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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’de 1 milyon TL tutarındaki iki projeye Zafer KA’dan onay çıktı 

 Ticarete ve sanayiye yönelik kalifiye eleman yetiştiren 

Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yeni 

nesil teknoloji metal işleme eğitim laboratuvarı 

kurulmasını kapsayan iki projeye Zafer Kalkınma Ajansı 

tarafından onay verildi. Toplam tutarı 1 milyon TL olan iki 

projenin yüzde 90’ı Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibesiyle 

yapılacak. Her iki projeye Salihli TSO 100 bin TL’lik 

nakdi katkı sağlayacak. 

 Ajansın onay verdiği projelerden birisi için Salihli Ticaret 

ve Sanayi Odası başvuru yaptı. “Mesleki Eğitim 

Dönüşüyor, Salihli Güçleniyor” isimli proje, Salihli İMKB 

Lisesi’ne Nedim Uysal Ardışık Sistemler Atölyesi ve Zafer 

Garaj isimli bilgisayar destekli tasarım, prototipleme ve 

üretim atölyesi kurulmasını kapsıyor. Salihli İMKB Lisesi’nin başvuru sahibi olduğu “Yeni Nesil Teknoloji Metal 

İşleme Eğitim Laboratuvarı” isimli proje ile de okula CNC tezgahını da içeren modern bir eğitim laboratuarı kurulacak. 

  

Projeler heyecan yarattı 

TOBB’un himayesine girerek proje okulu olarak seçilen Salihli İMKB Lisesi’nde Salihli TSO ve Ticaret Borsası’nın 

da katılımıyla Proje Yürütme Kurulu’nun oluşturulması, okula taze bir kan getirmişken, Zafer Kalkınma Ajansı 

desteğiyle iki modern atölyenin kazandırılacak olması okul yönetiminde ve öğrencilerde heyecan yarattı. 

Salihli TSO’nun projesinin hazırlanmasında büyük emek harcayan Salihli Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Ofisi 

Sorumlusu Yavuz Erdem ve okulun projesini hazırlayan Salihli İMKB Lisesi Elektrik-Elektronik Dalı öğretmeni 

Süleyman Uykan’a teşekkür eden Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve İMKB Lisesi Proje Yürütme Kurulu Başkanı 

İbrahim Yüksel, şöyle konuştu: “Sektörel incelemelerimizde en önemli sorun kalifiye eleman ihtiyacı olarak karşımıza 

çıkıyor. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayabilecek okullardan biri İMKB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’dir. Bu yüzden sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek amacıyla buranın yönetiminde yer 

aldık. Desteklenmeye hak kazanan projelerin hayata geçirilmesi, özellikle Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 

gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu otomasyon sistem becerilerine sahip öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayacak. 

Nedim Uysal Ardışık Sistemler Atölyesi, öğrencilerin tasarım ve üretim becerilerinin gelişmesine, okul-sanayi 

işbirliğinin artmasına katkı sağlayacak olan Zafer Garaj isimli bilgisayar destekli tasarım, prototipleme ve üretim 

atölyesi ilçemizde metal işi yapan atölyelerin CNC tezgahını kullanabilecek nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak. 

Ardışık Sistemler Atölyesi’nde kullanılacak öğrenci deney masalarını hibe ederek projemize önemli bir destek sunan 

Norm Holdig’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Okulumuza, eğitim camiasına ve iş dünyasına hayırlı olsun.” 

Üç atölye kurulacak 

Proje kapsamında, Salihli İMKB Lisesi’nde Nedim Uysal Ardışık Sistemler Atölyesi, Zafer Garaj isimli bilgisayar 

destekli tasarım, prototipleme ve üretim atölyesi ile Yeni Nesil Teknoloji Metal İşleme Eğitim Laboratuvarı kurulacak. 

Okul öğretmenleri gerekli eğitimleri alacak ve Salihli OSB’de faaliyet gösteren firmalarda öğrencilerin istihdamına 

yönelik çalışmalar yapılacak. İmalat sanayisi ve turizm sektörlerinde mesleki eğitim kurumları ile özel sektör 

işbirliğinde mesleki eğitim altyapısı ve kalitesi geliştirilecek. Proje sayesinde ayrıca güncel teknolojiler ile uyumlu 

olacak şekilde endüstriyel kontrol PLC hidrolik-pnömatik laboratuvarı kazandırılacak. 

Salihli İMKB Lisesi’nin başvuru sahibi olduğu proje ile Makine Bölümü’ne bir CNC Torna Tezgahı alınacak ve 

Salihli bölgesinde metal işleme sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına ve eğitim altyapısının 

iyileştirilmesine katkı sağlanacak. 
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Salihli’deki ceviz yatırımı, ulusal kanalın canlı bağlantısıyla tanıtıldı 
 

Salihli’deki ceviz yatırımları, 

ulusal çapta yayın yapan 

Habertürk TV Kanalı’nda 

canlı yayın ile duyuruldu. 

Hülya Hökenek tarafından 

sunulan Gün Ortası 

programında muhabir Gülçin 

Hacıevliyagil Ayçe, 

Salihli’nin Kemer ile Kale 

Mahalleleri arasında bulunan 

Gento Tarım’daki ceviz 

plantasyonundan konuyla 

ilgili gelişmeleri aktardı. 

Salihli’nin ceviz ve badem 

üretiminde bir çekim merkezi 

olmaya başladığını, bunu göz 

alabildiğince uzanan fidan 

dikili arazilerden açıkça 

görmenin mümkün olduğunu 

belirten Ayçe’nin, kümeleşme ile ilgili sorularını yanıtlayan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

İbrahim Yüksel, şu bilgileri verdi: 

“Salihlimizin bereketli topraklarında her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Coğrafi işaretini aldığımız Salihli Kirazı’ndan 

ve Salihli’nin en önemli tarımsal ürünü olan üzümden sonra son yıllarda zeytincilikte ve ceviz- badem üretiminde 

önemli gelişmeler yaşanıyor. Toprak yapısı ve iklimin elverişli olması nedeniyle son yıllarda İstanbullu işadamları 

ceviz – badem ve farklı meyveler yetiştirmeye başladı. Çiftçimizin gücü buna yetmezdi. Ama büyük sermaye şirketleri 

buraya yatırım yaparak, bölgenin kaderini değiştirdi. Verimsiz, ekonomik değeri olmayan arazileri verimli hale 

getirdiler. 

Bu aynı zamanda köylüye de örnek oldu. Köylüler de bu ürünleri dikmeye başladı. Tarımsal politikada uygulanan 

yanlışlardan dolayı, genç nüfusun sigortalı iş bulabilmek umuduyla büyük şehirlere göç etmesiyle köylü nüfusunun yaş 

ortalaması 60’a çıktı. Buradaki işletmeler tarlada, bağda bahçede çalıştıracak işçi bulamıyor ve komşu köylerden veya 

ilçelerden işçi getirmek zorunda kalıyor. Bu araziler gibi daha birçok yerimiz var. Bunların da değerlendirilmesini ve 

ülke ekonomisine katkı sağlamasını istiyoruz.” 

Yayın, 180 dekar üzerinde dikili bulunan 4 yaşındaki ceviz ağaçlarından bu yıl iyi bir verim elde eden Gento Tarım’ın 

ceviz plantasyonundan gerçekleştirildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç’ın da canlı yayına katıldığı programın 

çekimleri sırasında Doğu Manisa Ceviz ve Badem Kooperatifi Başkanı Tayfun Erpek de detaylı bilgiler sundu. 
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Salihli İMKB Lisesi kütüphanesine İstanbul’dan destek 

Kütüphaneler Haftası kutlamaları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Kültür A.Ş. tarafından yürütülen “Kütüphaneler 

Haftası’nda Kütüphanelere ve Okullara 200 Bin Kitap Bağışlıyoruz” isimli kampanyasına başvuru yapan Salihli İMKB 

Lisesi’ne, 200’e yakın kitap bağışı yapıldı. 

Salihli’deki okullar arasında en zengin kitaplığa sahip olan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 

Kütüphanecilik Kulübü danışman öğretmenlerinden Nizam Tosun’un başvurusu üzerine yapılan kitap bağışı, okul 

idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri arasında da büyük sevinç yarattı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından proje okulu statüsüne alınan, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın da Proje 

Yürütme Kurulu’nda yer aldığı okul, son günlerdeki gelişmelerle umut vaat ediyor. Okul Müdürü Ümit Zeybek, yapılan 

başvuru üzerine okul kütüphanesine, içinde çok değerli eserlerin de bulunduğu 200’e yakın kitap bağışlanmasına katkı 

sağlayan Türk Dili ve Edebiyatı Kolu öğretmenlerine teşekkür etti. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve İMKB Lisesi Proje Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Zafer Kalkınma 

Ajansı tarafından okula 1 milyon TL’lik 3 yeni atölye kurulması konusundaki projelerin onaylandığını hatırlatarak, 

“İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi son günlerde Salihli’deki eğitim camiasında parmakla gösterilir hale geldi. Bu 

okulumuzla ilgili güzel projelerimiz var. Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda geleceğe 

dair umutlarımız arttı. Sadece eğitimde değil, kültür, sanat ve spor alanlarında da etkin olmak istiyoruz.  Kütüphaneye 

yapılan bu katkı için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunarız” dedi. 
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SGK Müdürü Yavuz Kurt, Salihli TSO’yu ziyaret etti 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt’u ağırlayarak, iş 

dünyasındaki güncel gelişmeler ve sosyal güvenlik uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 

Mükelleflerle yakın temas içinde çalışmalara devam ettiklerini belirten SGK Müdürü Kurt, sorunlarını yerinde tespit 

etmek ve hızlı bir şekilde çözüm üretmenin önemine işaret etti. Pandemi döneminde ziyaretleri en alt seviyelere 

çektiklerini kaydeden Kurt, yine de belli periyotlarda görüşmeleri sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli, Kula ve Selendi’deki üyelerin sorunlarını tespit etmek 

amacıyla sektörel incelemeler yaptıklarını anlattı. Anketlerin sonucunda belirlenen sorunları TOBB’a ileterek, çözüme 

ulaştırılması konusunda takipçi olduklarını anlatan Yüksel, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: 

“Üyelerimizin sorunlarını çözmenin yanı sıra eğitim alanında da Salihli’de desteklerimiz sürüyor. Salihli TSO olarak 

70 üniversite öğrencisine; Odamızın Kadınlar Birliği vasıtasıyla da 15 üniversiteli kızımıza burs veriyoruz. Salihli 

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje yürütme kurulunda yer alıyoruz ve okula her türlü destekte 

bulunuyoruz. Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 2. Etapta da arsa tahsisleri yüzde 90’ları geçti. Orada da güzel 

gelişmeler yaşanıyor. 

Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin parası, SGK ve muhtasar ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi, 

nefes kredileri ve KGF kredileri gibi üyelerimize ve esnafa destek olmak amacıyla birçok önlem, TOBB’a sunduğumuz 

görüşler üzerine hayata geçirildi. SGK Müdürü olarak sizin gelip mükelleflerle birebir görüşmelerde bulunup nabız 

tutmanız çok olumlu. Her türlü sorunumuzda kısa sürede çözüme ulaşmamız bizim için çok değerli.” 
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Kadın Kooperatifi’ne Salihli TSO ziyareti 

Salihlili 21 kadın 

tarafından kurulan ve 

bir yıl gibi kısa bir 

sürede önemli aşamalar 

kaydeden Salihli Kadın 

Girişimi Üretim ve 

İşletme Kooperatifi, 

Kavaklı Kafeterya 

olarak bilinen ve 

düzenlenerek yeniden 

kullanıma kazandırılan 

kooperatif merkezinde 

hem üretim yapıyor, 

hem de ziyaretçilerini 

ağırlıyor. 

Aynı zamanda üyeleri 

de olan kooperatifin 

ziyaretine giden Salihli 

Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Günay Topkaya ve Taner Kalay ile Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Yenidünya, kooperatif üyelerine yeni 

merkezlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.  

Camları yenilenen, demir korkuluklarla desteklenen, dolaplar, raflar, masalar ve sandalyelerle üretime, paketlemeye 

ve sergilemeye uygun hale getirilen kooperatif merkezine Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibesiyle modern bir mutfak 

kurulacağını anlatan kooperatif üyeleri, burada verimli çalışmalar yapmaya başladıklarını anlattı. 

Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Ademoğlu, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan “Kadınlar Üretiyor, Ekonomi 

Canlanıyor” isimli projelerine onay verildiğini kaydederek, kooperatifi 200 bin TL değerinde bir mutfak yapılacağını, 

bunun çalışmalarına yeni bir heyecan getirdiğini ifade etti. 

Kadınların üretime katılmasını her zaman desteklediklerini belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Yüksel, 21 kadının bir araya gelerek ekonomik değer yaratmasının takdir edilecek bir durum olduğunu kaydetti. 

Yüksel şunları söyledi: 

“Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyor ve başarılı faaliyetlerinizi yürekten kutluyoruz. Hem bütçelerinize katkı 

sağlıyorsunuz, hem başka kadınlara da üretim yapmalarını özendiriyor ve örnek oluyorsunuz. Ayrıca ürünlerinizde 

Salihli markasını kullanarak ilçemizin tanıtımına da katkı sağlıyorsunuz.  Yolunuz açık olsun! Yapabileceğimiz her 

konuda yardıma hazırız.” 

 


