
Salihlili Girişimci Kadınlar Ödüle Doymuyor 

 

Kadın istihdamını en çok artıran şirketler sıralamasında ilk 

sıralarda yer alan Sardes Gıda’nın yetkilisi Figen Demir ve 

“Kız Kardeşim” projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan 

Mandalina Bebek yetkilisi Selma Yağcıköse, Salihli TSO 

Yönetimi tarafından ödüllendirildi. 

 

Salihli’de girişimcilik hikayelerine sürekli yeni halkalar eklenirken, 

kadınların bu alandaki başarıları da dikkat çekiyor. Salihli Organize 

Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sardes Gıda, kadın 

istihdamına yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) tarafından ödüle layık görüldü. Üç yıl önce örgü 

bebek kıyafetleri pazarına adım atan Mandalina Bebek firması ise 

TOBB, Habitat Derneği ve Coca Cola şirketinin yürüttüğü “Kız 

Kardeşim Projesi”nden iş geliştirme hibesi kazandı. 

Salihlili kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması konusunda 

yıllardır çaba göstererek onlara çeşitli imkanlar sunan Salihli 

Ticaret ve Sanayi Odası, Oda bünyesinde yer alan Girişimci 

Kadınlar Kurulu vasıtasıyla bu alanda desteklerini sürdürüyor. 

Salihlili girişimci kadınların ulusal platformda aldığı ödül ve hibelerden son derece memnun olan Salihli 

TSO yönetimi, iki başarılı kadın girişimci Figen Demir ve Selma Yağcıköse için, Oda’nın Kadın 

Girişimciler Kurulu ile birlikte bir ödül seremonisi düzenledi.  

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Oda’nın Meclis Salonu’nda düzenlenen seremonide 

bir konuşma yaparak, Salihlili kadınların iş alanında gösterdiği başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade 

etti. Yüksel şunları söyledi: 

“Kadınların iş hayatına atılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Kadınlar, evdeki üretkenliklerini iş 

yaşamına da taşıyınca çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Oda olarak yıllardır KOSGEB eğitimleri 

düzenleyerek, kadınları bu konuda donatmaya ve cesaretlendirmeye çalıştık. Son zamanlarda bunların 

meyvelerini de almaya başladık. Kadın girişimcilerin sayılarının giderek artması umut verici.  

Ulusal platformda Salihli’yi temsil eden başarılı kadın girişimcilerimiz Sardes Gıda’dan Figen Demir ve 

Mandalina Bebek yetkilisi Selma Yağcıköse’yi gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” 

Kadın girişimciler için düzenlenen etkinliğe Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Salihli Kadın 

Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu, Salihli TSO Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanı Benay Oral ile Kurul üyeleri katıldı. Demir ve Yağcıköse’ye bereketin sembolü zeytin 

fidanı ve Salihlili diğer bir girişimci kadının ürettiği lokum hediye edildi.  

2000 yılından bu yana Salihli OSB’de faaliyet gösteren ve işlenmiş sebzeleri ihraç eden Sardes Gıda’da 

çalışan 315 kişinin yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor.  

2019 yılında kurulan Mandalina Bebek, kullandığı dört mevsim iplik ve zamansız moda stiliyle bebek 

kıyafetleri hazırlayarak internetten satışa sunuyor. Kadınlardan oluşan örgü, dikiş ve nakış grupları ile 

kadın işbirliğinden güç alıyor.  


