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Manisa’nın 2023 hedefi:

“Dünyanın En Uygun 
Yatırım Kenti” seçilen 
“Avrupa’nın En İyi 
Ekonomik Potansiyele 
Sahip Kenti” ve 
“Türkiye’de Geleceğin 
Şehri” kategorilerinde 
birincilik elde eden 
Manisa, katma değeri 
yüksek ürünler 
üreterek Endüstri 
4.0 ve milli savunma 
sanayinde lider kent 
olmayı hedefliyor.

ENDÜSTRİ 4.0 VE 
MİLLİ SAVUNMADA 
LİDERLİK 



H
er zaman stratejik bir konuma sa-

hip olan Şehzadeler Şehri Manisa, 

tarım ve sanayisiyle günümüze 

kadar yükselttiği ekonomik hacim 

ile birlikte, biriktirdiği tarihi değer ve yaşattığı 

kültür çeşitliliğiyle de her alanda zengin olma 

niteliğine sahip nadir kentler arasında yer alıyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa ola-

rak 2023 yılına kadar ulusal çapta önemli bir 

hamle olarak değerlendirilen “Yerli ve Milli 

Üretim Hamlesine” destek olacak, MASTEK 

ve AKÜM projelerinin sinerjisi ile “Endüstri 

4.0 ve Milli Savunma Sanayinde Mark Kent 

Manisa” olmak en büyük hayalimiz olmalı diye 

düşünüyorum” diyor.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Sadık Özkasap da “Manisa’nın minimum 

ithalatla gerçekleştirdiği tarıma dayalı sanayi 

ihracatı, başta cari açığın kapatılması olmak 

üzere Türkiye ekonomisi adına yaygınlaştırılma-

sı gereken yerli üretim yapısının en iyi örnekle-

rinden birisini oluşturuyor” şeklinde konuşuyor.
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“HEDEFİMİZ DAHA İLERİYE GİTMEK 
DAHA ÇOK İSTİHDAM YARATMAK”

Manisa Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Yılmaz, “Manisamız 
gerek küresel markaları 
gerekse KOBİ’leri ile 
Türkiye’nin yükselen 
yıldızıdır. Hedefimiz 
daha ileriye gitmek daha 
çok ihracat yapmak 
daha fazla istihdam 
yaratmaktır” dedi.

M
anisa Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yılmaz, “Manisalılar 

olarak bir marka şehir, bir 

dünya şehri olmak istiyorsak şahıslar veya 

kurumlar, bu şehirde yaşayan her kesim 

üzerine düşeni kararlılıkla yerine getirmeli-

dir” diye konuştu. Manisa Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yılmaz, sorularımızı yanıtladı.

Manisa’nın ticari hayatı hakkında bilgi 

verebilir misiniz? Kentin en önemli 

sorununu öğrenebilir miyiz?

İşsizlik rakamları ile 2023 hedeflerini 

2015 yılında yakalayan, Avrupa’nın tek mer-

kezde en çok televizyon ve beyaz eşya üre-

tilen şehri olan, 7 milyar doların üzerinde 

dış ticaret hacmine sahip, Avrupa’nın en 

uygun yatırım kenti olan, dünyada Sultaniye 

denilen en kaliteli çekirdeksiz kuru üzümün 

yüzde 88’ini üreten, 20 milyonun üzerinde 

zeytin ağacı barındıran, Türkiye’deki bağla-

rın yüzde 70’ine sahip olan, medeniyetlerin 

kurulup medeniyetlerin yıkıldığı, paranın 

ilk kez kullanıldığı, İncil’de geçen beş kutsal 

kiliseden üçünün ev sahibi ve dünyanın en 

eski sinagoglarından Sardes Tapınağı’na sa-

hip, Fatih Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan 

Süleyman’ın yetiştiği şehir olan Manisamız 

gerek küresel markaları, gerekse KOBİ’leri 

ile Türkiye’nin yükselen yıldızıdır. Hedefimiz 

daha ileriye gitmek, daha çok ihracat yap-

mak daha fazla istihdam yaratmaktır. 

7 milyar dolar dış 

ticaret hacmine sahip

Manisa’yı rakamlarla detaylı bir şekilde 

analiz edecek olursak, yaklaşık 7 milyar dolar 

dış ticaret hacmi ile il bazında, ülkemizde 

yedinci sıradadır. 2017 yılı itibarıyla 4 milyar 

dolar üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 

Bu tutar 2013-2017 yılları arasındaki orta-

lamanın biraz üstündedir. İhracat tutarında 

ülkemizin en büyük 10 ili arasında sekizinci 

sırada yer almaktadır. Toplam ihracatımızın 

yaklaşık yüzde 3’ünü Manisa tek başına 

gerçekleştirmektedir. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2004–

2005 yıllarında Financial Times tarafından 

“Dünyanın En Uygun Yatırım Kenti” olarak 

seçilmiştir. Bunun yanı sıra 2005-2006 yıl-

larında Manisa Organize Sanayi Bölgemiz, 

“Avrupa’nın En İyi Ekonomik Potansiyele Sa-

hip Kenti” kategorisinde birinci, “Avrupa’nın 

Maliyetler Açısından En Uygun Yatırım Ken-

ti” ile “Güney Avrupa’da Geleceğin Kenti” ka-

tegorisinde ikinci ve “Türkiye’de Geleceğin 

Şehri” kategorisinde birincilik ödüllerine 

sahiptir. Ayrıca bölgemiz Çinli yatırımcılar 

tarafından ‘Dünya’da Yatırım Yapılacak En İyi 

Sanayi Bölgesi’ ödülüne layık görülmüştür.

Kentte, yüksek teknolojili 

ürünler üretiliyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 

faaliyet gösteren toplam 224 işletme bu-

lunmaktadır. Bu işletmelerin 27 tanesi yüzde 

100 yabancı sermayeli, 12 tanesi yabancı 

ortaklıdır. Bölge işletmelerinin 22’si İSO 500 

listesinde, sekizi İSO İkinci 500’dedir. Mitsu-

bishi Electric Şubat 2018 tarihinde Avru-

pa'daki ilk ev tipi klima fabrikasını Manisa’da 

kurdu. İlimizde faaliyette bulunan Vestel, 

Bosch ve Mitsubishi gibi önemli işletmeler 

ilimizi yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi 

konusunda ön plana çıkarmaktadır. Toplam 

13 Oda ve Borsamız bulunmaktadır. Manisa 

TSO, Manisa Ticaret Borsası, Turgutlu TSO ve 

Borsası, Salihli TSO ve Borsası, Alaşehir TSO 

ve Borsası, Akhisar TSO ve Borsası, Soma 

TSO, Gördes TSO ve Demirci TSO, TR33 

Manisa İstanbul’dan 
sonra ikinci en büyük patent 
başvurusunu gerçekleştirdi.
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Bölgesi’nin en büyük Oda ve Borsalarına 

sahibiz.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 

ile Odamız arasındaki yakın ilişkiler birçok 

alanda ortak projelerde birlikte çalışma im-

kânı sunmaktadır. Odamız MCBÜ Tekno-

kent’in en büyük ortaklarından biridir. 

Gelişmiş sanayisi bulunan ilimizin 

en büyük eksikliklerinden birisi, üniversi-

te-sanayi işbirliğinde önemli işlevleri olan 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) 

bulunmayışı idi. 2017 yılı Mart ayında ülke-

mizin en yüksek doluluk oranı ile faaliyete 

başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Teknoket’i bu eksikliği gidermiştir. Odaları-

mız ve üniversitemiz arasındaki bu ilişkiler 

örnek düzeydedir.

Manisa’nın ‘Marka Kent’ olması için 

Odanız hangi çalışmaları yürütüyor?

Sanayide ürünlerin markalaşarak bilinir-

liklerini artırma çabaları, bence yaşadığımız 

şehirlerinde markalaşma çalışmalarına ör-

nek ve itici güç olmalı.

Bazılarımız ‘Kenti sevmek yeterli, mar-

kalaşmak da nereden çıktı?’ diye düşünebi-

lir. Oysa Marka Kent olmak, şehri herkesin 

sevdiği konuma getirir ki bu başarıldığın-

da, şehrimize daha çok turistin daha fazla 

doğrudan yatırımcı sermayenin, modacı, 

tasarımcı, girişimci gibi yaratıcı meslek sa-

hiplerinin gelmesine, daha fazla istihdam 

alanının hayata geçmesine neden olur.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 

özellikle kendi faaliyet alanlarımızda, şehri-

mizin markalaşmasına katkı sağlayacak ça-

lışmalarımıza önem ve öncelik vermekteyiz.

Manisa denince akla gelen unsurların 

başında Mesir Macunu gelmektedir. Mesir 

Macunu, Manisa ile bir bütünlük arz et-

mektedir. Her yıl düzenli olarak düzenlenen 

Mesir Macunu Festivali uluslararası düzeyde 

gerçekleşmektedir. Bilindiği üzere Manisa 

daha önce yapılan çalışmalarla, Mesir Ma-

cunu Festivali, “İnsanlığın Somut Olmayan 

Kültürel Mirası Temsili Listesi”ne alınmıştır. 

Festival çalışmaları kapsamında Oda olarak 

biz gerekli tüm destekleri sunmaya gayret 

etmekteyiz.

Manisa ile ilgili bir diğer önemli unsur 

600 yıllık geleneksel Manisa Bezi’dir. Manisa 

Bezi geleneksel atölyelerde üretimi yapılan 

önemli değerlerimizden birisidir. Yine Oda 

olarak bu konudaki çalışmalara destek ol-

maya çalışıyoruz.

“İstanbul’dan sonra patent 

başvurusunda ikinci sıradayız”

İşletmelerimizin marka yaratarak ilimizi 

ön plana çıkarma konusunda da çalışmala-

rımız devam etmektedir. 2017 markalaşma 

ve patent için önemli bir yıl oldu. Manisa 

İstanbul’dan sonra ikinci en büyük patent 

başvurusunu gerçekleştirdi. Manisa TSO bu 

konuda da öncü bir rol almıştır. Kalkınma 

Ajansı destekli Doğrudan Faaliyet Projesi 

kapsamında, inovasyon, markalaşma ve 

patent kapasitesinin artırılması çalışmaları 

yapıldı. Bu amaçla ilimizin envanteri çıka-

rılarak, 550 üyemize yüz yüze ve uzaktan 

eğitim yoluyla markalaşma ve patent kapa-

sitesinin artırılması çalışmasını gerçekleştir-

di. Bu çalışmaların olumlu katkısı olduğunu 

söylemek mümkün. Zira Manisa, patent 

başvurusunda İstanbul’dan sonra 1206 baş-

vuru ile ikinci sıraya yükselmiştir. Manisa’yı 

Ankara ve Bursa izlemektedir.

Cumhuriyet’in 100. yılında nasıl bir kent 

hayal ediyorsunuz?

Gelişmiş sanayisi bulunan ilimizin 

en büyük eksikliklerinden birisi, üniversi-

te-sanayi işbirliğinde önemli işlevleri olan 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) 

bulunmayışı idi. 2017 yılı Mart ayında ülke-

mizin en yüksek doluluk oranı ile faaliyete 

başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Teknoket’i bu eksikliği gidermiştir. 100’e 

yakın firmamız Ar-Ge faaliyetine başlamıştır. 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odamız, Manisa 

Teknokent’in kurucu ortağı olmuştur. Ayrıca 

Manisa Ticaret Borsası, Salihli TSO, Turgutlu 

TSO ve Akhisar TSO Manisa Teknokent’e 

ortak olarak, ilimizde üniversite-sanayi 

işbirliğinin gelişimine büyük katkı sağla-

maya devam etmektedir. Odalarımız ve 

üniversitemiz arasındaki bu ilişkiler örnek 

düzeydedir.

Ortağı olduğumuz Manisa Teknokent’in 

yürütücüsü olduğu, MCBÜ Rektörlüğümüz, 

TR33 Bölgesi Kalkınma Ajansı (Kütahya, 

Manisa, Afyon ve Uşak illeri-Zafer Kalkınma 

Ajansı’nın) ve savunma sanayinde faaliyette 

bulunan işletmelerimizin paydaşı olduğu, 

bölgesel kalkınma için örnek gösterilen iki 

proje gerçekleşmekte. 

Toplam bedeli yaklaşık 25 milyon TL 

olan Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araş-

tırma ve Eğitim Merkezi Projesi (AKÜM) ve 

Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştir-

me Kümesi Güdümlü Projeleri (MASTEK) 

AKÜM ile Manisa ve bölgemizin akıllı ürün 

üretimi ve nitelikli işgücü alanında Endüstri 

4.0’e hazır olması hedeflenmektedir. Mer-

kez, akıllı fabrika kurarak ve Endüstri 4.0 

ile ilgili sanayinin ihtiyaç duyacağı nitelikli 

eleman yetiştirerek ülkemizde ilk olmayı 

hedeflemiştir. MASTEK projesi ile Manisa ili 

savunma sanayinde söz sahibi olma yolun-

da büyük bir adım atmaktadır.

Manisa olarak 2023 yılına kadar ulusal 

çapta önemli bir hamle olarak değerlendi-

rilen “Yerli ve Milli Üretim Hamlesine” des-

tek olacak, MASTEK ve AKÜM projelerinin 

sinerjisi ile “Endüstri 4.0 ve Milli Savunma 

Sanayinde Mark Kent Manisa” olmak en 

büyük hayalimiz olmalı diye düşünüyorum.

Odamız MCBÜ 
Teknokent’in en büyük 

ortaklarından biri. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi
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“MANİSA'NIN TARIMA DAYALI SANAYİ 
İHRACATI, CARİ AÇIĞI KAPATIYOR”

Manisa TB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadık Özkasap 
“Manisa’nın minimum 
ithalatla gerçekleştirdiği 
tarıma dayalı sanayi 
ihracatı, başta cari açığın 
kapatılması olmak üzere 
Türkiye ekonomisi adına 
yaygınlaştırılması gereken 
yerli üretim yapısının en 
iyi örneklerinden birisini 
oluşturuyor” dedi.

M
anisa Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Sadık Özka-

sap, “Son yıllarda 4 milyar 

dolar seviyelerinde gerçek-

leşen ihracatının yüzde 15’ini oluşturan 

tarıma dayalı ihracatçı yapısı ve ihraç edilen 

ürün çeşitliliği, Manisa’nın en güçlü yanla-

rından birisini oluşturuyor” diye konuştu. 

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Sadık Özkasap, sorularımızı yanıtladı.

Manisa’nın tarım ve hayvancılık 

potansiyelini değerlendirebilir misiniz?

Manisa ekonomisini genel olarak de-

ğerlendirdiğimizde; “Güven, faaliyet ve 

yatırım ortamı korunurken, ihracat odaklı 

üretime dönüşümün yeni projelerle artı-

rıldığı, sürdürülebilir bir üretim yapısı” şek-

linde tanımlamada bulunmak, rahatlıkla 

özet olabilir. Manisa, diğer sanayi ve hizmet 

sektörlerindeki potansiyelini hiç durmadan 

artırırken, ülkemizin gelecekteki ekonomik 

büyüklüğü adına, yerel ve ulusal kalkınma-

mızın en önemli ayaklarından olan tarım ve 

hayvancılıkta da sektörel çeşitliliği yüksek 

bir üretim merkezi, lokomotif bir güç olma 

konumuna ulaşmış durumdadır.

Manisa’nın tarıma dayalı ekonomisi-

ne daha ayrıntılı baktığımızda ise Manisalı 

üretici ve işletmelerimizin, kalitesi ve katma 

değeri yüksek ürünleri, iç piyasada yerli 

üretimimizi güçlendirirken, sürekli gelişim 

de hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ma-

nisa’nın minimum ithalatla gerçekleştirdiği 

tarıma dayalı sanayi ihracatı ise başta cari 

açığın kapatılması olmak üzere Türkiye eko-

nomisi adına yaygınlaştırılması gereken 

yerli üretim yapısının en iyi örneklerinden 

birisini oluşturuyor.

“Tarıma dayalı ihracatçı yapı

en güçlü yanlarımızdan biri”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin şirketle-

rin kayıtlı oldukları merkezlere göre rapor-

ladığı verilerine göre, son yıllarda 4 milyar 

dolar seviyelerinde gerçekleşen ihracatının 

yüzde 15’ini oluşturan tarıma dayalı ihra-

catçı yapısı ve ihraç edilen ürün çeşitliliği, 

Manisa’nın en güçlü yanlarından birisini 

oluşturuyor. Kuru ve yaş meyve-sebze, 

konserve, zeytin, bitkisel yağlar, yumurta, 

kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri ve hububat 

başta olmak üzere geniş bir yelpazede her 

biri kendi sektöründe en modern tekno-

lojiyle faaliyet gösteren Manisalı işletme-

lerimiz; uluslararası kalite ve güvenilirlik 

standartlarında üretim yapmanın, ürünle-

rini dış pazarlara ulaştırarak ülkemize döviz, 

insanımıza istihdam ve ayrıca tedarikçileri-

ne güvenilir birer iş ortaklığı sağlamanın, 

“Günümüzün milli ekonomisinin bir ge-

rekliliği” olduğu bilinciyle hareket ediyorlar. 

İhracatın büyük kısmının gelişmiş ülkelere 

yapılıyor olması da üretici, tüccar ve işlet-

melerimizin ulaştığı seviyenin göstergesidir.

Manisa’nın ‘Marka Kent’ olması için 

Borsanız hangi çalışmaları yürütüyor?

Manisa’nın, Türkiye’nin en fazla ihracat 

yapan sekizinci ili olması, ülke tarımının üre-

tim hacminde ilk sırada olan Zafer Kalkın-

ma Ajansı Bölgesi’nde taşıyıcı güç olması, 

faaliyet konusunda dünya lideri pek çok 

firmanın yatırım stratejilerinde odak noktası 

haline gelmiş ve dünya piyasalarına enteg-

re bir Organize Sanayi Bölgesi’ni ülkemize 

kazandırmış olması, aldığı göçlerle birlikte 

hızlı nüfus artışına sahip olmasına karşılık 

bu durumu üretime çevirebilme kabiliyeti, 

ülke ortalamasının altındaki işsizlik oranı, 

üretim ve kalkınmaya ilişkin parametreler-

de ülke ortalamalarının üzerinde rakamlar 

Üretici ve işletmelerimizin 
kalitesi ve katma değeri 

yüksek ürünleri, ekonomimizi 
güçlendiriyor.
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elde etmesi gibi pek çok özelliği; Manisa’nın 

“Markalar Kent” olarak Türkiye ekonomisinin 

temel taşlarından birisi olmaya devam ede-

ceğini, dünyadaki tüm ekonomi aktörlerine 

haber veren önemli mesajlardır.

“Beşeri gelişmede önemli 

fonksiyonları üstleniyoruz”

Manisalı üretici ve işletmelerimizin, ka-

litesi ve katma değeri yüksek ürünleri, iç ve 

dış piyasada ekonomimizi güçlendirirken, 

Manisa Ticaret Borsası’nın üstlendiği mis-

yon da özetle; Manisa’nın sosyo-ekonomik 

ve sosyo-kültürel standartlarının yükseltil-

mesi, ortak sorunlara ortak çözümler üretil-

mesi, her alanda Manisa’nın kalkınması yo-

lunda çaba sarf eden her kurum ve bireye 

destek olunması, Marka Kent unsurlarının 

tanıtılması ve geliştirilmesi, günümüze ka-

dar yeterince verimli kullanılamamış olan 

bazı potansiyel alanlarımızın ortaklık dü-

şüncesiyle ve herkes için en iyi olan yön-

temle harekete geçirilmesinin yollarının 

bulunmasıdır. Bu kapsamda; kendi kendine 

yeterlilikle büyüme, ihracatta hacim ve 

çeşitliliğin yükseltilmesi, dünya standartla-

rında markalaşmanın artması, üyelerimizin 

meslekî faaliyetlerinin desteklenmesi, genç 

ve kadın müteşebbisliğin gelişmesi, KOBİ 

ölçeğinde yatırım ve proje sayısının artması 

ve tüm bu hususlarda çalışma ortamının 

iyileştirilmesi için paydaş kurum ve kuru-

luşlarla devamlı işbirliği, çalışmalarımızın 

temelini oluşturuyor.

Manisa Ticaret Borsası ekonomik kalkın-

maya ilişkin sektörel ve mesleki konuların 

yanı beşeri gelişmede de önemli fonksi-

yonlar üstlenmektedir. Her adımın resmi 

kurumlardan beklenemeyeceği ya da dev-

let kurumlarının imkânlarının tanım, bütçe 

ve donanım itibariyle yeterli olmadığı du-

rumlarda, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

çatısı altındaki Oda ve Borsalarımız devreye 

girmekte ve önemli işler başarmaktadır. 

Bu temel yaklaşım Manisa’da da geçerli-

dir. Ayrıca; ekonomik refah göstergeleriyle 

kentliliğimizin gelişmesi ve daha iyi yaşanılır 

şehirler için de bu yaklaşım çok önemli ve 

değerlidir.

Çünkü; Manisa Ticaret Borsası olarak 

şehirlerimizin potansiyellerini optimum se-

viyede devreye alacak ve devrede tutacak 

olan Türk özel sektörüne, her türlü zorluğa 

rağmen büyük görevler düştüğünün bilin-

cindeyiz. Ancak, iş dünyasının görevlerini 

gerektiği ölçüde yerine getirebilmesi için, 

ülke ekonomisinin direncinin neredeyse 

test edildiği son dönemden en akılcı po-

litikalarla çıkış sağlanması gerekiyor. Bu 

kapsamda yatırıma, üretime, istihdama 

ve ihracata yönelik tedbirler, belirsizlikleri 

artıracak değil dengeli bir seviyede stabi-

lizasyonu sağlayacak uygulamalar, döviz 

kuru ve enflasyon ilişkisinin iyi yönetilmesi 

gibi hususlar da meslek kuruluşu olmanın 

getirdiği sorumlulukla, Manisa ve ülkemizin 

gücü adına her platformda takip edeceği-

miz öncelikli konular arasında olacak.

Marka Kent olma yolunda Manisa’nın 

önceliği ne olmalı?

Her zaman stratejik bir konuma sahip 

olan Şehzadeler Şehri Manisa, tarımı ve 

sanayisiyle günümüze kadar yükselttiği 

ekonomik hacim ile birlikte, biriktirdiği ta-

rihi değer ve yaşattığı kültür çeşitliliğiyle 

de her alanda zengin olma niteliğine sahip 

nadir kentler arasındadır. İlçelerinin de ta-

şıdığı somut değerler, ulaştığı gelişmişlik 

ve daha da iyisi için taşıdığı potansiyel ile 

Manisa hali hazırda bir “Marka Kenttir”. Asıl 

mesele tarım, sanayi, turizm, kültür ve sanat 

kategorilerindeki marka değerlerinin milli 

ekonomiye ve kültürel paylaşıma ne kadar 

dahil edilebildiğidir.

Manisa’nın tarımsal üretimde ve ihracat-

ta isteği yerde olduğunu söyleyebiliriz. Çün-

kü Manisa bu konuda çok başarılı. Ancak 

Manisa’nın istediği yer de sürekli değişiyor. 

Çünkü Manisa üretmeyi seviyor ve çok daha 

büyük bir potansiyel. Bizler de her yeni giri-

şim, her yeni yatırım ve üstüne eklediğimiz 

her yeni bilinçlenme düzeyiyle bunu görü-

yor ve yeni hedefler oluşturuyoruz.

Sürekli büyüyen nüfusu, sağlıklı bes-

lenme yönünde her geçen gün artan bi-

linçlenme ve değişim gösteren tüketim 

alışkanlıkları ve rekabet şartları ile dünya 

tarım sektörü de dahil dördüncü sanayi 

devrimine doğru ilerlerken, temel kaynak-

larını, sanayi alt yapısını ve ticari potansi-

yelini öncelikle kendi kendine yeterli olma 

seviyesine çıkarma, aynı zamanda da katma 

değere dönüştürme becerisini yükseltmesi 

Türkiye’nin en büyük teminatı olacaktır. 

Manisa da bu sürecin ve marka değerlerinin 

katacağı gücün farkındadır.

Marka değerlerimizin korunmasında ve 

geliştirilerek fark yaratmasında girişimcilik, 

geleceğimiz adına beklentilerimizin şekil-

lendiği bir odak noktasıdır. Manisa’da çalış-

mak ve üretmek bir gelenek. Dolayısıyla ne-

silden nesile aktarılan bu gelenekte öncelik 

“Sürdürülebilirlik, tanıtım ve ihracata yönelik 

fırsatların değerlendirilmesi” olduğunda, 

yeni marka yönetimi stratejisi ve katma de-

ğere dönüşüm de kendiliğinden gelecektir. 

Tabi burada Manisalılara, varlığından gurur 

duyduğumuz her bir genç iş adamımız ve iş 

kadınımıza düşen görev ise proje geliştirme 

ve hayata geçirme, karar alma süreçlerine 

katılma, fikir ve bilgi üretme, üniversite ve 

iş dünyası entegrasyonu, bilgi transferi ve 

tanıtım gibi daha pek çok alanda,  çalışmak 

ve becerilerini Manisamıza kazandırmaya 

devam etmektir.

Manisa kültür çeşitliliğiyle 
her alanda zengin olma 

niteliğine sahip nadir kentler 
arasında.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi


