
ODALAR ve BORSALAR

EKONOMİK FORUM  111i

birlikte 10 yaşına girmiş bulunuyor. Kenti-
mizin ve yöremizin ekonomik perspektifini 
çizdiğimiz, tarihi ve kültürel mirasımızı ta-
nıttığımız, başarılı iş insanlarının hayat-

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(TSAO) yayın organı Salihli Vizyon, yayın 
hayatında 10’uncu yılına girdi. Derginin 
Ekim- Kasım-Aralık sayısında 10 yılla ilgili 
milletvekillerinin görüşlerine yer verildi. 

Sadece Salihli’de değil, civar ilçelerde, 
Manisa, İzmir ve Türkiye genelinde takip 
edilen bir yayın organı haline gelen Salihli 
Vizyon Dergisi’nin ilk sayısı, Oda’nın mer-
hum başkanı Talat Zurnacı zamanında 2005 
yılında yayımlandı. Üç ayda bir hazırlanan ve 
3 bin adet basılan 48 sayfalık dergi, Salihli 
TSO’nun Salihli, Kula ve Selendi’deki üye-
leriyle birlikte İzmir ve Manisa protokolü, 
basın mensupları, milletvekilleri ve Türkiye 
genelindeki 367 Oda/ borsaya ulaştırılıyor. 
Salihli Vizyon Dergisi’nin, Oda’nın faaliyet-
lerini duyurmanın ve üyeler arasında iletişi-
mi sağlamanın yanı sıra, kentin ve yörenin 
tanıtımına büyük katkı yaptığını belirten 
Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Yüksel, şu bilgiyi verdi:

“Salihli Vizyon Dergimiz, bu sayısıyla 

larını, örnek alınması amacıyla ön plana 
çıkardığımız, girişimci kadınları ve gençleri 
sayfalarımıza konuk ettiğimiz Salihli Viz-
yon, sadece Salihli’de değil, civar ilçelerde, 
Manisa ve İzmir’de de takip edilen bir yayın 
organı haline geldi. Salihli Vizyon’un ilk 
nüvesini oluşturan Salihli TSO’nun merhum 
başkanı Talat Zurnacı’yı minnet ve saygıyla 
anıyorum. Derginin başından bu yana Genel 
Koordinatörlüğü’nü ve editörlüğünü yapan 
Basın Danışmanımız Şirin Yörük’e ve Yayın 
Kurulu’nda yer alan Meclis üyelerimize, 
bugüne kadar fikirleriyle katkı koyanlara da 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

Yüksel, Salihli, Kula ve Selendi’nin nab-
zını tutmaya çalıştıkları sektör incelemele-
riyle daha içerikli hale gelen Salihli Vizyon 
Dergisi’nin daha uzun yıllar yayın hayatında 
kalarak, Gediz Ovası’nın bereketli toprakları-
nı ve tarihi mirasını tüm dünyaya tanıtmaya 
devam edeceğine inandıklarını söyledi. Yük-
sel,  Salihli Vizyon’un bundan sonraki yayın 
hayatının devamlı olması dileğinde bulundu.
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artması, girişimcilerin teşvik edilmesi ve 
başarılı olmaları yönünde en üst seviyede 
çalışacağınıza inancımız tamdır” dedi.

Zile KGK toplantısında Ceylan Can-
dan yaptığı konuşmada, KGK’nın yapısı 
hakkında bilgi verdi. Candan, Zile’de ka-
dın girişimci potansiyelinin nicelik ve 
nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha 
donanımlı hale getirilmesi amacıyla faali-
yetlerinin sürdürülmesi yönünde ilk adımı 
atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Candan, “Özellikle kırılgan bir eko-
nomiye sahip olan Türkiye’de, ekono-

Zile Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(TSO) faaliyetleri bünyesinde yer alan Ka-
dın Girişimciler Kurulu’nun ilk toplantısı 
26 Kasım 2014 tarihinde yapıldı. Zile TSO 
Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) toplan-
tısını, Türkiye Garanti Bankası AŞ Zile 
Şubesi Müdür Tuncer Tatar’ın destekle-
riyle Garanti Bankası’nın sponsorluğunda 
gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Zile TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü Sargın, toplantının 
KGK üyeleriyle tanışmak ve kaynaşmak, 
hem de KGK’nın çalışmalarına katkı sağla-
mak adına çok faydalı olacağını belirterek, 
“Zile TSO için çok önemli olan KGK’da 
yer almanızdan dolayı hepinizi kutluyo-
rum. İlçemizdeki kadın girişimci sayısının 

miyi büyütmede, istihdamı artırmada, 
kalıcı bir üretim ve pazarlama anlayı-
şıyla dünya ölçeğinde faaliyet gösteren 
işletmeler yaratmada, kadın girişimci-
lerin önemli bir rol oynayabileceği dik-
kate alınmalıdır. Bu bağlamda, kadınlar 
olarak da; üretim yaşamı içine katılımın 
artırılması, kadın girişimcileri destek-
leyen politika ve programların ön plana 
çıkması için ekonomik ve sosyal yaşam-
daki potansiyellerini harekete geçirecek 
gücü kendilerinde görmeleri gerekmek-
tedir” diye konuştu. 


