafından alınan karar 
gereği tankerlerdeki malların bir hafta 
gibi kısa bir süre içerisinde boşaltılmadığı 
takdirde uygulanmakta olan yüksek 
cezalar iyileştirilmeli veya bir haftalık 
boşaltım süresi uzatılmalı.”



42- MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ 2022

kültür turu

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
üyeleri, Orta Anadolu’yu tarihi ve 

kültürüyle daha yakından tanımak 
üzere Çorum, Amasya, Tokat, Sivas 
ve Eskişehir’i kapsayan beş günlük 

bir gezi gerçekleştirdi. Salihli heyeti, 
gezi çerçevesinde Tokat ile Çorum 

Ticaret ve Sanayi Odaları’nın 
yöneticileriyle de bir araya gelerek 

görüş alışverişinde bulundu.

Orta Anadolu’ya
tarihi ve kültürel ziyaret

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 
ülkeyi daha yakından tanıma turlarına 
Orta Anadolu ile devam etti. Daha önceki 
yıllarda Güneydoğu, Kapadokya, Batı 
Karadeniz ve Trakya’ya giderek burada 
hem resmi temaslarda bulunup, hem de 
tarihi ve kültürel değerleriyle yöreleri 
tanımaya yönelik geziler gerçekleştirmiş 

olan Oda Yönetimi, son olarak Orta 
Anadolu’nun beş şehrini kapsayan bir tur 
düzenledi.

Salihli Güven otobüsüyle çıkılan 
turda ilk durak Hititlere 450 yıl başkentlik 
yapmış olan Hattuşa Antik Kenti 
oldu. Daha sonra Yazılıkaya Açıkhava 
Tapınağı’ndı gezen grup, Çorum’da 
Tarihi Saat Kulesi ile Çorum Arkeoloji ve 
Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti.

Gezi’nin amaçlarından biri olan 
kardeş odalar ve yönetimleriyle tanışıp, 
ekonomik konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunma kapsamında, 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret 
edilerek, Oda’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Başaran Hıncal ve Meclis 
Başkanı Erol Karadaş ile görüşme yapıldı. 
Karşılıklı sohbetten sonra Salihli TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel 
ve Meclis Başkanı Süleyman Oral, Çorum 
TSO yöneticilerine hatıra plaketi sundu. 

Gezinin ikinci durağı olan 
Şehzadeler Şehri Amasya’da, efsaneye 
göre Şirin için dağları delerek su getiren 
Ferhat’ın azimle deldiği dağın eteğindeki 
su kanalları görüldü. Arkeoloji Müzesi ve 
Minyatür Müzesi ziyaretinden sonra da 
Şehzadeler Yolu’nda yürüyüş yapılarak 
Şehzadeler Müzesi ve Tıp Müzesi gezildi.

Roma İmparatoru Julius Sezar’ın 
“Veni Vidi Vici” sözlerine kaynaklık 
eden Tokat şehir gezisinde Ballıca 

Mağarası, Gök Medrese, Tokat Kalesi, 
Kaya Mezarları, Ulu Cami, Tokat Müzesi, 
Mevlevihane gibi şehrin kültürünü 
yansıtan yerler gezildi.

Salihli TSO Yönetim ve Meclis 
Başkanları ile üyeleri Tokat’ta Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Çelik ile görüştü. İki kentin temsilcileri, 
kendi yöreleri hakkında tanıtıcı bilgiler 
sundu ve ülkenin ekonomisi hakkında 
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görüş alışverişinde bulundu.
Tokat’tan sonra Sivas’a doğru yola 

çıkan Salihli grubu, Sivas’ın Pamukkalesi 
olarak bilinen Altın Kale’yi gezdi ve 
Kurtuluş tarihimizde önemli bir yer tutan 

Sivas Kongresi’nin yapıldığı Atatürk 
Kongre ve Etnografya Müzesi’ni ziyaret 
etti. Grup burada, Gök Medrese, Eğri 
Minareli Ulu Cami gibi tarihi ve kültürel 
mekanları gezdi.

Toplam 42 kişinin katıldığı gezide 
son durak ise Eskişehir oldu. İlk yerli 
otomobil olan Devrim arabasını ve ilk 
yerli lokomotifi görme imkanı bulan grup, 
daha sonra Lületaşı Müzesi ve Kurşunlu 
Külliyesi’ni gezdi. Odun Pazarı’nda 
lületaşı ustalarının küçük atölyelerindeki 
faaliyetlerini görme imkanı bulan grup, 
Eskişehir Kurtuluş Müzesi’ni de ziyaret 
etti. 

Salihli heyeti, tarihe ışık tutan pek çok 
ünlünün gerçek boyutlardaki balmumu 
heykellerinin sergilendiği Balmumu 
Heykelleri Müzesi’nde inceleme yaptı.

Gezinin çok yararlı geçtiğinin 
belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, “Üyeler 
arasında kaynaşma imkanı yaratan 
bu tür gezilerin önemine inanıyoruz. 
Bir taraftan ülkemizin doğal, tarihi ve 
kültürel zenginliklerini yerinde görme 
ve yöre insanlarını yakından tanıma 
imkanı sağlayan Anadolu gezileri, tarihe 
bakışımızı değiştiriyor ve ufkumuzu 
genişletiyor.” dedi.
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Motor tutkunları 6. kez SalihliMotor tutkunları 6. kez Salihli’’de buluştude buluştu

Tarihi mekanda tiyatro keyfi

Motosiklet tutkunlarının 
sabırsızlıkla beklediği Salihli SETMOG 
Motosiklet Festivali’nin altıncısı iki yıl 
aradan sonra Adala’da düzenlendi.  Kısa 
zamanda Türkiye’nin en büyük motor 
festivallerinden biri haline gelen Salihli 
SETMOG Motor Festivali, ülkenin dört 
bir yanından ve yurt dışından binlerce 
kişiyi bir araya getirdi. 

Korona virüs salgını nedeniyle 
alınan önlemler kapsamında iki 

Salihli’de bu yıl yedincisi düzenlenen 
Dionisos Tiyatro Şenliği’nde bir ilk 
yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
her yıl yapılan izin başvuruları bu yıl ilk 
kez kabul gören Dionisos Tiyatrocuları, 
Sart’taki tarihi mekanlar olan Artemis 
Tapınağı ve Gymnasium’un büyüleyici 
ortamında oyun sergilemenin keyfini 
yaşadı.

Sart Mahallesi’nde yer alan şenlik 
alanında Türkiye’nin dört bir yanından 
çadırlarıyla katılan tiyatroseverler ve 
köy çocuklarına yönelik yaratıcı drama 
ve yazarlık atölyeleri gibi etkinlikler 
düzenlendi. Ege Tiyatrolar Birliği’nin 
desteklediği organizasyona Türkiye’nin 
dört bir yanından katılım sağlandı. 
Uluslararası boyuttaki şenlik ve eğitim 
kampına ayrıca Azerbaycan, Makedonya, 
Gürcistan, İngiltere, Hollanda ve İran’dan 
da tiyatrocular katıldı.

Şenlik alanını, Salihli Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

yıldır düzenlenemeyen Salihli Motor 
Festivali’nde Adala Kanyonu yürüyüşü, 
Kortej ve Kurşunlu Kaplıcaları turu, 
Tarihi Kula Evleri ve Lavanta Festivali 
ziyaretleri,  oyunlar ve yarışmaların yanı 
sıra Fondip, Necati ve Saykolar, Zenband, 
Can Gox ile Manolya Girişken konserleri 
ve DJ performansları gerçekleştirildi. Üç 
gece boyunca süren festivale Türkiye’nin 
farklı yerlerinden 144 kulüp başkanı ile 
10 bine yakın kişi katıldı. 

İbrahim Yüksel ve Başkan Yardımcısı 
Günay Topkaya da ziyaret etti. Yüksel ve 
Topkaya gösterileri izledi ve katılımcılara 
Salihli Kirazı ikram etti. Dionysos Tiyatro 
Şenlikleri Koordinatörü Rasim Aşın, 

Salihli Enduro & Touring Motosiklet 
Grubu SETMOG Başkanı Caner Akçakaya, 
Salihli’nin doğal ve kültürel zenginliklerini 
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıttıklarını, 
başarılı bir organizasyonu geride 
bıraktıklarını ifade etti. 

Festival Komite Başkanı Ali 
Yüksel, “Türkiye’nin en büyük ve en 
samimi gerçek motorcu dostu festivalini 
Salihli’de gerçekleştirmiş olmaktan mutlu 
ve gururluyuz” dedi. 

bu yıl ilk kez tarihi mekanlarda oyun 
sergileme izni veren Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın kararının kendilerini 
sevindirdiğini belirtti. 

Motor tutkunları 6. kez Salihli’de buluştu
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Salihli TSO tarafından organize 
edilen “Görülmeye Değer Kent 

Salihli” gezileri kapsamında 
İzmir’den 40 kişilik bir grup 

geldi. Artemis, Gymnasium ve 
Kent Müzesi’ni gezen grup, Sevgi 
Yolu’ndaki restoranlarda Odun 
Köfte yedikten sonra Çarşamba 

Pazarı’nda alış veriş yaptı.

İzmir’den Salihli’ye kültür ve alışveriş turu

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 
İzmir’deki Salihli Eğitim Kültür ve 
Dayanışma Derneği ile birlikte 6 yıldır 
devam eden  “Görülmeye Değer Kent 
Salihli” projesi kapsamında İzmir’den 
gelen 40 kişilik grup, bir yandan tarihi ve 
kültürel mekanları ziyaret ederken, diğer 
yandan kentin ekonomisine katkı sağladı. 

Salihli TSO’nun finanse ettiği Salihli 
Güven otobüsüyle kente gelen farklı yaş 
grupları ve mesleklere mensup İzmirli 
grup kente hareket kazandırdı.

Gezi, Salihli’nin göz kamaştıran 
tarihi miraslarından biri olan Sart’taki 
Artemis Tapınağı’nda başladı. Yazar ve 
araştırmacı Mustafa Uçar’ın rehberliğinde 
gerçekleşen tarih turunda, Lidya, Roma ve 
Pers gibi eski uygarlıklar hakkında detaylı 
bilgiler sunuldu. Dünyanın ilk madeni 
parasını basarak kullanıma sunan Lidya 
Uygarlığı ve muhteşem mirası anlatıldı.

Sart’ta yer alan eşsiz tarihi 
miraslardan bir diğeri olan Gymnasium’da 
da, yüzyıllar önce burada hüküm süren 
kralların zenginliği ve ihtişamı hakkında 
bilgiler paylaşıldı. Gimnaz- hamam 
kompleksi, hemen yanı başında yer alan 
görkemli havra, o dönemde ticaretin 
kalbinin attığı Kral Yolu ve günümüzün 
AVM’leri benzeri yan yana sıralanan 
dükkanlar hakkında bilgiler sunuldu.

İzmirli grup, gezinin ikinci 
bölümünde Salihli’nin geleneksel 
yaşantısını ve kültürel değerlerini 
yansıtan “Müdire Hanım Konağı” olarak 
da bilinen Kent Müzesi’ni ziyaret etti. 
Salihli’nin ünlü kuru üzümü ve Kula’nın 
tescilli leblebisinin çay eşliğinde ikram 

edildiği müzenin bahçesinde bir konuşma 
yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli hakkında 
bilgiler sundu. Yüksel şunları söyledi:

 “Kentimizin daha etkin tanıtımını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
bu gezileri İzmir’deki Salihli Eğitim 
Kültür ve Dayanışma Derneği ile 
birlikte 6 yıldır sürdürüyoruz. Salihli, 
bereketli topraklarının yanı sıra tarihi 
ve kültürel mirası da oldukça zengin 
olan bir coğrafyada yer alıyor. Gezip 
gördüklerinizden etkileneceğinize 
inanıyorum. Siz de gördüğünüz bu 
güzellikleri eşinizle dostunuzla paylaşın 
ki, onlar da bir vesileyle Salihlimize 
konuk olsun. Sizleri burada ağırlamaktan 
dolayı mutluyuz.”

İzmirli misafirler, Kent Müzesi’nden 
yürüyerek tarihi tren garına geldi ve 
burada Salihli’yi iki kez ziyaret eden Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyareti 
hakkında rehber Mustafa Uçar’dan bilgi 
aldı.  Grup daha sonra, Sevgi Yolu’nda 
bulunan restoranlarda kentin tescilli 
ürünü olan Odun Köfte yiyerek yöresel 
lezzetleri keşfetti. Ağırlıklı olarak 
kadınlardan oluşan grup daha sonra 
Salihli’nin meşhur Çarşamba Pazarı’nda 
alış veriş yaptı.
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onallarhazirbeton

Tesis-1: Taytan Mah. Küme Evleri Alaşehir Çayı Cad. No:9 Salihli/Manisa

0.533. 499 76 99 - 0.532. 272 70 57 - 0.532. 795 25 10

0.236. 739 24 00 - 0.236. 739 24 01

Tesis-2: Esenyazı Mah. Esenyazı Sok. No: 275 Kula/Manisa

0.549. 823 78 54 - 0.533. 691 69 32

Tesis-3: Barış Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:107 Alaşehir/Manisa

0.533. 601 11 59

Taş Ocağı: Esenyazı Mah. Esenyazı Sok. No: 275 Kula/Manisa






