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 SALĠHLĠ TĠCARET BORSAMIZDAN EĞĠTĠME DESTEK 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla Kula’da öğrencilerimize dağıtılacak olan montlar Salihli Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Yazgan ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri Mevlüt Özer, H. Hüseyin Leblebici, Armağan Karaman ve Genel Sekreter Turan Yalçın tarafından Kaymakamlık 

makamına yapılan ziyarette Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen’e teslim 

edildi.   

Kula’daki ihtiyaç sahibi 200 ilköğretim öğrencisine yardımların ulaştırılması için montlar, 

Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu makamında ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak montları 

teslim eden Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, ‘eğitim yardımı’ kapsamında 3 ilçede her yıl talep 

doğrultusunda öğrencilere mont yardımı yapıldığını vurgu yaparak, "Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam 

edecek" dedi. Borsa olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Aksoy, “Borsa olarak eğitime verdiğimiz destek 

imkanlarımız ölçüsünde aralıksız devam edecektir. Desteklerimiz doğrultusunda her yıl Salihli, Kula ve Selendi’deki 

belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli yardımlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da ilçelerimizde belirlenen ihtiyaç 

sahibi öğrencilerin kış aylarında üşümemeleri için mont yardımında bulunduk. Eğitime verdiğimiz önemi, sağladığımız 

destekler ile vurgulamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin montlarını güzel günlerde kullanmalarını diliyorum" dedi. 

 

 
Ziyaretten duyduğu ve borsanın yaptığı 
yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Kula Kaymakamı Kemal 
Duru, Salihli Ticaret Borsası’nın her yıl 
yaptığı bu yardımların ihtiyaç sahibi 
öğrencileri sevindirmesinin eğitime daha 
çok sarılmalarına katkı sağladığını 
vurguladı.  

 

Ticaret Borsası’nda teslim aldıkları montları belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmaya baĢlayacaklarını da dile getiren Kaymakam 

Duru, ziyarette bulunan Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı YetiĢ Aksoy ve yönetim kurulu üyelerine teĢekkür etti. 



e-BÜLTEN12.2018  sayı:34 

 Sayfa 2 

SALİHLİ TİCARET BORSASI e-BÜLTEN 

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

“Salihli Ticaret Borsası Aylık Düzenli Elektronik Yayınıdır.”  

 YENĠ YILDA SÜT PRĠM DESTEĞĠ 25 KURUġA ÇIKACAK 

 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yeni yılda süt prim desteğinin 15 kuruş daha artırılarak, 25 kuruşa 

yükseltildiğini söyledi.  

Bakan Pakdemirli, yeni yılda verilecek çiğ süt destekleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında şu 

ifadelere yer verdi:  

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süt üreticilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretiminde sürdürülebilirliğin 

ve vatandaşlarımızın ucuz süte ulaşmalarını sağlamak, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kapsamında fiyat artışının 

tüketimde talep daralması oluşturmasının önüne geçmek ve arz/talep dengesinin devam edebilmesi için çiğ süt destekleme 

fiyatlarında yeniden düzenlenme yapılmıştır. Bu kapsamda; 2019 yılında yani yeni yıldan itibaren Ocak, Şubat, Mart 

aylarında süt üreticilerimize, litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş 'süt prim desteği', 15 kuruş daha 

artırılarak, 25 kuruşa yükseltilmiştir. 

Böylece; Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1,70 TL'lik sütün litre fiyatı, Bakanlığımızca yapılan 

25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 TL olacaktır. Bu desteklemeyle, 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerimize toplam 571 

milyon TL süt desteği yapılmış olacaktır." 


