
   e-BÜLTEN 08.2017 sayı;18 

 Sayfa 1 

SALİHLİ TİCARET BORSASI e-BÜLTEN 

E- Mail: salihlitb@tobb.org.tr   Web: www.salihlitb.org.tr 

“Salihli Ticaret Borsası Aylık Düzenli Elektronik Yayınıdır.”  

 BORSAMIZ KONUM KOLEJĠ ĠLE PROTOKOL ĠMZALADI 

 

 

Borsa Başkanımız Aksoy; “Borsamız üyelerine katkı 

sağlayacak her faydayı önemsiyoruz. Yaptığımız bu protokolle 

de üyelerimiz çocuklarının daha kaliteli bir eğitim imkânı 

sağlamak istedik. Bu yüzde 25’lik indirimle üyelerimize maddi 

olarak da fayda sağlayacağımıza inanmaktayız. Protokolün 

hayırlı olmasını dilerim.” 

ÜZÜMÜ ERKEN HASADA KURBAN VERMEYĠN 

 Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy üreticiyi erken hasada ve üzüm çuvallarına karşı dikkat etmeleri konusunda uyarılarda 

bulundu. 

   2017/2018 dönemi üzüm hasadında yıl içerisinde yaşanan dolu 

olayları, sıcaklardan dolayı üzümlerin yanması ve başta pornoz 

hastalığı gibi hastalıkların olmasından dolayı üreticiler 

üzümlerini kurutmaya başladılar.   

   Üreticileri erken hasada karşı uyaran Salihli Ticaret Borsası 

Başkanı Yetiş Aksoy;  “Çekirdeksiz kuru üzümlerde, hasat 

zamanı çok önemlidir. Üzümün kesilmesine karar vermek için 

şırada ki şeker miktarı saptanır. Ben kendi bağımda yaptığım 

ölçümlere göre oranlar % 17. Üzümün hasadının yapılması için 

şıradaki şeker miktarı % 22-23'e ulaştığında hasat zamanı gelmiş 

demektir. Üzümler olgunlaşmadan kesilirse tanede henüz yeteri 

kadar şeker birikmesi olmadığından kuru üzüm verimi ve kalitesi 

düşük olur. Örneğin erken hasatta 6 kg yeşil üzümden 1 kg kuru 

üzüm alınırken zamanında yapılan hasatta 4 kg yeşil üzümden 1 

kg kuru üzüm alınmakta.   

 

Ayrıca üreticilerin gıda güvenliğine uyumlu ilaç kalıntısı 

olmadan üretim yapmaları için çiftçimizin aldıkları zirai ilaçları 

ruhsatlarındaki bekleme süresine uyarak hasat etmelerini önem 

arz etmektedir. Değerli üreticilerimiz, üzüm fiyatlarında 10 

kuruşun dahi önemli olduğu bu zamanda erken ve kalıntılı ürünü 

hasat etmekten kaçınalım.  

SEZONUN ĠLK ÜZÜMÜ BORSA'DA SATILDI 

Sezonun ilk üzümün kilosu 150 TL’den satıldı 

Salihli Ticaret Borsası, 2017-2018 Çekirdeksiz Kuru Üzüm 

Sezonu'nu düzenlediği törenle borsa hizmet binasında dualarla açtı. 

Alaşehir’in Kemaliye Mahallesi’nden üretici Rahmi Yaşar’ın 

getirdiği 50 kg. çekirdeksiz kuru üzüm açık arttırma ile satıldı. 

Salihli Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy 

tarafından açık artırmada 150 TL’den 50 kg. üzümü 7 bin 500 

TL’ye alındı.  
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 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her 

şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, 

hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz 

bildiği mukaddes vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumuştur. 

 

            30 Ağustos Zaferi, milli değerlerini ve birliğini 

muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına 

alınamayacağının tarihsel ispatıdır. Bu zafer, Cumhuriyetimizin 

kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır. 

            Türk ulusunun ordusuyla tek bir yürek ve yumruk 

halinde birleşerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan 

sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişindeki en 

sağlam yapı taşlarından biridir. Bizler, büyük fedakârlıklarla 

kazanılan bağımsızlığımızı her koşul altında korumaya 

kararlıyız. 

            Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı 

kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bütün 

kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm 

şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sonsuz 

şükranlarımızı sunuyoruz. 

 

 

 


