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Misyonumuz 

Kurumumuzun yasal çerçevede yükümlü olduğu hizmetleri ile üyelerimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimini 

desteklemek,  paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, kurumumuzun varlığını sürekli gelişerek sürdürmek. 

 Yasamızdan aldığımız yetki kapsamında üye ve kamu hizmetleri vermek 

 Üyelerimizi yasal gelişmeler hakkında bilgilendirmek  

 Üyelerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak  

 Üyelerimizi bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabette güçlendirmek, teknik ve personel altyapılarını iyileştirmek, ticari 

bağlantılarını ve ilişkilerini geliştirmek  

 Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol almak  

 Hizmet kalitesini yükselterek üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak  

 Yeni yatırımlarda yatırımcılara bilgi, danışmanlık ve destek vermek 

 Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine etkin katkı sağlamak, gelişime katkı sağlayacak projeler oluşturmak 

 

Vizyonumuz 

Üyelerimiz, Kurumlarımız ve Kuruluşlarımız ile Stratejik Ortaklık Çerçevesinde; Yasalara Saygılı, Hizmet Altyapısı 

Yetkin ve İnsan Kaynakları Etkin, Üretken ve Verimli, Bölge Ekonomisinin Gelişiminde Temsil Gücü Yüksek, Çözüm 

Odaklı, Yenilikçi ve Kılavuz Kurum Olmak.  

 Salihli, Kula ve Selendi’nin Yatırım İklimini Desteklemek; Tarım, Ticaret, Turizm, Sağlık ve Eğitim Sektörlerinde Marka 

Olmak  

 Bölgemizin İnsan Kaynaklarını Mesleki Eğitim ve İstihdam Olanaklarından Faydalandıracak Projeler ile Desteklemek  

 Bölgenin Tüm Önemli Aktörlerini Ortak Amaçlar Doğrultusunda Birleştirici Rol Almak, Katılımcı ve Şeffaf Yönetilen, 

Siyasi Oluşumlarda Objektif Konuma Sahip, Lobisi Güçlü bir Oda Olmak 

 Bölgemize Yapılan Yeni Yatırımlarda Yatırımcılara Destek Verecek Bilgi, Teknik ve Birikime Sahip Olmak 

 “Ticari Etik Beyan” Oluşturmak ve Üyelerimiz Arasındaki Olası Anlaşmazlıklarda Tahkim Kurumunu İşletmek 

 Üyelerimizin ve Diğer Paydaşlarımızın Geri Bildirimlerini Almak ve Çözüm Grupları Oluşturmak 

 Çağın Gereği Olarak Elektronik Ortamda Hizmet Verebilen Bir Kurum Olmak.  

 

Kalite Politikamız 

Her koşulda paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin çıkarlarını 

göz önünde tutmak, tüm süreçlerimizi objektif yönetmek, kaynaklarımızı kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda 

kullanmak ve kurumsal gelişimimizi üyelerimize faydalı hizmet odağında sürekli iyileştirmek. 

 Üye profillerine hâkim olmak ve üye bilgilerini sürekli güncellemek  

 Üyelerimize bilgi ve operasyon desteği vererek gelişmelerini sağlamak, 

 Teknik, Ekonomik ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi sürekli bilgilendirmek, 

 Üyelerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek; bilgi, teknoloji, ticaret ve insan kaynakları konularındaki ihtiyaçlarının 

karşılanmasına katkı yapmak, 

 Hizmet kalitemizi artırmak için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli kılmak,  

 Üyelerimizin fikri sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunmak,  

 Yönetimi sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirilmek 

 

Üye Memnuniyeti Politikamız 

Yasal yükümlülüklerimizin yanında üyelerimizden gelen tüm geri bildirimleri, personelimizin katılımıyla, yasal şartlara 

ve odamızın yönetim politikalarına uyumlu olacak şekilde, gizlilik prensiplerine bağlı kalarak, mümkün olan en kısa 

sürede değerlendirmek, çözmek ve geri bildirimleri yapmak.  

 Tüm süreçlerimizde üyelerimize odaklı olmak,  

 Alınan tüm geri bildirimleri değerlendirmek, sorunları çözerek üye memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek,  

 Yüksek hizmet kalitesi için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli eğitimler ile desteklemek,  

 İmkânlarımız dâhilinde üyelerimiz için fayda sağlayacak her türlü yatırımı yapmak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek.  
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Salihli Kirazı, Avrupa ve Uzakdoğu’ya 

ihraç ediliyor 

Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde çoğunluğu örtü 

altında olmak üzere Salihli Kirazı üretimi yapan 

A&A Tarım, günde 500 işçinin çalıştığı bahçesinde 

yetişen ürünün tamamını dış pazarlara gönderiyor.   

Lezzeti ve kalitesiyle ihraçlık ürünler arasında özel bir 

yere sahip olan Salihli Kirazı, bir tarafta Allahdiyen, 

Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı mahallelerinde 

köylüler tarafından yetiştirilirken, diğer taraftan büyük 

şirketler tarafından iyi tarım uygulamaları kapsamında 

daha modern tekniklerle üretiliyor.  

Salihli’ye 25 km’lik mesafede bulunan Kemer Mahallesi’nde 10 yıldır 564 dönümlük alanda 40 bin ağaçta Salihli 

Kirazı yetiştiriciliği yapan A&A Tarım, bu yıl iyi bir hasat sezonu yaşıyor.  

Günde 500 civarında işçinin çalıştığı kiraz bahçesinde özenle toplanan parlak, leziz ve besin değeri yüksek Salihli 

Kirazları TIR’lara yüklenerek önce Alaşehir’deki paketleme tesisine, oradan da başta Almanya olmak üzere Avrupa 

ülkelerine ve Uzakdoğu’ya gönderiliyor. 

Damla sulama yöntemiyle sulanan 564 dönümlük bahçenin 450 dönümünde örtü altı üretim uygulanıyor. Üretimde 

örtü altının yaygın olarak kullanılması nedeniyle ülke genelinde yaşanan iklimsel olaylara bağlı verim düşüklüğünden 

fazla etkilenmeyen şirketin, geçtiğimiz yılın 450 tonluk hasat rakamına ulaşması bekleniyor.  

A&A Tarım’ın Kemer Mahallesi yakınlarındaki kiraz bahçesi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

İbrahim Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Yenidünya tarafından ziyaret edildi. A&A Grup Yönetim Kurulu 

Üyesi Özcan Kamer Ertürk, İdari İşler Müdürü Turgut Kupa ve İşletme Müdürü Ömer Altuntaş, kirazdaki son durum 

hakkında Salihli TSO yöneticilerine bilgi verdi. 

Geçtiğimiz yıl 450 ton ürün aldıkları bahçeden bu yıl biraz daha fazla hasat yapmayı beklediklerini; fakat Nisan ayında 

yaşanan don nedeniyle geçen yılki rakamlar civarında hasat elde etmeyi beklediklerini belirten Ertürk, şu bilgileri verdi: 

“2010 yılında kurulan şirketimiz, 2011-2012 kış döneminde fidan dikimini gerçekleştirdi. 564 dönüme kiraz, 150 

dönüme ceviz ve 50 dönüme de üzüm diktik. Bunun yanı sıra Mevlütlü’de zeytinliğimiz de var. Kirazlarımız bu yıl 10 

yaşında ve bahçemizin 450 dönümü örtü altında. İhracatımız başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri 

ağırlıklı. Bunun yanı sıra Hong-Kong ve Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerine de ürün gönderiyoruz. Bu yıl Çin pazarına 

ihracat olmadı.” Salihli TSO Başkanı Yüksel, coğrafi işaret tescilli Salihli Kirazı’nın İstanbul’dan gelen yatırımcılar 

tarafından modern yöntemlerle üretilerek ihraç edilmesinin çok değerli olduğunu belirtti. Verimsiz arazilerin işlenerek 

verimli bahçelere dönüştürüldüğünü ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlandığını vurgulayan Yüksel, “İhracat 

vasıtasıyla döviz girdisi sağlamanın yanı sıra istihdama da önemli bir katkı sağlanıyor. Şirketler tarafından işletilen 

böyle yerlerde sigortasız işçi çalıştırılmadığı için bu yönden kayıtlı istihdama de ekonomiye katkı oluyor. A&A Tarım 

gibi işletmelerin sayısının çoğalmasını dileriz” dedi.  
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İnşaat sektörü, sorunlarla ve artan maliyetlerle baş etme çabasında 

İnşaat malzemelerine üst üste gelen zamlar nedeniyle 

maliyetlerin katlanılmaz boyutlara ulaştığı inşaat 

sektörü çıkış yolu arıyor. Salihli Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda bir araya gelen sektör temsilcileri, 

sorunlarını çözme konusunda muhatap 

bulamamaktan yakındı.  

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, özellikle son 6 ayda 

inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun yanı sıra, döviz 

kurlarına bağlı olarak inşaat malzemelerinde arka 

arkaya meydana gelen fiyat artışlarını da dikkate alarak, 

inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyeleriyle bir 

değerlendirme toplantısı yaptı. İnşaatçıların yoğun olarak ilgi gösterdiği toplantıda, sektörün sorunlarını tespit etmeye 

yönelik olarak, üyelerle yapılan anketin sonuçları da değerlendirildi.    

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, geçtiğimiz yıl konut sektörüne yönelik uygun faizli kredilerin, 

sektöre doping etkisi yaşattığını ve hazır binaların tamamına yakınının bu dönemde satıldığını, özellikle yılbaşından bu 

yana demir, çimento ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan yüksek oranlı zamların ise yeni bina yapımını 

sekteye uğrattığını kaydetti. Yüksel, “Artan maliyetlerle birlikte konut fiyatları da arttı. Bunun yanı sıra, ev almak 

isteyenler de artık uygun faizli kredi bulamıyor. Müteahhit yeni ev yapamıyor. Dolayısıyla sektörde döngü 

sağlanamıyor” diyerek genel bir tablo çizdi. 

Kredilere ulaşılamıyor 

İnşaat sektörü değerlendirme toplantısında öncelikle, üyelere uygulanan ankete verilen yanıtlar okundu. Ankete katılan 

inşaatçıların ağırlıklı olarak maliyet farkları nedeniyle önünü görememek ve geleceğe ilişkin plan yapamamaktan 

yakındığı görüldü. İnşaat sektörü temsilcileri, krediye kolay ulaşamadıklarını, “Nefes Kredisi” gibi uygun faizli ve geri 

ödemeli kredilere ulaşmak için gerekli olan kriterlerin çok katı olduğu görüşünde birleşti. İnşaatçılar, “Verilen kredilere 

küçük işletmelerin ulaşması mümkün değil. Çünkü borçlu olmayan işletme yok. Bu verilen krediler ancak büyük 

firmaların işine yarar.” şeklinde görüş belirtti. 

Otopark yönetmeliği sorun 

Mimar ve müteahhitler, yeni yapılacak binalarda otopark şartının hala belirsiz olmasından dolayı projelerin 

başlatılamadığını, Salihli Belediyesi’nden bu konuda tatminkar cevap alamadıklarını ifade ettiler. İnşaatçılar, ada 

bazında otopark konusunun fazla sorun teşkil etmediğini, fakat kentsel dönüşüme giren daha dar alanlarda otopark 

yönetmeliğinin mevcut haliyle uygulanmasının mümkün olmadığını kaydettiler. Müteahhit ve projeciler, bu konudaki 

sorunun çözümünde Ticaret ve Sanayi Odası’nın arabulucu olmasını istediler. Salihli TSO’nun Kula’daki inşaat sektörü 

temsilcisi Mehmet Yavaş ise yapı denetimi konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Yavaş, bu sorunun çözümü 

konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yardım alınmasının yararlı olacağı görüşünü savundu.  Mimar 

Daniş Tavas da sektörün faiz- kur ve enflasyondan oluşan üçlü bir kıskacın içinde bulunduğuna ve bu kıskaçtan yıllardır 

kurtulmanın mümkün olmadığına vurgu yaptı. Tavas, “Bir projeye başlayacağımızda konut sahibiyle anlaşırken sürekli 

tedirginiz. Maliyet konusunda bir öngörüde bulunmak çok zor. Uçurum giderek artıyor” dedi. İnşaat malzemelerindeki 

fiyat artışlarına yetişmekte zorluk çektiklerini belirten Taliye Girgin de, “Özellikle son 2 ayda malzeme fiyatları çok 

hızlı arttı. Satılan malın yerine yenisini koyamıyoruz” şeklinde düşüncesini paylaştı.  
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Salihli Kirazı, 35-40 TL’den alıcı buluyor 

Erkenci Salihli Kirazı’nın adresi olan Bozdağ yolu üzerindeki Çamurhamamı Mahallesi’nde üretici, kirazını 40 

TL civarında satıyor. Salihli Kirazı’nı tescilleyen Salihli TSO heyeti, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’ın da 

katılımıyla Çamurhamamı’nda üreticiler ve alıcılarla görüşmeler yaptı. 

Tescilli Salihli Kirazı, üreticilerin olduğu kadar, ihracatçıların da gözbebeği. Kaliteli kirazı satın alıp Avrupa ve 

Uzakdoğu’ya ihraç etmek için alıcılar adeta birbiriyle yarışıyor. Don ve yağmur nedeniyle meydana gelen zarara rağmen, 

bu yıl Salihli Kirazı’nda özellikle fiyat açısından iyi bir sezon yaşanıyor. Salihli Kirazı’nı 2008 yılında tescilleyen Salihli 

Ticaret ve Sanayi Odası, erkenci kirazın adresi olan Çamurhamamı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Salihli TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel’in davetiyle, ziyarete Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Salihli Ziraat 

Odası Başkanı Cem Yalvaç da katıldı.  Çamurhamamı Muhtarı Hüseyin Aygün’ün yanı sıra Sart Çamurhamamı Kaplıcaları 

Müdürü Sarper Can’ın da ev sahipliği yaptığı ziyarette, ürünlerini alım merkezlerine getiren üreticilerle ve ihraç etmek üzere 

alım yapan firmaların yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Alım- satım anları izlendi.  Isparta Eğirdir merkezli Ana Meyve 

şirketinin yetkilisi Muhammet Erdoğan, Salihli Kirazı’nın ihracata çok elverişli bir ürün olduğunu ve yurt dışından yoğun 

talep gördüğünü belirtti. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kiraz gönderdiklerini kaydeden Erdoğan, bunun 

yanı sıra Hong Kong ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerine de satış yaptıklarını anlattı.  Çamurhamamı’nda Ana Meyve ile 

birlikte, Ana Fruit ve Özler Tarım alım yapıyor. Gelen ürünün 26 ile 30 kalibre arasındaki büyüklükte olduğunu ve 

büyüklüğe göre fiyatın 35 ile 40 TL arasında değiştiğini belirten firma yetkilileri, 5 gün önce başlayan alım sezonunun 50 

TL ile açıldığını anlattı. Kaymakam Sağlam, TSO Başkanı Yüksel ve Ziraat Odası Başkanı Yalvaç, daha sonra köy 

meydanına hakim çay bahçesinde Muhtar Aygün’den mahallenin durumu ve kirazdaki verim hakkında bilgi aldı. Aygün, bu 

sene ürünün don nedeniyle bir miktar zarar gördüğünü, yağmurun fazla hasar bırakmadığını anlattı. Geçen sene 25 TL’den 

açılan kiraz alım sezonunun bu sene 50 TL’den başladığını ve bunun üretici açısından sevindirici olduğunu belirten Muhtar 

Aygün, “Geçen sene Çamurhamamı’nda 160 ton kiraz üretimi olmuştu. Bu sene verim kaybı nedeniyle bu rakamın 100 ton 

civarında gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.  

Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel de, üzüm ve zeytinden sonra Salihli Kirazı’nın bölgenin en önemli ürünleri arasında 

yer aldığını belirterek, TSO tarafından tescil edilen kirazdaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti. Salihli 

Kirazı’nın, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen coğrafi işaretleri destekleme projesi kapsamında Türkiye çapında seçilen 

5 üründen biri olduğunu ve ayrıca Avrupa Birliği’nde de tescil ettirilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru 

yapıldığını da anlatan Yüksel, “Bu kadar değerli bir ürünü el üstünde tutmak gerekir. Bu yüzden her yıl kiraz hasadını 

yakından izliyoruz. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi umut verici.” dedi.   
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Sigortacılık Haftası 

vesilesiyle Salihli 

TSO’ya ziyaret 

Manisa Sigorta Acenteleri 

Derneği yönetimi, Salihli Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Yüksel ve 

sigortacılık sektörü temsilcilerini 

ziyaret etti ve Oda Yönetimi’ne 

sigortacılık sektörüne verilen 

destek için teşekkürlerini sundu. 

Manisa Sigorta Acenteleri Derneği 

(MASAD) Başkanı Hasan Buka ve 

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi 

Onur Ayrancı, Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na bir ziyaret 

gerçekleştirdi. MASAD yetkililerini Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda Oda Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Yüksel ile sigortacılık sektörü temsilcileri olan Meclis Üyesi Selcen Tekdal ve Meslek Komitesi Başkanı Muharrem 

Şen karşıladı. 

Salihli TSO Başkanı Yüksel, sektörlerin pandemiden etkilenme oranlarını yakından takip ettiklerini belirterek, 

sigortacıların da geçtiğimiz Mart ayından bu yana süren salgın döneminden yüzde 15 ile yüzde 30 oranında olumsuz 

etkilendiklerinin görüldüğünü kaydetti. Aşılamanın önümüzdeki dönemde biraz hızlanarak, daha kısa zamanda 

hastalığın kontrol altına alınacağı konusunda umut aşıladığını belirten Yüksel, şunları söyledi: 

“Bu salgın sürecinde pek çok ülke çaresiz kaldı. Türkiye de bu ülkeler arasında yer aldı. Bilimin önemi bir kez daha 

ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda sağlık konusunda şartların daha iyileşmesini bekliyoruz. Sağlıktan sonraki en 

önemli konu olan ekonominin de önümüzdeki aylarda dengeye oturmasını en büyük dileğimiz.” dedi. 

MASAD Başkanı Hasan Buka, 31 Mayıs ile 4 Haziran arasında kutlanan Sigortacılık Haftası’nın bu yıl da geçtiğimiz 

yıl olduğu gibi pandemi sürecine denk geldiğini ve bu yüzden gerektiği şekilde farkındalığı artırmaya yönelik etkili 

tanıtımlar yapamadıklarını belirtti. Selcen Tekdal da, maliyetlerin her yıl artmasına rağmen, sigorta poliçelerinin 

fiyatlarında 3-4 yıldır artış yapamadıklarını ve gelirlerinin giderek eridiğini anlattı.  

MASAD Başkanı Hasan Buka ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ayrancı, görüşmenin sonunda sektöre verdikleri 

katkıdan dolayı Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel’e bir plaket takdim etti.  
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Salihli Mesleki ve Teknik Lisesi’nin atölyeleri yeni teknoloji makinelerle donatıldı 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Norm Holding’in 

destekleriyle yenilenen Salihli İMKB Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nin atölyeleri yeni 

öğrencilerini bekliyor. Okulda, sanayinin büyük 

ihtiyaç duyduğu CNC operatörü yetiştirmek üzere iki 

adet CNC tezgahı da bulunuyor. 

Mesleki ve teknik eğitim konusunda Salihli’de önemli bir 

yere sahip olan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

son bir yılda atağa geçti. Proje okulu olarak seçildikten 

sonra, Proje Yürütme Kurulu’na Salihli TSO ve Salihli 

Ticaret Borsası’nın dahil edilmesiyle okulun eksikleri bir bir tamamlanmaya başladı. İMKB Lisesi’nin laboratuvarları, 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan proje, Salihli TSO’nun finansman desteği ve Norm Holding’in katkıları 

ile yenilendi. Okulun makine ve otomasyon atölyeleri son teknolojiye uyumlu hale getirildi. Okulun atölyelerinde son 

durumu görmek için Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Okulun 

Proje Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Mahmut Yenen, Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Proje Yürütme Kurulu Üyesi Günay Topkaya 

yeni atölyelerde inceleme yaptı.  Okul Müdürü Serdar Yıldız ve okulun teknik öğretmenleri, yenilenen Elektrik 

Otomasyon Laboratuvarı, Kumanda ve Kontrol Atölyesi, Otomasyon Atölyesi, Norm Holding’in katkılarıyla 

oluşturulan, Norm Holding kurucusunun isminin verildiği Nedim Uysal Ardışık Sistemler Atölyesi ve Zafer Garaj 

Tasarım ve Prototipleme Atölyesi’ni tanıttı. Okul öğretmenleri, inceleme heyetine son sistem teknolojiye sahip olan 

CNC tezgahı ve onarılarak çalışır hale getirilen eski CNC tezgahı hakkında detaylı bilgiler verdi. Okul Müdürü Yıldız, 

sanayinin ihtiyaç duyduğu CNC operatörlerini yetiştirmek üzere okuldaki eğitimin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi 

vasıtasıyla sanayi sitesinde çalışan ve kendini geliştirmek isteyenlere yönelik kurslar da düzenleyeceklerini anlattı. 

Salihli Kaymakamı Sağlam, mesleki eğitime yönelik okulda oluşturulan eğitim altyapısından son derece memnun 

olduğunu belirterek, Norm Holding’i, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile destek veren bütün kurumları kutladı.  

Norm yardıma hazır 

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, sanayiye eleman yetiştiren İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’ne her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi. Bir dahaki ziyaretinde tezgahların başında öğrencileri görmeyi 

çok arzu ettiğini söyleyen Uysal, “Biz sanayiciler pandemi sürecinde de 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. 

Fabrikalar hiç durmadı. Bu kurduğumuz yeni atölyelerde tezgahların başında öğrencileri görmeyi çok isterdim. Burası 

bizim şehrimiz, eğitim alanında desteklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.   

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve İMKB Lisesi Protokol Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, şunları 

söyledi: “Okuldaki değişimi görmek bizi mutlu ediyor. Mesleki okulların önemini pandemi sürecinde daha iyi anladık. 

Maskeler, dezenfeksiyon üniteleri, ısıölçerler ve dezenfektanlar bu okullarımızda yapılarak, ihtiyaç duyulan alanlara 

ulaştırıldı. Bu modern atölyelerde önümüzdeki dönemden itibaren sanayinin ihtiyaç duyduğu daha donanımlı elemanlar 

yetiştirilmeye başlanacak. Okula talebin giderek artması da sevindirici. Bir dahaki gelişimizde öğrencileri de 

atölyelerde görmek en büyük dileğimiz.” 
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Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri Kitap Bağış Kampanyası İçin Odamızın Hazırlamış Olduğu 103 Adet Kitabı 

Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa BALIK'A Teslim Ettik 

Kadın Girişimciler Üretim Ve İşletme Kooperatifi Tarafından Hibe Yolu İle Alınan Deri Kesim Makinasının 

Tanıtım Ve Açılışına Odamız Kadın Girişimciler Kurulumuz İle Birlikte Katıldık 

Chp Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Ve İlçe Yönetimi Odamızı Ziyaret Ederek Jeotermal Enerji Santrallerinin 

Çevresel Etkileri Ve Bölgemizin Genel Sorunları Hakkında Bilgi Alış Verişinde Bulundular. Kendilerine Teşekkür Ederiz.    
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Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz ve İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Kamil SAĞLAM odamızı ziyaret 

ettiler. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. 

Salihli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifinin yapılacak olan seçimlerinde Başkan Adayı Erdal Tunca ve 

ekibi odamızı ziyaret ettiler.  

Salihli Organize Sanayi Bölgesinde Valimiz Yaşar KARADENİZ’in başkanlığında yatırımcıların Müteşebbis heyete girmesi ile 

ilgili seçimli toplantı yapılmıştır. Seçilen yatırımcılarımıza başarılar diler,  Salihli OSB’mize hayırlı olmasını dileriz.  



 

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI AYLIK e-BÜLTEN 
10 

HAZİRAN 2021 FAALİYETLERİNİ İÇERİR. 

 

SALİHLİ TİCARET 

VE SANAYİ ODASI e-BÜLTEN 
“Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Süreli Elektronik Yayınıdır”                            9 TEMMUZ 2021                 YIL:6   SAYI:66 

Sınırlı Sorumlu Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin Odamızı Ziyareti 

S.S. 70 Nolu Mersinli Köyü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Yeni Genel Kurulunda Yeni Başkan Oktay Baldan Oldu. 

Elazığ’a tayini çıkan Jandarma Binbaşı Mehmet ALŞEN’in                         Haziran Ayı Meclis Toplantısı 

İlçemize vermiş olduğu hizmetlerinin anısına plaket verdik. 

Yeni görev yerinde kendisine başarılar dileriz 


