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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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Yumurta üreticileri, maliyet artışlarını karşılayamıyor 

Salihli, yumurta üretiminde güçlü firmaların faaliyet gösterdiği bir 

üs konumunda bulunuyor. Başta Özlem Tarım ve MNS Yumurta 

olmak üzere 6 yumurta üreticisinin faaliyet gösterdiği ilçe, 2 

milyon yumurtalık tavuk varlığıyla Türkiye genelinin yüzde 2’sini 

elinde bulunduruyor. 

Sektörlerin, Covid-19 korona virüs salgınından ve 

büyükşehirlerdeki kısmi sokağa çıkma yasağından etkilenme 

derecelerini belirlemek üzere bir çalışma başlatan Salihli Ticaret 

ve Sanayi Odası, ilk çalışmayı yumurta üreticilerine yönelik 

olarak gerçekleştirdi. 

MNS Yumurta, Özlem Tarım, Onuşlar Yumurta, Özütok 

Yumurta, Karpuzcular Yumurta ve Ahal Tarım’dan alınan bilgiler 

çerçevesinde, üreticilerin sorunları ve mevut durumları hakkında bir projeksiyon yapıldı. Yumurta üreticilerin 

beyanları doğrultusunda, ihracattaki tıkanıklık nedeniyle piyasada arz fazlasının meydana geldiği; fiyatların buna 

bağlı olarak düştüğü; diğer taraftan ise dövizdeki artışa bağlı olarak maliyetlerin sürekli artması nedeniyle fiyatların 

maliyetlerin altında kaldığı anlaşıldı. 

Firmalardan alınan bilgilere bir üreticinin tavukların tamamını kesimhaneye gönderdiği ve haklarını ödeyerek işçileri 

işten çıkardığı; bazı üreticilerin de üretimlerini azaltma yoluna gittiklerini ama işçi çıkarma yoluna başvurmadıkları 

belirlendi.  Üretimi durduran bir üretici dışında diğerlerinin şimdilik alacakların tahsilatında çok ciddi bir sıkıntı 

yaşamadığı; bu beş firmanın kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunmadıkları beyan edildi. Salihli’deki yumurta 

üreticilerinden üçünün uygun faizli kredi için bankalara başvuruda bulunduğu, fakat bu krediden faydalanamadığı 

anlaşıldı. Korona virüs salgının olumsuz etkilerinin ne zaman biteceği konusunda öngörüleri de sorulan yumurta 

üreticilerinden bazıları “Temmuz sonu” cevabı verirken, üretim miktarı en yüksek olan üreticilerden birinin yetkilisi 

ise “Kayıpların tekrar yerine konması ve işletmelerin salgın öncesi işlerine kavuşması bir yıldan fazla sürer” 

tahmininde bulundu. 

Sorunlar belirleniyor 

Sektörlerin korona virüs salgınından ne kadar etkilendiklerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma başlattıklarını 

belirten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Irak pazarının daha önceden 

kapanmış olması nedeniyle zaten sıkıntıda olan yumurta üreticileriyle bu çalışmaya start verdiklerini ifade etti. Altı 

yılı aşkın bir süredir 24 farklı sektörde daha geniş çaplı olarak sürdürdükleri sektörel analizlerin biraz daha dar 

kapsamlısını gerçekleştirmeye başladıklarını kaydeden Yüksel, şunları söyledi: “Umuyoruz ki tüm dünyayı derinden 

etkileyen bu salgın ekonomimize çok fazla zarar vermeden atlatılır. Üyelerimizin sorunlarını belirlemek için 30 ayrı 

sektöre yönelik 11 sorudan oluşan bir anket uygulamaya başladık. Bunları daha sonra bir rapor halinde Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ne ulaştırmayı ve sorunların çözümü için gerekli girişimleri yapmayı amaçlıyoruz.” 
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Oteller kapanma noktasına geldi 

Korona virüs salgını nedeniyle alınan, karantina 

ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemler 

otelleri büyük sıkıntıya soktu. Bazı oteller 

virüsün yayılmasını önlemek ve düşen iş 

potansiyeli nedeniyle daha fazla zarar etmemek 

için kapılarını kapatırken, bazı oteller de 

personelinin birikmiş izinlerini kullandırıp, 

minimum kapasiteyle de olsa hizmeti 

sürdürmeye çalışıyor. 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın, sektörlerin 

korona virüs salgınından etkilenme düzeylerini 

tespit etmeye yönelik olarak yaptığı anket 

çalışmasının ikincisi turizm sektöründeki 

konaklama tesislerine yönelik olarak 

gerçekleştirildi. Bu çerçevede başta Salihli’nin 

tek 4 yıldızlı oteli olan Lidya Sardes Otel olmak üzere, Berrak Otel, Rey Manes Otel, La Bella Otel, Özçelik Otel, 

Ardy’s Otel, Sart Çamur Kaplıcaları ve Kula’daki Kurcan Otel’e anket uygulandı. 

İncelemeye alınan oteller arasında üç yıldızlı Berrak Otel’in kapılarını bir süreliğine kapattığı; personelini işten 

çıkarmayıp, kısa çalışma ödeneği için başvurduğu belirlendi. Diğer konaklama tesislerinin ise yüzde 5 civarında 

dolulukla faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı anlaşıldı. Restoranı, toplantı salonları, düğün salonları ve havuzları 

bulunan ve virüs salgını öncesi yüzde 100’e yakın dolulukla hizmet veren Lidya Sardes Oteli’nin, prestij amacıyla 

sadece 5-6 odasını açık tuttuğu; sınırlı sayıdaki personelin dışındaki çalışanlarına ise birikmiş izinlerini kullandırdığı 

belirlendi. 

Rezervasyonlar iptal 

Salihli’nin Çamur Hamamı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sart Çamur Kaplıcaları’nda ise yüzde 80 rezervasyon 

iptalleri yaşandığı ifade edildi. Salihli ve Kula’da incelenen 8 otel ve kaplıca arasında şimdilik sadece birinde 

birikmiş hakları ödenerek işçi çıkarma yoluna başvurulduğu; sıkıntının uzun sürmesi ve kısa çalışma ödeneğinden 

yararlanma imkanı bulunamaması halinde işletmelerin yükü nasıl kaldıracağını bilemedikleri belirtildi. 

İncelenen yedi konaklama tesisinden sadece birinin KGF kredisinden yararlanabildiği; ikisinin başvurduğu halde 

olumsuz cevap aldığı ifade edildi. Firmaların tamamı ödemeler ve tahsilatta sıkıntı çektiğini belirtirken, kriz 

nedeniyle sağlanan kredi imkanlarının yetersiz olduğu konusunda otel yetkililerinin hemfikir olduğu belirlendi. 

“Virüsten kaynaklanan sıkıntının ne zaman biteceği konusunda bir tahmininiz var mı?” sorusuna ise en erken olarak 

“15 Mayıs” cevabı verilirken, bazıları “Haziran ortası ve sonu”, bazıları da 1-1.5 yıl tahmininde bulundu. 

 

Kredi destekleri yetersiz 

Konaklama tesislerinin korona virüsten dolayı büyük zarar gördüklerinin yapılan araştırma sonucunda ortaya çıktığını 

belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Oteller bırakın kar etmeyi, masraflarını karşılayamaz 

ve tahsilatlarını yapamaz hale geldi. Otel yetkilileri personelini çıkarmama konusunda dirense dahi, bunu ne kadar 

sürdürebilir? Anketten de anladığımız kadarıyla kısa çalışma ödeneği ve KGF kredileri konusunda da çok olumlu 

neticeler alınmamış. İşletmeler uygun şartlarda kredi kullanamazsa bu gidişle uzun süre ayakta kalamaz. Kriz 

döneminde hiçbir üyemizi kaybetmek istemiyoruz. Daha yapıcı çözümlerin getirilmesi şarttır” şeklinde sektörün 

durumunu özetledi. 
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Salihli TSO’dan ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı 

 

Her yıl iftar çadırları kurarak Salihli, Kula ve Selendi’de binlerce kişiye zengin bir menüyle sıcak yemek sunmayı bir 

gelenek haline getirmiş olan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl bu geleneğini 

sürdüremeyecek. Oda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 60 bin TL’lik yardıma kendi bütçesinden 

de 30 bin TL ilave yaparak, toplam 90 bin TL’lik hediye çeki dağıtma kararı aldı. 

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi, bu yılki yardım uygulamalarında değişikliğe gittiklerini belirten Salihli TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, bu konuda şu bilgileri verdi: 

“Bu yıl 90 bin TL’lik Ramazan yardımı bütçesi ayırdık.  Bununla toplam bin 440 adet hediye çeki oluşturduk. Hediye 

çeklerinin 1092 adedini Salihli’ye, 214 adedini Kula’ya ve 134 adedini de Selendi’ye taksim ettik. Bunları meclis 

üyelerimiz ve meslek komitesi üyelerimiz kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yardım Komisyonu’nda görev 

alarak ihaleyi yapan ve paylaşımı gerçekleştirecek olan Meclis üyelerimize teşekkür ederim. 

Bu yıl geleneksel iftar çadırlarımızı ne yazık ki kuramayacağız. Bunun yerine hayırseverlerin doğrudan etraflarındaki 

muhtaçlara yardım yapmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Herkesin hayrı şimdiden kabul olsun.” 
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Salihli TSO’dan pandemi için anlamlı yardımlar 

Dayanışmanın öneminin iyice ortaya çıktığı bugünlerde, yardımlaşma konusunda çok farklı uygulamalar da gündeme 

geliyor. Salihli, Kula ve Selendi’de iş dünyasının güçlü örgütü ve önde gelen STK’lardan biri olan Salihli Ticaret ve 

Sanayi Odası, korona virüs salgınında dayanışmanın en güzel örneklerinden birini veriyor. Bir taraftan ihtiyaç 

sahiplerine yönelik toplam 90 bin TL değerinde alışveriş çekleri dağıtan Salihli TSO, diğer taraftan da birkaç koldan 

birden bağış ve yardımlarını sürdürüyor. 

Oda olarak güçlerinin yettiği ölçüde yardım yaptıklarını belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Yüksel, son bir hafta içinde gerçekleştirilen bağış ve destekler konusunda şu bilgileri verdi: 

“Salihli TSO olarak Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne 15 bin TL’lik yardımda bulunduk. Cumhurbaşkanlığı’nın ülke 

çapında düzenlediği “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına 5 bin TL’lik destekle katkı sağladık. 

Bunların yanı sıra zor koşullarda, fedakarca bir çalışma sergileyerek gece gündüz demeden görevlerinin başında 

bulunan sağlık çalışanlarımıza destek olma ve onların gereksinim duyduğu ekipman konusunda takviyede bulunma 

kararı aldık. Bu amaçla Salihli Devlet Hastanesi’ne 250 adet korunaklı tulum ile 200 adet tıbbi gözlük alarak, onların 

çalışma koşullarının biraz daha konforlu olmasına katkı sağlamaya çalıştık. Devlet Hastanesi’nin yapımında Oda’mız 

geçtiğimiz yıllarda büyük katkı koymuştu. Biz de yardımlarımızı her vesileyle sürdürüyoruz; bundan sonra da 

elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. 

Sağlık çalışanlarının kıymetini, zor günler geçirdiğimiz bu salgın döneminde çok daha iyi kavradık. Gece gündüz 

demeden, evlerine dahi gitmeden, çocuklarından ve ailelerinden uzak kalma pahasına insanüstü bir gayret içinde 

koşturan hastabakıcısından, hemşiresine, doktorundan sağlık teknisyenine her bir sağlıkçıya minnet ve şükran 

borçluyuz. Yaptığımız yardımlar bu minnetimizin çok küçük bir göstergesidir. İyi ki varlar..” 
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Mağazalar, müşterilerin geleceği günleri iple çekiyor 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

korona virüs salgınından üyelerinin 

etkilenme derecesini tespit etmeye 

yönelik olarak yaptığı çalışmalardan 

bir yenisi konfeksiyon ve ayakkabı 

mağazaları ile gerçekleştirildi. 

Salgını kontrol etmek amacıyla 

yürütülen “Evde kal” çağrıları ve 

sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 

insanların, zorunlu olan gıda ve 

sağlık ihtiyaçları dışında alışveriş 

yapmadığı, pek çok mağazanın 

kapalı olduğu; belli saatlerde 

açanların da çok sınırlı satış 

yapabildiği belirlendi. Anket uygulanan hazır giyim ve ayakkabı dükkanlarından özellikle gelinlik, damatlık, nişanlık 

ve abiye giyim satışı yapan mağazaların daha fazla etkilendiği ortaya çıktı. 

Sektör incelemesi kapsamında  Saran Giyim, Bayraktar Giyim, Özyaman Gelinlik, Niş Butik, Potin Ayakkabı, Edino 

Kids, İmaj Giyim, Rodyum Butik, Seç Kundura ve Sarılar Tekstil ile anket uygulandı. Mağazalar arasında ikisinin 

salgının başladığı Mart ortasından bu yana kapalı olduğu, diğerlerinin günün belli saatlerinde kısıtlı olarak açık 

kaldığı; satışların yok denecek kadar çok sınırlı olduğu bilgisine ulaşıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı için okullara 

kostümler hazırlayan Edino Kids’in atölye kısmının siparişlerin iptal edilmesi nedeniyle kapandığı; kadın ve erkek 

olmak üzere iki ayrı mağazası bulunan İmaj Giyim’in de kadın mağazasını kapalı tuttuğu anlaşıldı. 

Anket yapılan 10 işletme arasında sadece 2’sinin uygun koşullar içeren KGF kredilerini kullandığı; diğerlerinin bir 

kısmının başvurduğu halde krediden yararlanamadığı belirlendi. Mağazaların yetkililerinin tamamı ödemelerde çok 

zorlandıklarını, tahsilat sorunu yaşadıklarını ifade etti. Hazır giyim ve ayakkabı satışı yapan Salihli TSO üyelerinin 

büyük çoğunluğu KGF kredisi koşullarının uygun olmadığı görüşünde birleşti. 

Mağazaların yarısının çalışanlarını azaltma yoluna gittiği, sadece bir butiğin Kısa Çalışma Ödeneği’nden 

yararlandığı, birinin de başvurusuna yanıt beklediği kaydedildi. 

İnternet satışı 

İncelenen 10 firma arasında internet satış yapan sadece 2 firma olduğu; bunlardan ayakkabı satışı yapan bir 

mağazanın internet satışlarının diğer zamanlara göre yüzde 70 oranında arttığı; internet satışı yapan bir butikte ise çok 

önemli bir değişiklik olmadığı belirlendi.  

İşlerin ne zaman normale döneceği konusundaki soruya ise mağaza yetkilileri çok farklı yanıtlar verdi. Bazıları Mayıs 

ortasından itibaren düzelme beklediğini belirtirken, daha temkinli olan bazı işyeri sahipleri ise yaşanan olumsuz 

sürecin etkilerinin 1 buçuk – 2 yıl kadar süreceği öngörüsünde bulundu. 

 


