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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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İbrahim Yüksel: “Ekonomide zor bir yıl bizi bekliyor” 
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2020 yılındaki son Meclis 

Toplantısı’nda geçtiğimiz yılın değerlendirmesinin yanı sıra, 2021 

yılına ilişkin öngörüler ve beklentiler dile getirildi. Zoom 

uygulaması ile gerçekleştirilen toplantıda, Meclis Başkanı 

Süleyman Oral ile Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 

Salihli TSO’nun Meclis Salonu’nda üyelerle sanal ortamda 

bağlantı sağladı. 

Bütün dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının 

ekonomide oldukça kötü sonuçlar doğurduğuna işaret eden 

Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, yaptığı değerlendirmede şu 

görüşlere yer verdi: 

“2020 yılı ekonomide olumlu ve olumsuz pek çok iz bıraktı. Geçtiğimiz yıl Nefes Kredisi, KOSGEB kredileri ve KGF 

kanalıyla firmalar yüksek oranda kredi kullandı. Piyasalarda bazı sektörler en olumlu dönemini geçirirken, birçok 

sektör ise Covid 19 ve ekonominin gidişatından kötü etkilendi. Kullanılan kredilerin piyasalarda yarattığı olumlu hava 

yavaş yavaş tükenmeye başladı. 2020 yılını yaklaşık sıfır büyüme ile kapatıyoruz. Enflasyon oranı yüzde 14.6, işsizlik 

oranı yüzde 12,7. Genç işsizlik ise maalesef yüzde 24,3 oranına ulaştı. 

İstihdam seferberliğine rağmen 4 milyon 194 bin kayıtlı işsiz var.    Diğer taraftan sektörlerin en büyük sorunu ise 

kalifiye eleman bulamamaktır. 

Faizler yüzde 12 ile yüzde 25 arasında değişiyor. Kredi faizlerinin yüksek olması sanayicinin, tüccarın ve esnafın 

maliyetlerini etkiliyor. Maliyetleri etkileyen bir diğer unsur ise döviz kurlarıdır. ABD Doları 2020 yılında yüzde 25, 

Euro ise yüzde 37 oranında arttı. TL’nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı çok yüksek oranlara ulaştı. 

İş dünyası olarak bizim öncelikli beklentimiz kredi faizlerinin düşmesi ve 2 bin 825 TL olarak belirlenen asgari ücretin 

üzerindeki vergi ve SGK oranlarının düşürülmesi. Çünkü asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203 TL’dir.” 

Bütçede yüzde 4 artış 

Salihli TSO’nun 2021 yılı bütçesi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 4 oranında artışla 2 milyon 520 bin TL olarak 

belirlendi.  Zoom uygulaması ile bağlanan Meclis üyeleri geçtiğimiz yılın ve 2021 yılının bütçelerini onayladı. 

Yönetim, 2021 yılı tahmini bütçesinin enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde yüksek ve istikrarlı bir büyüme 

performansına ulaşmak amacıyla ve tasarruf anlayışı içinde hazırlandığı bilgisini paylaştı. 

İbrahim Yüksel, Meclis Toplantısı’na komite üyelerinin de katılmasından memnun olduklarını belirterek, “Komite 

üyelerimizin odamız faaliyetlerine daha yoğun bir şekilde katılımları bizleri mutlu etmektedir. Geniş katılımla alınan 

kararların daha sağlıklı olacağına inanıyoruz. Çünkü komite üyeleri odamızla üyelerimiz arasında bir köprü görevi 

üstleniyor.  Temsil ettikleri komitelerin mesleki sorunlarını ve çözüm önerilerini bize aktarmalarını bekliyoruz.   Onun 

için komite üyelerimizi bundan sonra aramızda daha sık görmek istiyoruz.” dedi. 

Yönetim olarak, 2021 yılı bütçesini hazırlarken, üyelerin ödeme güçlüğü içinde bulunduğunu dikkate alarak, aidatlarda 

ve ücretlerde artış yapmamaya özen gösterdiklerini de belirten Yüksel, “2021 yılında aşıların uygulanmaya 

başlamasıyla sağlık alanında yaşanması beklenen olumlu gelişmelerin kısa zamanda ekonomiye de yansıması ve tüm 

sektörlerde rahatlama yaşanması en önemli beklentimiz. Yeni yılın başta sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç 

getirmesini gönülden diliyoruz.” şeklinde  temennilerini de dile getirdi. 
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Yüksel’den, kamu kurumlarına kira artışı yapmama çağrısı 

Covid-19 virüsünün ülkemizde görülmeye 

başlandığı Mart 2019 tarihinden bu yana, 

belirli periyotlarla uygulanan kısıtlamalar, 

satış yapamayan veya sınırlı üretim ve satış 

yapabilen; hizmet üretemeyen sektörleri zor 

duruma düşürdü. Özellikle restoranlar, 

lokantalar, kafeler, çay ocakları, 

kıraathaneler, taşıyıcılar, sanayideki küçük 

esnaf, oteller, düğün salonları “Hayat Eve 

Sığar” uygulamasından ve sokağa çıkma 

kısıtlamalarından en olumsuz etkilenen 

işyeri grupları oldu.   

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, işletmelere 

sağlanan bazı kolaylıklara rağmen, pek çok 

işyerinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya 

kaldığına dikkat çekerek, bu sektörlerin 

ayakta kalabilmesi için özellikle kamu 

kurumlarının çabalarının önemli olduğuna 

dikkat çekti. 

Enflasyon oranının 2020 yılı için TÜİK tarafından yüzde 14.6 olarak açıklandığını, yeni kira artış oranlarının tespitinde 

yeniden değerleme oranı olan yüzde 12.28’in dikkate alınacağını hatırlatan Yüksel, şu öneride bulundu: 

“2020 yılı pek çok üyemiz için zor geçti. 2021 yılında da bu zorlukların devam edeceğini görüyoruz. KOBİ’ler 

geçtiğimiz yıl Nefes Kredisi, KGF kredileri ve KOSGEB’den uygun faizli ve 6 ay ile bir yıl ödemesiz krediler kullandı. 

Bu krediler geri ödenmeye başlandı. Önümüzdeki aylarda sıkıntılar daha had safhalara çıkacak. Zaten sıkıntıda olan 

işyerlerinin bir biri ardına kepenk kapatmaya başlayacağından endişeleniyoruz. 

Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Kula ve Selendi ilçe belediyeleri, Vakıflar, STK’lar ve Kızılay’a bir çağrıda bulunmak 

istiyoruz. Gelin bu sene kiradaki mülklerinize zam yapmayın. Küçük esnaf ve KOBİ’ler en azından bu yönden biraz 

nefes alabilsin. Pandemi süreci bitip de normal düzene geçilince bu yeniden değerlendirilebilir.” 
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Halkbank ile tedarik zinciri protokolü imzalandı 

Halkbankası’nın uygulamaya 

koyduğu “Paraf Kredi Kartı Tedarik 

Zinciri Finansman Protokolü” 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Yüksel, Salihli Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Melih Yazgan ve 

Halkbank İzmir Bölge Müdürü 

Murat Erdoğan arasında imzalandı. 

Protokol imza törenine Salihli TSO 

Yönetim Kurulu Başkan 

yardımcıları Günay Topkaya ve 

Taner Kalay ile Halkbank Salihli 

Şube Müdürü Ali Yurt Ayyıldız da 

katıldı. 

Tedarik zincirlerinde finansman 

sıkıntısından kaynaklanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan uygulama, Oda ve Borsa 

üyeleri arasında satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanı ile ödeme esnekliği sağlayacak.   

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkelerin ekonomilerine darbe 

vurduğunu belirten Salihli TSO Başkanı Yüksel, karantina ve sokağa çıkma yasakları gibi nedenlerle pek çok sektörde 

üretim ve hizmetlerin aksadığına dikkat çekti. Esnafın, tüccarın ve sanayicinin olumsuz etkilendiği bu koşullarda en 

önemli sorunların başında finansman yetersizliğinin geldiğini vurgulayan Yüksel, Halkbank’ın tedarik zinciri 

uygulamasının piyasalarda bir nebze de olsa rahatlama sağlayacağını ifade etti. Yüksel, imzalanan protokolle ilgili şu 

detayları paylaştı: 

“Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansman Anlaşması, Salihli TSO ve Ticaret Borsası üyelerinin finansman 

ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir etki yaratacağına inanıyoruz. Protokol, alım satım işlemlerinde kolaylık 

sağlayacak, finansman ihtiyacını karşılarken de üretim ve ticarette devamlılığı koruyacak. 

Bu anlaşma ile üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca 

sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 

güne kadar vade imkanıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu sayede piyasada nakit 

akışında da önemli bir rahatlama sağlanacak.” 

Salihli, Kula ve Selendi’deki Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Salihli Ticaret Borsası üyelerini kapsayan protokolün, 

tahsilat riskini sıfıra indirerek, esnek vade ve taksit imkanı ile daha fazla ve hızlı satış yapma imkanı sağlaması 

bekleniyor.   
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Fidanlar büyüyecek, öğrenciler zeytin ve zeytinyağı yiyecek 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kadın Girişimciler Kurulu örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Hayırseverlerin 

yaptığı bağışlarla 500 zeytin fidanı satın alınarak, yatılı bölge okulları ve bünyesinde anaokulu bulunan okullara hibe 

edildi. Gemlik (Trilye) cinsi zeytin fidanları, Salihli Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Gazi İlkokulu, Bilim Sanat 

Merkezi, Misak-ı Milli İlkokulu, Alpaslan İlkokulu ve Adala Nergis Demet İlkokulu’na dağıtıldı. 

Salihli TSO Kadın Girişimcileri’nin eğitim alanına yönelik çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Dokuz yıl önce 

başlatılan uygulamayla her yıl 15 kız öğrenciye burs veren kadın girişimciler, kaynak sağlamak amacıyla sık sık 

kermesler ve gelir getirici etkinlikler organize ediyor. 

Bu yıl yapılan bağışların bir kısmını farklı bir şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini belirten Salihli TSO Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkanı Benay Oral, şu bilgileri verdi: 

“Okullara ve öğrencilere yönelik çalışmalarımıza bu yıl farklı bir boyut kazandırdık. İstedik ki yaptığımız katkı uzun 

soluklu olsun ve sürdürülebilir yaşama örnek olsun. Bunun için hayırseverlerin yaptıkları bağışlarla zeytin fidanları 

satın aldık. Bu fidanlar ürün vermeye başlayınca, gerek zeytininden gerekse de yağından istifade edilebilmesi için, 

yatılı bölge okullarını ve bünyesinde anaokulu bulunan okulları tercih ettik. 

500 zeytin fidanını 7 okulumuza dağıttık. Okul idarecileri ve personelin de yardımıyla bunlar toprakla buluştu. 3-4 yıl 

sonra fidanlar ürün vermeye başlayacak. Bu Salihli halkının gelecek nesillere güzel bir armağanı oldu.” 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Kadın Girişimciler Kurulu’nu örnek faaliyetleri nedeniyle 

gönülden kutladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yüksel, “Pandemiden dolayı kısıtlı çalışma koşullarına 

rağmen, yeni projeler hayata geçiren Kadın Girişimcileri yürekten kutluyorum.  Zeytin fidanı, yeni nesillere 

bırakılabilecek güzel bir miras. Eğitim alanına yapılan destek en isabetli ve olumlu katkılardan biridir. Bağış yapan 

ve bu bağışları fidan olarak okullara ulaştıranlara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

Salihli TSO Kadın Girişimcileri’nin dağıtımını organize ettiği zeytin fidanları Salihlili kadın girişimci Ayla 

Korkmaz’dan temin edildi. Bağışçıların isimleri fidanların üzerine etiketlenerek dağıtımları yapıldı. 
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Sanayiciler, nitelikli eleman yetiştiren okulun eğitim şartlarını iyileştirdi 

Sanayicilerin son yıllarda giderek artan 

kalifiye eleman ihtiyacına Salihli’de 

cevap veren okulların başında eski adı 

Endüstri Meslek Lisesi olan İMKB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

geliyor. Proje okulu seçilmesi ve 

Protokol Yürütme Kurulu’na Salihli 

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile 

Salihli Ticaret Borsası’nın 

temsilcilerinin dahil edilmesi, bu 

okulun kaderini değiştirdi.  Toplam 

değeri 1 milyon TL olan iki projesi 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 

kabul edilen İMKB Anadolu 

Lisesi’nde laboratuvarlar ve atölyeler 

modern araç gereçlerle donatılmaya 

başlandı. 

Projelerin partneri durumunda olan ve maddi katkı sağlayan Salihli TSO ile Salihli OSB’de 3 fabrika ile faaliyet 

gösteren Norm Holding’in yetkilileri, okulun atölyelerindeki son durumu incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Salihli TSO’da bir araya gelerek, sektörlerdeki ve OSB’deki gelişmeleri değerlendiren heyette, Salihli TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Oda Meclis Başkanı Süleyman Oral, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 

Uysal, TSO Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Doğan, sanayiciler İsmail Bali, 

Mehmet Demir, Mustafa Deniz, Yunus Er ve firma yetkilileri Nihat Alkent ile Ozan Dinçkan yer aldı. Oda’nın Meclis 

Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Organize Sanayi Bölgesi’ndeki faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgi ve fikir 

alışverişinde bulunuldu. Heyet daha sonra okula geçerek, gelişmeleri yerinde inceledi. 

Yeni bir alan açılacak 

Bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, makine ve tasarım teknolojileri gibi toplam 9 alanda eğitim veren 

ve kayıtlı 1300’ün üzerinde öğrencisi bulunan İMKB Lisesi’nde, yeni bir alan olan Endüstriyel Otomasyon 

Teknolojileri’nin açılması için çalışmalar sürüyor. Okulda, CNC operatörlerinin de yetiştirileceği Zafer Garaj isimli 

bilgisayar destekli tasarım atölyesi de yer alacak. 

İMKB Lisesi Müdürü Ümit Zeybek, Müdür yardımcıları Murat Türkyılmaz ve Sunay Tire, Salihli Kaymakamlığı AB 

Proje Ofisi sorumlusu Yavuz Erdem ile okul öğretmenleri, modern ekipmanlarla donatılmaya başlayan atölyeleri heyete 

tanıttı. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve İMKB Lisesi Potokol Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, proje 

okulu olarak ilan edilmesinden sonra İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki değişimi şöyle anlattı: “Pek çok 

meslek dalına yönelik kalifiye eleman yetiştiren Endüstri Meslek Lisesi, proje okulu ilan edilmesinin ardından büyük 

bir dinamizm kazandı. Pandemi nedeniyle okulların fiziki eğitim verememesi, bir anlamda okulun yenilenmesi için iyi 

bir fırsat oldu. Hazırlanmaya başlayan modern atölyelerde önümüzdeki dönemden itibaren sanayinin ihtiyaç duyduğu 

daha donanımlı elemanlar yetiştirilecek. CNC operatörleri, fabrikalarda en aranan elemanlar arasında. Bunlar 

yetişmeye başlayacak. Yeni atölyeler öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun.” 
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OCAK 2021 FAALİYETLERİNİ İÇERİR. 

 

SALİHLİ TİCARET 

VE SANAYİ ODASI e-BÜLTEN 
“Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Süreli Elektronik Yayınıdır”                            02 ŞUBAT 2021                 YIL:6   SAYI:61 

 

Odamız Ocak Ayı Meclis Toplantısı uzaktan bağlantı (zoom programı) üzerinden yapıldı.  

Salihli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, Zertum, Baloğlu, Dnz Deniz Tarım, Norm Holding, Sardes Gıda firmalarının 

yetkilileri ile odamız meclis salonunda yönetim kurulumuzun da katılımıyla toplantı yapıldı. 

    Salihli Organize Sanayi Bölgesinde yönetim kurulu toplantısına katıldık.  

TOPLANTILAR 

 


