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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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  Üzümde strese bağlı ürün kaybı Bakan Pakdemirli’ye iletildi 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, bölge çiftçisinin öncelikli 

sorunlarını dört başlık halinde toparladı. Bölge’nin tarımsal 

üretiminin en önemli kalemini oluşturan Sultaniye cinsi 

çekirdeksiz kuru üzümde ani sıcaklık farklarından 

kaynaklanan tane kayıpları konusunda acil çözüm 

alınmasının önemine vurgu yapılan raporda, Salihli TSO 

Yönetim Kurulu  Başkanı İbrahim Yüksel imzasıyla şu 

ifadelere yer verildi: 

“Geçtiğimiz günlerde bölgemizde yaşanan aşırı hava 

sıcaklıklarından dolayı üzüm salkımlarında ve meyve 

ağaçlarında bazı bölgelerimizde yüzde 35 ile yüzde 50 

oranında dökme oluşmuş olup, bu durum TARSİM sigorta 

kapsamına da girmemektedir. Bu doğal afetin ya TARSİM 

kapsamına alınması veya Doğal Afet Fonu’ndan 

üreticilerimizin zararlarının giderilmesini talep ediyoruz.” 

Bağlarda stres rekolteyi düşürecek 

Mevsim normallerinin çok üstüne çıkan hava sıcaklıkları ve hemen akabinde birden bire soğuma yaşanması, Salihli’de 

çiftçinin başlıca geçim kaynağı olan üzüm bağlarının strese girerek salkımlardaki tanelerin dökülmesine ve “silkme” 

olarak tanımlanan sorunun yaşanmasına neden olmuştu. Bereketli topraklara sahip Gediz Ovası’nda tarımsal gelirin en 

önemli kalemini oluşturan ve bölgenin ekonomisini direkt olarak etkileyen üzüm üretiminde bu yıl önemli bir oranda 

rekolte kaybının yaşanması beklenirken, zararın tazmini konusunun tarım sigortası olan Tarsim’in kapsamında yer 

almamasının üreticiyi büyük oranda mağdur edeceği ifade ediliyor. 

Bakandan diğer talepler 

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Salihli tarımıyla ilgili iletilen diğer sorunlar ise pamuk üretiminin desteklenmesi, 

Yeşilkavak sulama göletinin bir an önce yapılması ve çiftçinin elektrik borçlarının bir yıl süreyle ertelenmesi 

konusundaki beklentiler oldu. Başkan Yüksel, bu konuda şu bilgileri verdi 

“ Bölgemizde ekimi yapılan katma değeri yüksek pamuğum son yıllardaki ürün alım fiyatlarının düşük olması 

nedeniyle ekim alanlarımız iyice azaldı. Pamuk üreticisine destek ve prim verilerek ürünün tekrar eski günlerine 

kavuşturulması ve ihraç eder hale gelmemizi bekliyoruz. 

Bölgemizin tarımı ve yer altı sularımız için çok önem arz eden Yeşilkavak Sulama Göleti’nin bir an önce hayata 

geçirilmesini bekliyoruz. Bölgemizdeki üreticilerin elektrik borçları nedeniyle su pompalarını çalıştıramadıklarından 

dolayı yeni yetiştirecekleri ürünlerini sulayamayacakları için ürün kaybı yaşanacaktır. Üreticinin elektrik borçlarının 1 

yıl faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz.” 

Konular telekonferansta ele alındı 

Salihli TSO’nun yanı sıra Türkiye genelindeki 365 Oda ve Borsa’nın da katılımıyla, tarımda çözüm bekleyen başlıca 

sorunlar Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı telekonferansta ele 

alındı. Salihli TSO Başkanı Yüksel, telekonferansta Salihli’nin tarımsal sorunlarına acil çözüm beklediklerini ifade 

etti. 
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Salihli OSB’de fabrika bacaları, karantina günlerinde de tüttü 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde ağırlıklı 

olarak gıda sanayine yönelik üretimin yapıldığı 

40’ı aşkın fabrika faaliyet gösteriyor. Yüzde 

100 doluluğa ulaşan 1. Etaptan sonra 2. Etapta 

da fabrika inşaatlarının başladığı Salihli 

OSB’de, korona virüs salgınından etkilenme 

durumunu araştırmak üzere Salihli Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından bir anket 

gerçekleştirildi. OSB’de faaliyet gösteren 15 

firmanın yetkilisi ile yapılan ankete göre, Mart 

ayından itibaren Türkiye genelinde özellikle 

hizmete dayalı sektörlerde kapılar iki ayı aşkın 

bir süre kapanırken,  Salihli OSB’de bacalar 

tütmeye devam etti. Ankete katılan fabrikaların 

yarısı pandemi sürecinde siparişlerde ve 

üretimlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı 

bilgisini verirken, fabrikalardan birinin yetkilisi ise satışlarda bu süreçte artış meydana geldiğini kaydetti. Korona 

sürecinden en yüksek oranda olumsuz etkilenme ise süt ürünleri imalatı yapan tesiste meydana geldi. Bu fabrikada 

etkilenme yüzdesi 70 olarak ifade edildi. Sağlık sektörüne yönelik üretim yapan bir firmanın yüzde 60; bağlantı 

elemanları ile közlenmiş sebze üretimi yapan firmaların ise yüzde 50 oranında olumsuz etkilendiği belirtildi. 

İki firma personel azalttı 

Üretimleri azalmasına rağmen fabrikaların çoğu çalışanlarını muhafaza ederken, anket uygulanan sadece iki 

fabrikanın personel azaltma yoluna başvurduğu, görüşme yapılan fabrikalardan 8’inin Kısa Çalışma Ödeneği’nden 

yararlandığı belirlendi. Fabrikaların yarısının ise Kredi Garanti Fonu garantili banka kredisi kullandığı; diğerlerinin 

öz sermayeleri ile çarklarını döndürmeyi tercih ettiği anlaşıldı. 

 

Hammadde ve lojistikte sorun 

Çoğunluğu ihracata yönelik üretim yapan Salihli OSB’deki fabrikaların yetkilileri, hammadde tedariğinde fiyat 

farklarından ve lojistikten kaynaklanan sorunlar yaşadığı bilgisini paylaştı. Yetkililer, “Uluslararası taşıma fiyatları 

zamlandı, ithal malların girdi fiyatları arttı, lojistik aksadı” şeklinde sorunlarını dile getirirken, bir başkası da benzer 

bir şekilde “İthal ürün lojistiği ve temini sorunlu” yanıtını verdi.   Salihli OSB’deki fabrikaların yetkilileri en iyimser 

tahminle bu yıl sonuna kadar korona virüsten kaynaklanan olumsuz etkilerin sürmesini beklediklerini belirtirken, bazı 

firmaların yetkilileri ise etkilerin 2 yıl hissedileceği öngörüsünde bulundu. 

 

Yüksel: “Çarklar dönüyor” 

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, sektörel anketlerin 10.’sunu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

fabrikalara yönelik olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Fabrikaların salgından kaynaklanan olumsuzluklara rağmen 

personel azaltma yoluna gitmemesinin olumlu olduğu görüşünü savunan Yüksel, şunları söyledi: 

“Sanayinin çarklarının pandemi süresince dönmeye devam etmesi umut veriyor. Üretimdeki daralmaya rağmen 

fabrikaların çalışanlarına sahip çıkması da takdire değer. Umarız olumsuz koşullar yaz aylarıyla birlikte yavaş yavaş 

yok olur ve herkes Mart’tan önceki normal çalışma düzenine döner” şeklinde görüşlerini dile getirdi.   
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Tarım sektörü pandemiden olumsuz etkilenmedi 

Tarım alanında faaliyet gösteren üyelerinin 

pandemiden etkilenme durumlarını araştıran 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, bu alanda çok 

fazla sorun yaşanmadığını tespit etti. Özellikle 

zeytin üreticilerinin bu süreçten tam tersine 

olumlu etkilendiği anlaşıldı. 

Nisan ayından itibaren hayvancılıktan 

sigortacılığa, dayanıklı tüketimden turizme 

kadar on farklı sektörün etkilenme durumları 

hakkında bilgi toplayan ve bunları basın 

vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşan Salihli TSO, 

son olarak tarımsal faaliyette bulunan üyeleri 

arasında bir tarama yaptı. Salihli, Kula ve 

Selendi’deki yaş meyve sebze, ceviz, badem, 

tohum, kuru üzüm gibi farklı tarımsal üretim 

gerçekleştiren işletmelerle, bunlara teknik 

destek sağlayan firmaların durumunu tespit etmek için anket uygulandı. 

Ankete cevap veren 10 firmadan 8’i işlerinin herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmediğini bildirirken, zeytin üretimi 

yapan firma ise bu süreçten olumlu etkilendiklerini, kahvaltı öğününün önem kazanması nedeniyle zeytin tüketiminin 

ve buna bağlı olarak fiyatların da arttığını ifade etti. 

Anket uygulanan firmalardan sadece ikisi süreçten olumsuz olarak etkilendiğini bildirdi. Bir firma da bağlara ve meyve 

ağaçlarına bakım yapacak işçi bulmada sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Anket uygulanan firmalardan hiç birinin bu 

süreçte işçi çıkarma yoluna gitmediği, kısa çalışma ödeneğinden de yararlanmadıkları belirlendi. 

Tarımsal faaliyet gösteren firmaların piyasalara genel olarak hakim olan tahsilat sorunundan kısmi olarak etkilendiği, 

ödemeler konusunda ise çok fazla sorun yaşamadığı anlaşıldı. 

Tarımda olumlu gelişme 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, pandemi sürecinden etkilenme durumlarını 

tespit etmeye yönelik sektörel çalışmaların 11.’sini tarıma yönelik olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, diğer 

sektörlerin aksine bu alanda çok fazla sorun olmamasının umut verici olduğunu ifade etti. 

Yüksel, “Tedbir amacıyla kafelerin, restoranların kapandığı, insanların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı bir ortamda 

tarımla uğraşan kişilere serbesti sağlanmasının olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu görüyoruz. İnsanlar pek çok şeyi 

erteleyebilir ama yemek yemeden yaşayamaz. Pek çok kişinin evde kalmak zorunda olduğu bir ortamda temel gıda 

maddelerinin tüketimi arttı. Bu süreçten çiftçimizin de kazançlı çıkmasını umuyoruz. Bu yıl özellikle üzüm ve zeytin 

üreticilerimiz sıcak- soğuk hava değişimlerinden kaynaklı olarak verim kaybına uğradı. Sorunlarını Tarım Bakanlığı’na 

ilettik. Umarız bu zararları da karşılanır.” dedi. 
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Salihli Kirazı üreticinin yüzünü güldürdü 

Tarım ürünlerinin pandemi sürecinde daha da 

değerlenmesi ve iklim koşullarının da elverişli 

seyretmesinin etkisiyle, kaliteli, lezzetli ve dayanıklı 

yapısıyla dünyaca aranan bir ürün olan Salihli Kirazı bu 

yıl üreticiye iyi bir kazanç olanağı sağladı. 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın coğrafi işaret tescilini 

2008 yılında yaptırdığı Salihli Kirazı’nın bu yılki 

durumunu yerinde görmek için üretim merkezlerinden 

biri olan Salihli’nin Çamurhamamı Mahallesi’ne bir 

ziyaret gerçekleştirildi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel’in yanı sıra 

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve Salihli 

Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, mahallede bulunan 

kiraz alım merkezinde Muhtar Hüseyin Aygün ve üreticilerden bilgi aldı. 

Çamurhamamı’nın deniz seviyesinden 250 metre yükseklikte bulunduğunu ve Allahdiyen Kirazı olarak da bilinen 

meşhur Salihli Kirazı’nın en erken yetiştiği merkezlerden biri olduğunu belirten Çamurhamamı Muhtarı Aygün, 

Mayıs’ın son haftasında alımın başladığı ilk günlerde kilogramı 30 TL’den satış yapılan kirazın bugün 9 TL’ye kadar 

düştüğünü anlattı.  İlk günlerde alım merkezinde ihracata yönelik 4-5 alıcının bulunduğunu ve Salihli Kirazı’nın yüzde 

80’inin ihracata gönderildiğini kaydeden Aygün, “Almanya, kirazımızın en büyük alıcısı. Bunun yanı sıra Danimarka, 

Norveç, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Köylümüzün yarısının kiraz bahçeleri var. 

Çamurhamamı’ndan bu yıl 150 ton kiraz elde edileceğini tahmin ediyoruz.” dedi. 

Rekolte ve fiyat çok iyi 

Salihli TSO Başkanı Yüksel, Oda’nın tescil ettirdiği Salihli Kirazı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve her 

yıl üretim merkezlerini ziyaret ettiklerini belirterek, bu yıl kirazda çok iyi bir sezon geçirildiğine memnuniyetle şahit 

olduklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda Salihli Kirazı’nın üretim merkezi durumundaki Çamurhamamı, Allahdiyen, 

Gökköy ve Bahçecik’ten 600 ton civarında ürün elde edilmesine karşın bu yıl havaların da elverişli geçmesi nedeniyle 

800 ton ürün beklendiğini vurgulayan Yüksel, “Küresel salgın nedeniyle insanlar eve kapanınca, tarım ürünlerinin 

önemi de tekrar anlaşıldı. Taze sebze meyve ve her türlü diğer gıda ürünlerinin değeri arttı. Bu yıl Salihli Kirazı’nın iyi 

bir değerden gitmesi çok sevindirici. Salihli TSO, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası ile birlikte üreticinin her zaman 

yanında olacağız” dedi. 

Kirazın kalibresi de yüksek 

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da iklim açısından iyi bir sezon geçirildiğine, sadece Gökköy civarında dolu 

yağışı nedeniyle kısmi bir zararın söz konusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu yıl İtalya ve Yunanistan’da kiraz üretiminde 

sıkıntı yaşanması, bizim kirazımızın değer kazanmasına yardımcı oldu. Bu yıl ayrıca kiraz tanesinin büyüklüğü de 

geçen yıllara göre oldukça iyi. Geçen yıl kalibre 26-28 civarında iken bu yıl 30-32 kalibre kirazlar ağırlıkta.” şeklinde 

bilgi verdi. Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy da kiraz üreticisinin bu yıl iyi bir gelir elde etmesinin 

memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Darısı üzüm üreticisinin başına olsun. Hava koşulları nedeniyle bu yıl bazı 

bağlarda zarar söz konusu oldu. Umarız bu genel üretime fazla olumsuz yansımaz” dedi. 
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İnşaat sektörünü, düşük faizli konut kredileri canlandırdı 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Salihli, Kula ve 

Selendi’deki üyelerinin korona virüs salgınından ne 

derece etkilendiklerini ölçmeye yönelik yaptığı 

sektörel anketlerden bir yenisini inşaat sektörüne 

yönelik olarak gerçekleştirdi. 

Aralarında müteahhit, mimar, malzeme 

sağlayıcılar, asansörcüler, kadastrocuların da 

bulunduğu inşaat sektörü temsilcilileriyle yapılan 

ankette ilk olarak, Mart ayından itibaren Türkiye’de 

etkisini gösteren pandemi sürecinin sektörü ne 

oranda etkilediği soruldu. Cevaplarda etkilenme 

oranları yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişti. Bir 

üye ise işlerinin etkilenmediği cevabını verdi. 

Haziran ayı başından itibaren banka kredilerinin sıfır konutta yüzde 0,64 seviyesine inmesinin sektöre büyük bir doping 

etkisi yaptığı görüşünü belirten Salihli TSO’nun inşaat sektörü temsilcisi üyeleri, “Salihli’de son yıllarda satılmayan 

ve elde kalan binalar birer birer eriyor. Üstelik daire fiyatları da çok arttı. Müteahhitler 2018 yılında aldığı darbeyi en 

az hasarla bertaraf etmek için iyi bir fırsat yakaladı. Maliyet çok arttığı için bu fiyat artışları ancak zararı karşılayacak” 

görüşünü dile getirdi. 

Müteahhitlerin bazıları ise banka kredi faizlerindeki düşüşün piyasaya çok fazla yansımadığını, çünkü müşterilerin 

ileriye dönük kendilerini çok güvende hissetmedikleri için alım konusunda harekete geçmekte zorlandıkları görüşünü 

dile getirdi. 

İnşaat sektöründeki firmaların pandemi sürecinde işçi çıkarma yoluna çok başvurmadığı, ücretsiz izin yardımından 

yararlanma yoluna gittiği de anketteki cevaplarda ortaya çıktı. Sektör temsilcileri, pandemi sürecinin ne zaman biteceği 

konusunda ise en iyimser tahminle yılsonunu işaret etti. 

12. sektörde anket uygulandı 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, farklı sektörlerdeki üyelerinin salgın 

sürecinden değişik şekilde etkilendiğini belirterek, bunu tespit etmeye yönelik anket çalışması yaptıklarını kaydetti. 

İnşaat sektöründeki üyelere yönelik çalışmanın, Mayıs ayından bu yana yapılan 12. sektörel anket olduğunu vurgulayan 

Yüksel, “Market çalıştıran, tarımla uğraşan üyelerimizle, düğün gibi organizasyonlara yönelik hizmet veren 

üyelerimizin etkilenme derecelerinin çok farklı olduğunu tespit ettik. 

İnşaat sektörü iki yıla yakın süredir zaten durgun bir görünümdeydi. Üstüne bir de salgının olumsuz etkileri eklendi. 

Hükümetin banka kredi faizlerini düşürmesi çok olumlu bir karar oldu. Pek çok yan sektörü etkileyen inşaatta bu uygun 

kredi faizleriyle birlikte bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Umarız bu uzun soluklu olumlu bir etki yaratır.” şeklinde 

görüşlerini dile getirdi. 

 


