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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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Kestelli, Manisalı kadınlara başarıya giden yolu tarif etti 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Manisa 

İcra Kurulu toplantısının konuk konuşmacısı 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Işınsu Kestelli oldu. Salihli TSO’daki 

toplantıya Manisa, Salihli, Turgutlu, Alaşehir, 

Demirci, Gördes ve Akhisar’dan gelen 

girişimci kadınların yanı sıra, Alaşehir 

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, TOBB 

İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı 

Aysel Öztezel, Salihli Ziraat Odası Başkanı 

Cem Yalvaç da katıldı. 

Manisa Kadın Girişimciler Kurulu İcra 

Toplantısı’nın ardından geçilen Sardes 

Konferans Salonu’nda İzmir Ticaret 

Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, kendi 

hayatından örnekler eşliğinde, başarıya giden yolda neler yapılması gerektiği konusunda katılımcılara önemli ipuçları 

sundu. 

Güçlü topluma giden yolda öncelikle güçlü kadınlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Kestelli, şunları söyledi: 

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyorum ve bu konuya kendimi adadım. Sadece kadınlara değil, dezavantajlı gruplara 

yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Yanlış algılarla boğuşuyoruz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum da güçlü olacaktır. 

Bu konuda daha çok uzun zaman çalışmamız gerekiyor. 

Kadınların erkeklere göre pek çok avantajları var. Duygusal avantajların yanı sıra, kadınlar yeniliğe daha kolay adapte 

olabiliyor. Yaratıcı güçleri daha fazla. Biz de İzmir Ticaret Borsası olarak kadınları çalışma yaşamına katmaya yönelik 

projeler geliştiriyoruz ve bu konuyu çok önemsiyoruz.” 

Sevdiğiniz işi yapın 

Işınsu Kestelli, iş yaşamının ilk yıllarında özel sektörde asistanlıkla işe başladığını ve her kademede bulunarak yavaş 

yavaş yükseldiğini anlatarak, “İş beğenmemezlik yapmayın. Her bulunduğunuz ortam size yeni bir şeyler öğretecektir. 

Bir de başarılı olmak için insanın sevdiği işi yapması çok önemli.” dedi. 

Toplantıda Salihli’nin ekonomisi hakkında kısa bilgi veren Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, kadın 

girişimcileri desteklemek için kurslar açtıklarını ve iş yaşamına katılmalarını teşvik ettiklerini anlattı. Oda’nın bugüne 

kadar 25 KOSGEB girişimci kursu açtığını ve 600 kişinin bu kurslardan yararlandığını kaydeden Yüksel, “Kurslara 

özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor. En az 80 kişi kendi işyerini açtı. Kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını 

kazanmalarını çok önemsiyoruz.” dedi. 

Konuşmalardan sonra söz alan Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Uslu, böyle kapsamlı bir toplantı 

düzenleyen Salihlili Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine teşekkür etti. 

Toplantı sonunda, Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, İTB 

Başkanı Işınsu Kestelli’ye konuşmaları için teşekkür ederek, günün anısına bir plaket takdim etti. 
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“e-Belge” bilgilendirmesine yoğun katılım 

Salihli TSO’da düzenlenen “e- belge Uygulamaları” konusundaki bilgilendirmeye Salihli’deki mükellefler ile 

muhasebeci ve mali müşavirler yoğun katılım sağladı. Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Manisa 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Uzmanı Halil İbrahim Erol ile Manisa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 

Odası temsilcileri Mustafa Üye ve İsmail Ersin, e-fatura ve e-arşiv gibi elektronik belgelerin düzenlenmesi konusundaki 

son düzenlemeler hakkında bilgi sundu. 

Toplantının açış konuşmasını yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, kayıt dışılığın önlenmesi 

için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Tüm işlemlerimizi kayıtlı olarak 

yapmakta olan bizler, ne yazık ki hiçbir belge düzenlemeden veya eksik belge ile çalışanlar tarafından haksız rekabetle 

karşı karşıya kalıyoruz. Kayıt dışılık terörden bile daha fazla zarar vermektedir. Bu durumu her ortamda dile 

getiriyoruz. Vergi, belli kesimlerin üzerinde bir yük olmaktan çıkarılmalı ve tabana yayılmalıdır.” diyen Yüksel,  kayıp 

ve kaçakların önlenmesi için etkin çözümleri acil olarak beklediklerini; yeni sistemde prensipte altyapı sorunlarını 

yaşanmakta olduğunu, bunların zamanla çözüleceğini kaydetti. 

Manisa’dan gelen GİB Gelir Uzmanı Erol ile Manisa SMMMO temsilcileri Üye ve Ersin, e- arşiv ve e-fatura 

kullanımının yıldan yıla artış gösterdiğini; bazı konularda soru işaretleri olmasına rağmen, mükelleflerin e- belge 

kullanımını benimsediğini vurguladı. E-belge uygulamalarının kayıt dışılığın önlenmesinde büyük yarar sağlayacağı 

görüşünü belirten uzmanlar, bu uygulamaların büyük kolaylık sağlayacağını ve zamanla buna alışılacağını ifade etti. 

Bilgilendirme toplantısında uzmanlar bir yandan yasal düzenlemeler hakkında bilgiler sunarken, diğer taraftan da 

katılımcılardan gelen sorulara yanıt verdi. 
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Salihli TSO Ortaokulu, tatile törenle girdi 

 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine Salihli TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Yüksel, Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, Meclis Üyesi Hasan Kınık da katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Yüksel, Oda olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, Oda’nın ismini taşıyan 

okulun başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Okullardan gelen  talepleri bütçenin sunduğu imkânlar çerçevesinde 

karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Yüksel, “Salihli TSO’ nun ismini taşıyan okulumuzu yakın takibe aldık. Burada 

okuyan çocuklarımızın başarılı olması için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Güvenli, sağlıklı, verimli ve kaliteli bir 

eğitim için gerekli olan AB standartlarında olduğunu belgeleyen OHSAS TS 18001 belgesini alan okulumuzun 

yönetimini ve öğretmenlerini kutluyorum. Bu belgenin, başarı çıtasını daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. 

Bundan sonraki hedef 45001 belgesini almak olmalı.” dedi. 

Okul Müdürü Şahin Turanlı’ ya ve OHSAS 18001 belgesinde emeği geçen öğretmenler Nuran Sarı, Tuba Doğru, 

Mehmet Umutlu, Halil Topal ve Yunus Yalçın’a birer plaket takdim eden  Yüksel, “Başarılı çalışmalarınızla Salihli’nin 

ismini eğitim camiasında da en üst seviyelere taşıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz.” dedi. 

Karne dağıtım töreninde ayrıca okuldan tayin olarak başka bir okula geçen İngilizce öğretmeni İlknur Uymaz’a da 

plaket takdim edildi. 
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İnşaatçılar 2020 yılından umutlu 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın İnşaat Meslek Komitesi, periyodik toplantılarından birini daha gerçekleştirdi. 

Meslek Komitesi üyeleri Günay Topkaya, Mehmet Yavaş, Taliye Girgin, Yasemin Yıldırım, Erhan Güzel ve Hasan 

Yalabık’ın katıldığı toplantıda, son iki yılda yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerden en çok etkilenen sektör olan inşaat 

sektörünün, tüm olumsuzluklara rağmen, umut vadettiği görüşünde birleşti. 

Sektörde inşaat maliyetlerinin çok yüksek oranda arttığına vurgu yapan Salihli TSO İnşaat Komitesi, görüşlerini ve 

önerilerini şöyle sıraladı: 

“Konut stoklarının erimesi ile birlikte, sektörümüzde inşaat maliyetleri en az yüzde 50-60 oranında artacaktır. Yeni 

inşa edilecek yapılara bu yüksek maliyetler mutlaka yansıyacaktır. Yeni ev almak isteyenler bu dönemi iyi 

değerlendirmeli; döviz ve mevduattan çıkıp gayrimenkule dönmelidir. 

Geçtiğimiz yıllarda arsa sahiplerinin, temelden daire satın alanların ve müteahhitlerin yaşamış oldukları 

mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için, müteahhitlik yasası düzenlenmelidir. Arsa sahipleri müteahhit firmalardan 

teklif alırken, rekabeti inşaatın kalitesi üzerinden yapmalıdır. 

Bunun yanı sıra otopark yönetmeliği ve planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişikliğe gidilmezse, ekonomik kriz aşılsa 

bile, yeni yatırımlar sınırlı kalacaktır. Hükümetimizin, inşaat sektörünün bu zor günlerinde önündeki engelleri 

kaldırmasını bekliyoruz.” 

İnşaat sektörünün 200’den fazla iş kolunu doğrudan etkilediğini; yaşanan sıkıntılar nedeniyle 1 milyon kişinin işsiz 

kaldığına dikkat çeken Salihli TSO İnşaat Komitesi, “2020 yılının ilk çeyreğinde konut faiz oranlarının yüzde 0,79’a 

çekilmesi ile sektörde olumlu yansımalar yaşanacaktır. Piyasaların hareketleneceği konusunda umutluyuz” 

açıklamasını yaptı. 


