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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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TOBB’un Manisa toplantısına Salihli TSO’dan güçlü katılım 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve 

Sanayi Odası (TSO) ve Manisa Ticaret 

Borsası tarafından organize edilen 

“Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare 

Toplantısı”na katılarak bölge iş 

dünyasının sıkıntılarını görüş ve 

önerilerini dinledi. 

Manisa TSO ile Manisa Ticaret 

Borsası’nın ev sahipliğinde, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

katılımı ile Manisa Holiday Otel’de 

gerçekleştirilen toplantıda ilin ve 

bölgenin ekonomi ve ticaret hayatı 

üzerine görüş ve değerlendirmelerde 

bulunuldu. Salihli TSO’yu temsilen 

Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel’in yanı sıra, yönetim, meclis ve meslek 

komiteleri üyeleri Günay Topkaya, Osman Özsaraç, Özgür Ayçelik, Ali Burhan Erdem, Murat Girgin, İsa Mert, 

Erhan Güzel, Ahmet Doğan, İsmail Adamcıl,  Mehmet Çelik ve Onur Kara katıldı.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada İdlib’de şehit olan askerler ve depremde hayatını 

kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. “Deprem hepimizin yüreğini yaktı” diyen Hisarcıklıoğlu, burada 

gösterilen dayanışmayı övdü 

Reel sektörde umut hakim 

Her yeni yılın, yeni bir umut, yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2019’un ekonomi 

açısından zor bir sene olduğunu, ancak son birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığının görüldüğünü anlattı. 

Bunu da gelecek için umut verici olarak gördüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 

“2020’de reel sektör için belirsizlik yerine umut hakim olacaktır. Elbette ülkemizi büyütme sürecinde sadece 

siyasetçilere değil, hane halkından müteşebbisine, meslek örgütlerine kadar hepimize önemli görev ve sorumluluklar 

düşüyor. Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizler de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata 

devam etmeliyiz. Risklere değil, fırsatlara, içeriye değil dışarıya odaklanmalıyız. 2020’de temkinli ama kararlı bir 

şekilde ilerlemeliyiz. İşte bunun için neler yapmamız lazım, bugün sizlerle bunu istişare edeceğiz. Siz bize ev 

ödevlerimizi vereceksiniz. Biz de Ankara’da bunlara çalışacağız.” 

Toplantı sonrasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşerek sohbet etme imkanı bulan Salihli TSO heyeti üyeleri, 

kentte yaşanan gelişmeler ve genel ekonominin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 
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İş sahibi kadınlar çalışmaktan memnun 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, kadınların 

iş yaşamındaki yerini tespit etmek, 

sıkıntılarını ve sorunlarını ortaya koymak 

amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. İşinin 

başında bulunan üyelerinin yanı sıra, 

sanayi sitesinde emeği ile çalışanların da 

aralarında bulunduğu 30 kadın tek tek 

ziyaret edilerek, anket uygulandı. 

Sektörel incelemeler kapsamında bu sefer 

kadınlara yönelik bir çalışma yapan 

Salihli TSO, gerçekleştirdiği ziyaretler ve 

anketleri değerlendirmek üzere, Oda 

Meclis Salonu’nda kadın üyelerin 

katılımıyla bir toplantı düzenledi. Salihli 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Yüksel, toplantıda, kadınların iş 

yaşamında son zamanlarda daha fazla yer 

almaya başlamasının sevindirici olduğunu 

belirtti. Kadınların iş hayatında yer 

almasının işletmeye ve çalışma ortamına 

büyük yarar sağladığını vurgulayan 

Yüksel, şu görüşleri dile getirdi: 

“Kadının olduğu yerde disiplin, düzen, yumuşaklık ve sakinlik hakim olur. Kadının bulunduğu ortamda kötü 

konuşmalar olmaz, saygılı davranışlar dikkat çeker. Biz bunu kadın çalışanlara yönelik yaptığımız birebir ziyaretlerde 

gözlemledik. Bunun doğruluğunu kadın üyelerimiz her fırsatta bize ifade etti. 

Kadınların iş yaşamına katılması son yıllarda daha da arttı. Toplam çalışanlara oranı yüzde 30’lardan yüzde 32’lere 

çıktığını istatistikler de gösteriyor. Ama temsil edilme konusunda hala geride olduklarını görüyoruz. 36 kişilik 

meclisimizde sadece 1 kadın meclis üyemiz var. Kadınların her alanda bulunması ve temsil edilmesi gerektiğine 

inanıyoruz.”  

Toplantıya sigortacı ve konfeksiyoncu kadınların yanı sıra, Salihli TSO bünyesinde yer alan Kadın Girişimciler İcra 

Kurulu temsilcisi Benay Oral ve Salihli TSO Başkan Yardımcıları Taner Kalay ile Günay Topkaya da katıldı. 

Toplantıda birebir görüşmelerle doldurulan anketlerin değerlendirmesi de oluşturulan sonuç raporu çerçevesinde 

yapıldı. Buna göre Salihli’de işinin başında bulunan kadınların yarısından çoğunun üniversite ve lise mezunu olduğu; 

yanlarında 1-5 kişi arasında çalışan olduğu; işletmelerin ağırlıklı olarak 10 yıl ve üstü maziye sahip köklü 

işletmelerden oluştuğu, en büyük sorunun kalifiye eleman ve finansman konusunda yaşandığı anlaşıldı. 

Kadınların, iş yaşamında karşılaştıkları avantaj ve dezavantajların neler olduğu konusunda sorulan soruya verilen 

yanıtlardan, genelde kendilerini avantajlı gördükleri ve saygılı tutumlarla karşılaşmaktan son derece memnun 

oldukları anlaşıldı. 
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Salihli TSO, dış ticaret eğitimi verdi 

 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, dış ticaret yapan üyelerine yönelik olarak eğitim düzenledi. VT Dış Ticaret Atölyesi 

yetkilisi Vasfiye Toğaç, dış ticarette karşılaşılan riskler ile risk yönetimi ile akreditif konularında katılımcılara detaylı 

bilgiler sundu. 

Salihli TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, ticari işlemlerin kârlı olduğu kadar, risk unsuru yüksek 

işlemler olduğunu belirten Toğaç, “Küresel ekonomilerde sağlam bir yer almamız ve ayakta kalabilmemiz, önümüze 

çıkabilecek risklerin neler olabileceğini bilmek ve bunlara karşı önlem almakla; yani riski yönetmekle 

gerçekleşecektir.” dedi. 

Riskleri yönetebilmek, şirket yönetiminin sürdürülebilirliği ve başarıyı yakalamak için, sistematik olarak ele alınması 

gereken bir konu olduğunu ifade eden Toğaç,  riskleri yönetebilenlerin, işlerinde de başarılı olacağı görüşünü 

savundu. 

Eğitimin bir kısmına katılan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, dış ticaret eğitimiyle üyelerde, 

akreditifli ödemelerde ve diğer dış ticaret işlemlerinde yaşanan sorun ve zorluklarla ilgili olarak bir farkındalık 

oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Yüksel, Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin geliştiğini ve burada faaliyet 

gösteren 40’ın üzerindeki firmanın en az yarısının ihracat yaptığına dikkat çekerek, “Düzenlediğimiz eğitimlerle 

üyelerimizi daha fazla donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin kurtuluşu ihracat artışına bağlı. İhracatın 

artması demek, üretimin; dolayısıyla da istihdamın artması demektir ” dedi. 
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Hidayet Karakuş, Salihliler’e şiir ziyafeti sundu 

Şiir İkindileri ile ismini ulusal ve uluslar arası platformda da duyurmuş olan Salihli, edebiyata ve şiire meraklı olan 

Salihlililer’in bir araya gelmesiyle “İkindiden Sonra Şiir” oluşumu ile bu alanda etkinliğini sürdürmeye çalışıyor. 

İkindiden Sonra Şiir etkinliklerinin ilk ikisi Suresto’da düzenlendikten sonra, etkinlik komitesinin girimleriyle 

organizasyona kurumların da katılması sağlandı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Salihli Ticaret 

Borsası ve Salihli Ziraat Odası’ndan da bu konuda destek alındı. İkindiden Sonra Şiir etkinliklerinin üçüncüsüne 

tanınmış yazar ve şair Hidayet Karakuş konuk oldu. İkindiden Sonra Şiir etkinliğine Salihli TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Yüksel de katıldı. 

Salihli TSO Sardes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Salihlili edebiyatseverler ilgi gösterdi. Karakuş, 

etkinlikte eserlerinden örnekler sunarak, dinleyenlere şiir ziyafeti sundu. Türkçe öğretmeni olan Karakuş, TRT’ye 

programlar hazırladı. Pek çok radyo oyunu da kaleme aldı. Karakuş’un şiir ve düzyazıları Çağrı, Şölen, Ilgaz, Forum, 

Varlık, Yelken, Dönemeç, Yarın, Somut, Yazko Edebiyat, Gösteri ve Düşlem dergileri ile Cumhuriyet gazetesinde 

yayımlandı. Yapıtlarından bazıları yabancı dillere çevrilen Karakuş, şiir ve romanlarıyla da pek çok ödülün sahibi 

oldu. 

İkindiden Sonra Şiir etkinliklerinin ilkine Habib Bektaş ve Ertuğrul Özüaydın; ikincisine de Tuğrul Keskin katılmıştı. 

Etkinliğin düzenleme komitesinde Habib Bektaş, Ertuğrul Özüaydın ve Yusuf Çağlar yer alıyor. 
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Galericiler sınava girdi 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik gereği, 13 Ağustos 2018 tarihinden 

önce faaliyete geçmiş olan galericiler yetki belgesi almak zorunda. Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin bir kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) yetkilileri, oluşan 

talep çerçevesinde Salihli TSO’ya gelerek, belge almak isteyenleri sınavdan geçirdi.  Salihli’nin yanı sıra, Kula ve 

Demirci gibi yakın ilçelerde faaliyet gösteren galericiler de Salihli TSO’daki sınava katıldı 

“Seviye 5” belgelerini almak için Salihli TSO’nun Meclis Salonu’nda düzenlenen yazılı sınava 18 galerici 

katıldı.  Galericiler, ikinci aşamada ise İsuzu Plaza’da uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Buradaki sınava da 26 galerici 

iştirak etti. 

Yetki belgesi sınavının oluşan talepler doğrultusunda zaman zaman tekrarlandığını belirten Salihli TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Sadece Salihli’den değil, civar ilçelerden de katılım talepleri geliyor. Bundan 

önceki sınavlarla birlikte bugüne kadar Salihli TSO’da sınava katılan galerici sayısı 356’ya ulaşarak, bu konuda 

Türkiye genelinde en ön sıralarda yer aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Talepler geldikçe yeni sınavlar 

organize etmeye devam edeceğiz” dedi. 
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Vergi Haftası kutlamalarında Salihli TSO ziyareti 

 Vergi bilincinin oluşturulması ve benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt 

dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşması için her yılın son haftasında kutlanan Vergi Haftası bu yıl 30. kez 

düzenleniyor. Bu kapsamda Salihli Adil Oral Vergi Dairesi temsilcileri, iş dünyasının Salihli’deki başlıca mesleki 

kuruluşu olan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarete Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, Müdür 

Yardımcısı Ender Alsaç, Sicil Servisi Sorumlusu Emir Leylek ve memur Ziyaettin Bozkurt katıldı. 

Vergiler konusundaki uygulamaların ve yeni düzenlemelerin yanı sıra genel ekonomi konusunu da kapsayan 

sohbette, kalkınmanın temelini oluşturan verginin önemi üzerinde görüşler bildirildi. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik durgunluğun bu yıl 

aşılmasını beklediklerini belirterek, “Risk almak lazım. Ekonomide küçülme devam ederse, istihdam sorunu içinden 

çıkılmaz bir hal alacak. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri, çıkarılan aflarla vergisini zamanında ödeyen 

mükelleflerin mağdur edilmesidir. Vergisini zamanında ödemeyen adeta ödüllendiriliyor. SGK’da ödemesini 

zamanında yapanlara uygulanan yüzde 5 indirimi uygun buluyoruz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi. 

  

 


