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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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Borç yapılandırması için son başvuru 31 Aralık 

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması 

ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında 7256 sayılı kanundan 

yararlanmak isteyen kamu borçlularının, 

31 Aralık tarihine kadar ilgili idareye 

başvurması gerekiyor. Yapılandırma 

kapsamında şu borçlar yer alıyor: 

-31 Ağustos 2020 tarihinden önceki 

dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu 

tarihe kadar verilmesi gereken 

beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara 

bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve 

gecikme zamları; 

- 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 

2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi 

ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları; 

-31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme Koordinasyon 

Başkanlıklarına bağlı borçların ilk taksidinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar; diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden 

ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçların ilk taksitini 28 Şubat 2021 tarihine kadar; diğer taksitlerin ise bu tarihleri 

takip eden 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, esnaf, tüccar ve sanayicinin sıkıntılı bir 

süreçten geçtiğini belirterek, ödenmesi gereken vergi ve cezaların yapılandırılması imkanı ile az da olsa bir kolaylık 

sağlandığını kaydetti. Yüksel, Salihli, Kula ve Selendi’de bulunan Salihli TSO üyelerini bu kanundan yararlanmaya 

davet ederek, içeriğini şöyle açıkladı: “Yeni düzenlemeyle 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 

bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan aidat, munzam aidat borç asıllarının tamamı yapılandırma 

kapsamına girdi. Birinci taksidin Şubat 2021 sonuna kadar; kalan taksitlerin aylık dönemler halinde ve azami toplam 

altı eşit taksitte ödenmesi halinde (Temmuz 2021 ayı sonuna kadar), bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi alacakların, alacak asıllarını, bu kanunun yayımından önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması 

halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden 

vazgeçiliyor. 

Sigortacı üyelerimizin ise 31 Ağustos tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımı tarihine kadar 

ödenmemiş olan aidat, munzam aidat ve TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat 

borç asıllarının tamamı yapılandırma kapsamında yer alıyor. 

Üyelerimizi yapılandırmadan yararlanmaya davet ediyoruz.” 
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Salihli için lisanslı depoculuk önerisi 

Tarımsal sanayi bakımından gelişmiş bir 

bölgede yer alan Salihli için, son yıllarda 

kullanımı giderek artan lisanslı 

depoculuk önerisi sunuldu. Tarımsal 

ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarını en aza 

indiren, çiftçilerin de zarar etmesinin 

önüne geçen bir sistem olan lisanslı 

depoculuğu yaygınlaştırmak için çeşitli 

teşvikler uygulanıyor. 

Tarım ürünlerinin belli bir kira bedeli 

karşılığında sağlıklı koşullarda 

depolanmasını sağlayan lisanslı depolar, 

A.Ş. statüsünde kurulmuş ve çalışma 

usulleri devlet tarafından belirlenmiş 

olan büyük kapasiteli depolar olarak 

faaliyet gösteriyor. Lisanslı depoculuğun 

31 Aralık 2023 tarihine kadar teşvik 

edilmeye devam edeceğini belirten Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaretinde sistem hakkında Başkan İbrahim Yüksel’e detaylı bilgiler sundu. 

Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünlerin 2023 yılı sonuna kadar 

zirai stopaj vergisinden (yüzde 2), elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (yüzde 20) ve yüzde 1 KDV’den muaf 

olduğunu anlatan Özel, bu süre zarfında devlet tarafından depo kira desteği ödendiğini de kaydetti. 

Salihli için kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı konusunda lisanslı depolar kurulabileceğini vurgulayan Özel, “Zeytin, 

zeytinyağı ve kuru üzüm için ÇKS haricindeki kesimler için ayda ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere; ÇKS’ye kayıtlı 

üreticiler ile üretici örgütleri için ise ayda ton başına 20 TL’yi geçmemek üzere ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak 

kira ücretlerinin yüzde 50’si oranında depo kira desteği veriliyor” dedi.   

Lisanslı depo denetçisi Hüseyin Kartal da bunlara ilave olarak, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL’yi 

geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verildiğini kaydetti. Kartal bunların yanı 

sıra, üreticilere analiz desteği, kredi faizi desteği, lisanslı depo yatırımı ve işletme kredisi desteği gibi teşvikler 

verildiğini anlattı. 

Planlı tarıma bir türlü geçilememesi nedeniyle çiftçinin her yıl belli ürünlerde zarara uğradığını belirten Salihli TSO 

Başkanı İbrahim Yüksel, lisanslı depoculuğun pek çok yönden avantajlı olduğunu ifade etti. Yüksel şu değerlendirme 

yaptı: 

“Bildiğiniz gibi bu yıl bölgemiz çiftçisi salçalık domates fiyatlarının çok düşmesi nedeniyle ürünü toplamayıp tarlasını 

sürdürdü. Her yıl farklı ürünlerde benzer olaylar yaşanıyor. Lisanslı depoculuğun bu tür dezavantajlı durumları ortadan 

kaldırdığı anlaşılıyor. Salihli gibi tarımsal üretimin ve tarımsal sanayinin yoğun olduğu bir bölgede lisanslı depoculuk 

şart. Bu cazip imkândan yararlanmak için yatırımcıları teşvik etmek gerekir.” 
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Ziraat Bankası ile kolay finansman protokolü imzalandı 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Salihli Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Tedarik Zinciri 

Finasnman protokolü imzalandı.  Ticari mal alım satımlarında kolay finansman imkanı sağlayan Ziraat Bankası’nın 

Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolünün imza törenine Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

İbrahim Yüksel, Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş 

Aksoy, Ziraat Bankası İzmir 1. Bölge Yöneticisi Hüseyin Tamer Karaman, Salihli Ziraat Bankası Şube Müdürü Fuat 

Parıldar, Salihli Cumhuriyet Şube Müdürü Ali Mermer katıldı. 

Ziraat Bankası yetkilileri, Bankkart Tedarik Zinciri’nden Türkiye genelindeki tüm Oda ve Borsa üyeleri ile sektör 

meclis üyelerinin yararlanabileceğini ifade etti. 

Piyasalarda finansman sıkıntısı yaşandığını ve Ziraat Bankası ile TOBB arasında hayata geçirilen bu geniş kapsamlı 

projenin pek çok ticari işletmenin nakit akışına çare olacağına inandığını belirten Salihli TSO Başkanı Yüksel, 

“İnanıyorum ki bu sıkışık dönemde Ziraat Bankası ile imzalanan protokol iş alemine rahat bir nefes aldıracak” dedi. 

Pandemi dönemindeki kısıtlı çalışma imkanları nedeniyle pek çok işletmenin karlılığında önemli bir gerileme 

olduğuna dikkat çeken Yüksel, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde Oda ve Borsa üyelerinin 

Tedarik Zinciri Finansman sisteminden yararlanabileceğini; böylece ticaretin önündeki önemli engellerden biri olan 

finansmana erişimde üyelere kolaylık sağlanacağını vurguladı. İbrahim Yüksel, “Ziraat Bankası’nın Bankkart Tedarik 

Zinciri üyelerimiz için büyük avantaj. Bu uygun şartlı finansman imkanından üyelerimizi yararlanmaya davet 

ediyoruz” dedi. 

Bankkart Tedarik Zinciri ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapması amaçlanıyor. Üreticilerin veya 

satıcıların, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satmasının önü açılıyor.  İşletme sahibi, sattığı malın 

bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alabilecek. Böylece nakit akışı 

öngörülebilir hale getirilmiş olacak. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını 

karşılayacak ve bir buçuk seneye ulaşan kredi imkânına kavuşacak. Aynı zamanda ödemeler, esnek vadelendirme ile 

yapılabilecek. Böylece nakit akışları rahatlayacak. 


