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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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Başarılı öğrencilere Salihli TSO’dan ödül 

Salihli ve Kula’daki liselerde eğitim gören ve bu yılki üniversite 

sınavında ilk 3 bin sıralamasına girerek üniversitelerde iyi bölümlere 

yerleşen gençler Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 

ödüllendirildi. Başarılı gençlere Salihli TSO Yönetimi tarafından birer 

çeyrek altının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden Türk 

milletinin İstiklal Savaşı’nı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 

yıllarını anlatan “Nutuk” kitabı ile Türk Bayrağı hediye edildi. 

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, başarılı sonuçlardan 

dolayı gençleri ve onların yetişmesinde katkılarından dolayı velileri ve 

öğretmenleri kutladı. Kaymakam Sağlam, “Ülkemizin sizin gibi 

çalışkan gençlere çok ihtiyacı var. Bu gayretlerinizin devamını dilerim.” dedi. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel de başarılı öğrencileri ve ailelerini başarılarından dolayı tebrik 

etti.  Salihli’nin eğitim konusunda iyi bir yerde olduğunu, fakat son yıllarda eğitimdeki öncülüğünü diğer ilçelere 

kaptırdığına işaret ederek, Salihli’ye hala bir fen lisesinin kurulamamış olmasının büyük bir eksiklik olduğunu 

vurguladı.  Yüksel,  “Salihli’de Fen Lisesi açılması konusunda uzun zamandır çaba sarf ediyoruz. Bu talebimizde 

ısrarcıyız. İlgili mercilerle temas kurmaya devam edeceğiz” dedi. 

Salihli ve Kulalı gençlere üniversite hayatlarında başarı dileyen Yüksel, gittikleri şehirlerde birer tanıtım elçisi 

olmalarını tavsiye ederek, şunları söyledi: “Sizlerin iyi mevkilere gelmeniz bizi en büyük dileğimiz. Gittiğiniz 

üniversitelerde ve şehirlerde Salihli’nin ve Kula’nın gönüllü tanıtım elçileri olmanızı istiyoruz. Kentinizin tarihi ve 

kültürel değerlerini her gittiğiniz yerde anlatın, merak uyandırın! Sultaniye üzümünü, Salihli kirazını, Kula leblebisini, 

Odun Köfteyi, Lidya uygarlığının başkenti Sart’ı, Artemis Tapınağı’nı, Kula evlerini, Unesco’nun desteğini almış olan 

Kula- Salihli Jeoparkı’nı her gittiğiniz yerde tanıtın. Gittiğiniz şehirlerde sorun yaşarsanız, biz her zaman sizin 

arkanızdayız. Salihli’de Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesi ile iş imkânları genişliyor. Bizim dileğimiz üniversite 

hayatından sonra gençlerin tekrar Salihli’ye ve Kula’ya dönerek kendi memleketlerinde uygun çalışma alanları 

bulabilmeleridir. Umarız önümüzdeki yıllarda bu hayalimiz gerçekleşir.”  

Öğrenci velileri, Salihli TSO’nun düzenlediği ödül töreninin kendilerini ve çocuklarını onore ettiğini belirterek, Oda’ya 

teşekkürlerini iletti. 

Ödüllendirilen 8 gencin kazandığı okullar ve sıralama şöyle gerçekleşti: 

- Sayısalda Türkiye genelinde 871. olan Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi öğrencisi Süleyman Şimşek- 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

- Sayısalda 1033. olan Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi öğrencisi Beraat Çalışkan - Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, 

- Sayısalda 1732. olan Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi öğrencisi Tomris İlkim Doğan- ODTÜ Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği Fakültesi, 

- Sözelde 284., eşit ağırlık puanında 1195. Olan Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Lisesi öğrencisi Caner Yıldırım- 

ODTÜ İktisat Fakültesi; 

- Sözelde 677. olan Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Behiye Sezgin- Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi; 

- Sözelde 732. Olan Salihli Anadolu Lisesi öğrencisi Halil Avni Güzelyurt- Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 

- Sözelde 961. Olan Kula Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Öztürk – Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi, 

- Sözelde 1810. olan Salihli Anadolu Lisesi öğrencisi Eren Öztürk, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi. 
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Salihli Meslek Lisesi, pandemiyi avantaja çevirdi 

TOBB tarafından proje okulu olarak seçilen ve 

yönetiminde Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ile Salihli 

Ticaret Borsası’nın yer aldığı Salihli İMKB Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni yapıyla birlikte farklı 

bir çalışma sistemi uygulamaya konuldu. Dokuz ayrı 

alanda eğitim-öğretimin yanı sıra mesleki becerilerin 

kazandırıldığı okulda, atölyeler arasında da yeni ürünler 

geliştirmeye yönelik kıyasıya bir rekabet başladı. 

Pandemi gerekçesiyle okulların henüz açılmamış olması 

nedeniyle, sınıflarda ve koridorlarda sessizlik hüküm 

sürerken, okulda görevli meslek öğretmenleri iş başı 

yaptı. Okulun atölyelerinde iki hafta gibi kısa bir sürede 

pandemide okullarda, fabrikalarda ve kurumlarda 

kullanılmak üzere beş farklı ürün geliştirildi. 

Okulun Elektrik –Elektronik Bölümü öğretmenleri Hüseyin Akgül ve Süleyman Uykan, ısıya duyarlı turnike sistemi 

ve yine ısıya duyarlı bir kabin geliştirdi. “Pandemi turnikesi” ismi verilen bu düzenek, giriş yapan kişinin vücut ısısının 

37.8 santigrat derecenin üstünde olması halinde geçiş yapmasını engelliyor. Pandemi turnikesinden Kudret Demir 

Ortaokulu’ndan 4 adetlik sipariş alındı. 

Benzer şekilde çalışan bir diğer sistem olan “ölç- geç kabin” ise yine ısıya duyarlı sensörlerin yardımıyla 38 derecenin 

altındaki ısılara yeşil ışık, 38 derece ve üstündeki ısılara ise kırmızı ışık yakıyor. Okul yönetimi, piyasada benzer bir 

sistem olmadığı için bu ürünlerle Marka ve Patent Kurumu’na başvurup tescil ettirmeyi planlıyor. 

Üç farklı dezenfeksiyon ünitesi 

Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü ile Metal Teknolojileri 

Bölümü tarafından da üç farklı yöntemle kullanılabilen dezenfeksiyon üniteleri geliştirildi. Mobilya ve İç Mekan 

Tasarımı Bölümü öğretmeni Dinçel Berber ile Metal Teknolojileri Bölümü öğretmeni Ali Özdemir,  okulun 

atölyelerinde biri elle basmalı, biri ayakla basılarak çalıştırılabilen ve biri de el değmeden fotoselli olarak harekete 

geçen dezenfeksiyon üniteleri üretimine başladı.  Ayak basmalı model, metal bölümü atölyesinde geliştirildi. 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, okullara ve kurumlara dağıtılmak üzere, dezenfeksiyon ünitelerinden 50 adet sipariş 

verdi. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, İMKB Lisesi’nin öğretmenlerine ve öğrencilerine heyecan 

katmak ve döner sermayelerine gelir sağlamak üzere dezenfeksiyon üniteleri siparişi verdiklerini belirterek, “Bunları 

okullara hediye etmeyi ve öğrencilerimizi daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesini sağlamak istiyoruz. Kurumları, 

işyerlerini ve fabrikaları da okulumuzu desteklemek üzere dezenfeksiyon ünitelerini buradan sipariş etmeye davet 

ediyoruz.” dedi. 

Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Zeybek de geliştirdikleri ürünlerin daha sağlıklı 

ortamlarda çalışmayı sağlayacak düzenekler olduğunu belirterek, Salihli ve civardaki kurumlardan siparişler kabul 

etmeye başladıklarını kaydetti. 
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İngiltere’ye üzüm ihraç eden Gento Tarım’a Salihli’den üst düzey ziyaret 

Salihli’de yaygın olarak üretilen Sultaniye cinsi üzümün yanı sıra, son yıllarda yaş olarak ihraç edilen farklı üzüm 

çeşitleri de özellikle büyük şirketler tarafından deneniyor. Salihli’nin yüksek kesimleri olan Kemer ile Kaleköy 

tarafında 800 dönümde faaliyet gösteren Gento Tarım, İngiltere’ye yönelik başarılı ihracatıyla dikkat çekiyor. 

20 yıldır İstanbul’da tekstil işi yapan Mehmet Toprak tarafından 2009 yılından bu yana dikimi yapılan çeşitli 

meyvelerden oluşan arazi, her yıl yeni eklemelerle birlikte şu an 800 dönüme ulaştı. Bu günlerde Crimson Seedless 

cinsi üzümün hasadı yapılarak, Alaşehir Gümrüğü’nden doğrudan İngiltere’ye ihraç ediliyor. 

Sultaniye cinsi üzümün bir melezi olan, mor renkli, çekirdeksiz, dayanıklı ve lezzetli Crimson cinsi üzümü yetiştiren 

Gento Tarım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Toprak, Salihli’den üst düzey misafirler ağırladı. Üzüm hasadına 

başta Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam olmak üzere Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 

TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve İlçe 

Tarım Müdürü Ali Demir katıldı. Üzüm bağlarında hasat yapan toplayıcılarla da sohbet eden ziyaretçiler, bir taraftan 

da üzümlerin tadına bakmayı ihmal etmedi. 

Mehmet Toprak, 21 yıl İstanbul’da tekstil ithalatı ve ihracatı yaptığını ve doğayla iç içe olacağı bir iş yapma arzusuyla 

bu yatırıma giriştiğini anlatarak, “İstanbul’daki fabrikayı kiraya vererek, tamamen buraya odaklandım. Avrupa’ya 

ihracat yapan sorun yaşamaz. İngiltere ile iyi bir bağlantı kurduk. Tesco’ya satış yapıyoruz. Üzümlerimiz büyük talep 

görüyor. Yaptığımız işten memnunuz.” şeklinde yaptığı işi özetledi. 

Ceviz üretimine de başladığını ve bu alanda da büyümek istediğini belirten Toprak, bunun için suya ulaşımı kolay olan 

uygun arazi aradığını kaydetti. 

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

tarafından Toprak’a Atatürk tablosu hediye edildi. 
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Proje Yürütme Kurulu, İMKB Lisesi’ni yeniliyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farklı mesleklere yönelik kalifiye eleman yetiştiren Salihli’nin köklü kurumlarından İMKB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, proje okulu olarak seçilmesiyle taze kana kavuştu. Yılbaşından bu yana TOBB’un proje okullarına 

dahil edilen Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan Proje Yürütme Kurulu Başkanlığı’na 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel seçilirken, Salihli Ticaret Borsası Başkanı 

Yetiş Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli TSO Başkan Yardımcısı Günay Topkaya ve Okul Müdürü 

Ümit Zeybek kurulda yer alan diğer isimler oldu.  

Proje Yürütme Kurulu her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarda, okulun fiziki olarak daha iyi bir hale 

getirilmesinin yanı sıra, öğrenci kalitesini iyileştirmeye yönelik tedbirler almaya başladı. Kurul, Eylül ayı toplantısında 

okulun görsel olarak daha iyi bir hale getirilmesi için bazı kararlar aldı. Proje Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 

alınan kararlar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Ocak ayından bu yana her ay düzenli olarak toplantılarımızı yaptık. Son 

olarak geçtiğimiz pazartesi günü okulun komple olarak boyanması, okuldaki Türk Bayrağı ve resmi törenlerde 

kullanılan büyük boy Atatürk bayrağının yenilenmesi konusunda karar aldık. Bunların yanı sıra ısıtma sisteminin de 

değiştirilerek, doğalgaz bağlanması konusunda görüş birliğine vardık. Okulun fiziksel şartlarının iyileştirilmesinin yanı 

sıra, tüccar ve sanayicinin işlerini kolaylaştıracak, teorik bilgilerin yanı sıra pratik yönden de gelişmiş, el becerisi 

kazanmış kalifiye eleman yetiştirilmesine önem veriyoruz. Bu konuda gerekli bazı düzenlemelerin yapılmasını 

sağladık. Okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri yakından takip ediyoruz. Sorumlu olduğumuz meslek 

lisesindeki patent, faydalı model ve tasarım konularındaki etkinliklerin artırılması; öğretmen ve öğrencilerin konuyla 

ilgili farkındalıklarının geliştirilmesi için de çalışmalar yapılması kararı aldık.” 

İMKB Lisesi’nde halen dokuz alanda eğitim öğretim gören 1327 kayıtlı öğrenci bulunuyor. 110 öğretmenin görev 

yaptığı okulda şu alanlar bulunuyor: Bilişim Teknolojileri, Elektrik- Elektronik Teknolojileri, Harita- Tapu- Kadastro, 

İnşaat Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojisi Metal Teknolojileri, Mobilya ve İç Dekorasyon Teknolojileri, 

Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı. 

Okulun atölyelerinde pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon üniteleri ve sensörlü geçiş sistemleri üretimi 

yapılıyor. 


