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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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Salihlili meslek odalarından Jandarma’ya taziye ziyareti 

Suriye toraklarında devam eden “Bahar Kalkanı” harekatında şehit düşen Türk askerleri için Salihli İlçe Jandarma 

Komutanlığı’nı ziyaret eden Salihli’deki meslek odaları temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne taziye dileklerini 

sundu. Salihli Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’e Mehmetçiklerin vefatından duyulan üzüntüleri dile 

getiren heyette şu isimler yer aldı: 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi 

Başkanı Halil Aşık, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy,  Şoförler ve 

Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Hisar,  Marangozlar Odası 

Başkanı Kemal Alacalı, Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü, Kahveciler Odası Başkanı Hakan Yerli, İnşaat 

Sanaatkarları Odası Başkanı Davut Dilek, Berberler Odası Başkanı Kadir Dilşeker, Kunduracılar Odası Başkanı Celil 

Şenal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı ve Manavlar Odası Başkanı Rıfat Yavaş. 

Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan kahraman 

askerlerimizin ruhlarının şad olması, mekanlarının cennet olması dileklerinde bulunan Oda başkanları, “Milletimizin 

başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar 

diliyoruz. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarının her koşulda ve 

ortamda manevi desteğimiz devam edecektir. ” dediler. 

Salihli Jandarma Komutanı Mehmet Alşen, odaların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Oda 

başkanlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu duyarlı davranışınız bizi çok memnun etti.” dedi. 
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Salihlili kadınlar, günlerini bir dizi etkinlikle kutladı 

8 Mart Kadınlar Günü’nü her yıl farklı bir etkinlikle kutlayan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Girişimci Kadınlar 

Birliği, bu yıl da iki gün üst üste yüklü bir dizi program gerçekleştirdi. Hafta sonu Yeni Pazar yerinde el emeklerinin 

sergilendiği ve satışa sunulduğu bir etkinlik düzenlendi. Üretici Pazarı’nda 68 kadın el emekleriyle hazırladıkları 

hediyelik ürünleri satışa sunarak, aile bütçelerine katkı sağladı. Salihli halkı tarafından yoğun ilgi gösterilen Kadın 

Üretici Pazarı’nda düzenlenen çekilişle de katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı. Üretici Kadın Pazarı’nda 

girişimcilik yoluyla kadının ekonomik yaşamın içinde yer almasını teşvik etmek; kadınların hem aile bütçesine, hem 

de ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlandı. 

Takı tasarım atölyesi 

Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Şeff Restoran’da bir Takı Tasarım Atölye çalışması düzenlendi. Sıdıka İçli 

Angın anısına burs programına bağışlanan boncuk, taş ve takı malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilen atölye 

çalışmasına 100 kadın katıldı. Atölye çalışmasına katılan kadınlar, kendi takılarını tasarlama konusunda el becerileri 

kazandı. 

Başarılı kadınlara plaket 

Salihli TSO’nun Kadın Girişimcileri, takı tasarım atölyesinden sonra düzenlenen ödül töreninde Salihli’de kendi 

işlerinin başında bulunan, ekonomik özgürlüklerini kazanmış olan 6 başarılı kadını plaketle ödüllendirdi. Ödüller 

Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel tarafından takdim edildi. 

Ödül töreninde kadınlara hitap ederek bir konuşma yapan İbrahim Yüksel, kadınların ekonomik bağımsızlıklarının 

kazanmasının önemine vurgu yaparak, “Kadın hayatın her alanında kendine yer açmalıdır. Ekonomik bağımsızlığını 

kazanması, kadının kendine güvenini artırır. Kadının üretime daha yoğun bir şekilde katılmasını, mesleki kurumlarda, 

siyasette ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de daha fazla temsil edilmesini gönülden destekliyoruz. Girişimci 

Kadınlar Kurulumuza bu örnek çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi. 

Törende İlknur Dinç ve Hikmet İnan’a (Özel Mavi Boncuk Anaokulu) Girişimcilik Ödülü, Hatice Sardoğan 

Açıkça’ya (Galata Moda) Genç Girişimci Ödülü, Ayşe Dolaman’a Meslek Ödülü, ayrıca takı malzemelerini 

bağışlayan Dr. Sevilay Suyabatmaz ve Asuman Toper’e de onur plaketi sunuldu. 
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Haksız fiyat artışı yapanlarla, Salihli TSO etkin mücadele edecek 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılma hızı nedeniyle Türkiye’de de acil önlemlerin alındığı “korona virüs” 

hastalığı, bazı ürünlere talebi artırınca, haksız fiyat artışları da gündeme geldi. Haksız fiyat artışları nedeniyle 

şikayetlerin çoğalması üzerine Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu bir toplantı yaparak, bu tür 

durumların tespit edilmesi durumunda disiplin mekanizmasını çalıştırma ve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan 

üyelerini cezalandırma kararı aldı. 

“Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” açıklamasını yapan Salihli TSO Yönetim 

Kurulu’nun, bu konuda kamuoyuna yönelik bilgilendirmesi şöyle: 

“Ortaya çıkan yeni tip korona virüs (covid – 19) isimli hastalık sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan 

istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Odamıza şikayetler ulaşmaktadır. 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çalışma alanımızda tespit edilen ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara 

karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları 

vereceğimizi kamuoyuna duyuyoruz.”  

 

Korona virüs nedeniyle krizden yararlanarak fiyat artışı yapmayan gıda toptancısı ve perakendeci üyelere 

teşekkürlerini ileten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel de şu açıklamayı yaptı: 

“Korona virüsü devletimiz ve tüm yurttaşlar olarak çok ciddiye almamız gerekir. Ciddiye almayan birçok ülkede 

virüs ve ölüm vakalarının ne kadar hızlı arttığını basından izlemekteyiz. Geç kalmadan tedbirlerimizi hızla almalıyız. 

Tüm firmalarımızın korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bilimsel tüm korunma tedbirlerini 

uygulamalarını öneriyoruz. Uymayan firmalar diğer işletmelere bulaştırmasın.” 
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Salihli’de iş dünyası vergilere erteleme ve çalışana maaş desteği bekliyor 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, virüs kaynaklı 

ekonomideki sıkıntılardan en çok etkilenen sektörleri tespit 

etmek amacıyla yaptığı araştırma çerçevesinde Salihli’de 

de detaylı bir nabız yoklama çalışması gerçekleştirildi. 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı incelemeye göre 

ilçede başlıca etkilenen sektörler toprak sanayi, turizm, 

oteller, inşaat ve yumurta üreticileri ve hizmet olarak tespit 

edildi. 

Deri konfeksiyon sektöründe de turistik yerler için üretilen 

ürünlerin turistlerin gelmemesi nedeniyle malların elde 

kaldığı ve stokların arttığı da belirlendi. 

Salihli TSO’nun yaptığı incelemeye göre; ihracatta 

koronavirüs kaynaklı sipariş iptalleri nedeniyle sorun 

yaşayan sektörlerin de yumurta üreticileri başta olmak 

üzere, Organize Sanayi Bölgesi’nde bağlantı elemanları 

üretimi ve konserve üretimi yapan üreticiler olduğu 

belirlendi. 

Yumurta ve gıda (süt ve süt ürünleri) sektöründe Irak’a yönelik ihracatın, komşu ülkedeki virüs salgını nedeniyle 

durduğu da tespit edildi. 

Salihli TSO, ihracat yapan üyelerinin gümrükleme ve lojistik konularında da, sıkı denetim nedeniyle ürün 

sevkiyatında gecikme yaşadığını; bunun yanı sıra döviz kurunun yükselmesinden kaynaklı ithal girdi fiyatlarının da 

ürün maliyetlerini yükselttiğini belirledi. 

İş dünyasının beklentileri 

Ekonomide virüs kaynaklı sıkıntıların aşılması konusunda Salihli TSO, üyelerinin beklentilerini ise 6 madde halinde 

sıraladı: 

“1-Döviz kurunun yükselişinin durdurulması veya ithal edilen girdilerin fiyatlarının düşürülmesi, 

2-SGK primlerinin 3 ay tahsil edilmemesi, 

3- Kurumlar Vergisi, KDV, Muhtasar vergilerinin 3 ay tahsil edilmemesi, 

4- Koronavirüsü nedeniyle kapatılan işletmelerde çalışan personele maaş desteği verilmesi, 

5- Kısa çalışma ödeneğinin tekrar hayata geçirilmesi. 

6- Firmalara düşük faizli kredi sağlanması” 
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Esnaf ve sanatkâr, nefes aldıracak önlemler alınmasını bekliyor 

Salihli’de STK’ların temsilcileri, virüsün 

ekonomideki etkilerini değerlendirme ve 

alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere bir 

araya geldi. Salihli Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda yapılan toplantıya Esnaf ve 

Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, 

Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Şoförler ve 

Otomobilciler Odası Başkanı Murat 

Dağıstanlı, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı 

Yüksel Hisar, Bakkallar Odası Başkanı İsmail 

Ünlü, Kahveciler Odası Başkan Vekili Murat 

Güneri, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası 

Başkanı Şerif Ali Girgin, İnşaat Sanatkarları 

Odası Başkanı Davut Dilek, Lokantacılar 

Odası Başkanı Fatih Azak, Berberler Odası 

Başkanı Kadir Dilşeker, Kunduracılar Odası 

Başkanı Celil Şenal ve Manavlar Odası Başkanı Rıfat Yavaş katıldı. 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sektörde sıkıntılar 

yaşandığını belirterek, Salihli’deki durumu yakından tespit etmek üzere bu toplantıyı yaptıklarını ifade etti. Turizm 

sektöründe iptaller yaşandığını, yumurtacıların ihracat yapamaması nedeniyle büyük sıkıntıda olduklarını vurgulayan 

Yüksel, küçük esnaf ve sanatkarın ne durumda olduğunu görmek ve ne tür tedbirler alınabileceğini konuşmak için bir 

araya geldiklerini söyledi. 

Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, toprak sanayinde kısa çalışma programından yararlanılabileceğini 

belirterek, ülke genelinde iki haftalık genel karantina uygulanmasının yararlı olacağı görüşünü savundu. 

Talepler dile getirildi 

V 

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Hisar, açıklanan önlem paketinin sadece kamuyu kapsadığını, küçük 

esnafa yönelik önlem alınmadığını, tahsilatlarının yüzde 80 oranında azaldığına dikkat çekti.  

Kunduracılar Odası Başkanı Celil Şenal, esnafın ödemelerin altından kalkmasının mümkün olmadığını,  borçların 

ileri bir tarihe ötelenmesini istedi. Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü de makarna fiyatında büyük oranda artış 

olduğunu, bu ürünün tedarikinde sıkıntı yaşandığını anlattı.  

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, taşımada yarı yarıya düşüş yaşandığını,  “Afet geçene 

kadar  akaryakıttaki verginin düşürülmesini, MTV’nin kaldırılmasını, kredi ödemelerinin kaydırılmasını istiyoruz.” 

dedi. İnşaat Sanatkarları Odası Başkanı Davut Dilek de, market ve manavlardaki sebze ve meyvelerin poşetlenerek 

satılması önerisi getirdi. Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, esnafın bir kısmının açık bir 

kısmının kapalı olduğunu, imalatın çok düşük seviyeler indiğini ve bankaların kapatılması gerektiği görüşünü 

savundu. Kahveciler Odası Başkan Vekili Murat Güneri, Bağ-Kur ödemeleri ve dükkan kiraları konusunda destek 

beklediklerini ifade etti. Manavlar Odası Başkanı Rıfat Yavaş da ödemelerin kaydırma usulü yapılması önerisinde 

bulundu. Toplantıda, koronavirüs belasından kurtulmak için devletin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tüm önlemlere 

herkes tarafından harfiyen uyulması, birlik ve beraberlik içersinde bu sıkıntıların aşılması görüşü benimsendi. 
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Dünya çapında etkili olan ve küresel salgın statüsü nedeniyle “pandemi” ilan edilen Covid-19 isimli korona virüs 

salgını dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Üretim ve hizmetler 

alanında sıkıntıların yaşanmaya başladığı ve ilerisi için şimdilik bir öngörünün yapılamadığı sürecin etkilerini 

azaltmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren üyelere aidat ertelemesi 

açıklaması yapıldı. 

Salihli, Kula ve Selendi’de 2 bin 500’e yakın üyesi bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu 

Başkanı İbrahim Yüksel, üye firmaların haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatların önümüzdeki Ekim ayına 

ertelendiğini duyurdu. Yüksel, şu bilgileri paylaştı: 

“Korona virüs salgını nedeniyle pek çok üyemizin işleri durma noktasına gelmiş bulunuyor. Bir kısım üyemiz de en 

düşük kapasiteyle üretim ve hizmetlerini sürdürmeye çalışıyor. Ekonomiye büyük bir darbe vuran bu pandeminin ne 

zaman sona ereceği konusunda da şimdilik sağlıklı bir öngörü yapılamıyor. Mevcut durumu değerlendiren çatı 

kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek için bazı kararlar 

açıkladı. 

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara Haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat 

hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi. Bu kararın, üyelerimizi bir nebze olsun 

rahatlatacağına inanıyoruz. Odamızın TOBB’a Temmuz ayında yapması gereken aidat ödemesi de aynı sebeplerden 

dolayı Aralık ayı sonuna ertelendi.”  

Meclis de ertelendi 

Salihli TSO’nun önümüzdeki Salı günü yapacağı aylık olağan Meclis Toplantısı da ertelendi. Korona virüsün 

yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenen Mart ayı meclis toplantısının, Nisan ayının son 

Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan Nisan ayı meclisi ile birleştirilmesi planlanıyor. 


