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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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  Küçük işletmelere iş sağlığı ve güvenliği zorunluluğu uygulamada 

İş güvenliğinde küçük işletmeler için 

yeni dönem 1 Temmuz 2020 tarihinden 

itibaren başladı. Az tehlikeli alanlarda 

faaliyet gösteren ve 50’den az çalışanı 

olan işyerlerinde de artık iş güvenliği ve 

sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak. 

Daha önce iki kez ertelenen uygulamada 

eğer son anda bir değişiklik yapılmazsa, 

bundan sonra hukuk bürosu, terzi, 

manav, market ve hatta apartmanlar da 

bu kapsamda yer alacak. Tek bir çalışanı 

dahi olsa, tüm işyerlerinin iş sağlığı ve 

güvenliği hizmeti alması esas olacak. 

İş sağlığı ve güvenliği uygulaması, 

hizmet alımı veya işverenin kendisinin 

eğitim alması yoluyla olacak. Eğitim 

alan bir işveren, işyerindeki sağlık 

hizmeti dışındaki hizmetleri verebilecek. Buna göre, işveren veya işveren vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü’yle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimlere dahil olabilecek. 

Bu eğitimlere herhangi bir mezuniyet şartı aranmaksızın, 18 yaşını dolduran herkes katılabilecek. Buradan e-sertifika 

alınması yeterli olacak. Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek. 

Eğitim almayan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorunda olacak. 

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda bu konuyla ilgili düzenlemenin 1 Temmuz 2016’da 

başlatılması benimsenmiş, daha sonra 2017 yılına ve çıkarılan bir torba yasayla da 2020 yılı 1 Temmuz’a ertelenmişti. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yeni uygulama hakkında bir değerlendirmede bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, tüccar ve esnafın pandemi nedeniyle zarar gördüğü bir ortamda yeni bir 

ertelemenin uygun olacağı görüşünü paylaştı. Yüksel, “1 Temmuz’da yürürlüğe giren küçük işletmeleri ilgilendiren 

uygulama üyelerimize ve esnafa ek maliyet getirecek. Üç ay boyunca işyerini kapatmak zorunda kalmış olan üyelerimiz 

zaten maddi olarak zarar gördü. Şu ortamda kimsenin iş güvenliği uzmanına ödeme yapma imkanı yok. Umarız yeni 

bir düzenleme yapılır” dedi. 
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Salihli Kirazı’na, BM’den coğrafi işaret desteği 

 

Salihli’nin ismini dünyanın dört bir yanına duyuran Salihli 

Kirazı’nın ünü, Birleşmiş Milletler’e kadar uzandı. Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), Türk Patent ve 

Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü Coğrafi İşaretlerin 

Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari 

Sistemin Geliştirilmesi” konulu projede Salihli Kirazı 

Türkiye’deki 5 üründen biri olarak yer alma başarısını 

gösterdi. Ülkenin dört bir yanından proje kapsamına giren 

diğer ürünler ise Pervari Balı, Finike Portakalı, Anamur 

Muzu ve Gemlik Zeytini oldu. 

Avrupa ülkelerinin yanı sıra son yıllarda Uzakdoğu 

tarafından da talep gören ürünler arasında bulunan Salihli Kirazı’nın, Avrupa Birliği’nde de coğrafi işaret olarak tescil 

edilip korunması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli başvuru yapıldı. 

Proje uzmanı Salihli’ye geldi 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün Proje Ulusal Uzmanı Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 

Ekonomisi Bölümü’nden Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, geçtiğimiz günlerde Salihli’ye gelerek, üretim alanları olan 

Çamurhamamı ve Allahdiyen mahallelerindeki üreticilerle birebir görüşmeler yaptı. Salihli TSO’ya gelerek Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ile de bir görüşme yapan Doç. Dokuzlu, şu açıklamayı yaptı: “Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) işbirliği ile 2019 – 2020 yıllarını 

kapsayan “Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi” konulu 

bir proje başlatmıştır. “Coğrafi işaret” benzerlerinden farklı özelliklere sahip ve bu farklılıklarını üretilmiş olduğu 

yöreden alan ürün adlarını ifade etmektedir. Coğrafi işarete konu olan ürünlerin nitelikleri benzerlerinden farklı olduğu 

gibi, aynı zamanda belli bir üne sahiptirler ve genellikle üretildikleri yörenin adı ile anılırlar. Söz konusu ürünler 

genellikle ait oldukları bölgelerde yöresel kültürün bir parçası oldukları gibi, aynı zamanda yöre ekonomisinde de 

önemli bir yere sahiptirler. Projenin amacı; coğrafi işaretli ürünlere sahip olan kurum ve kuruluşların coğrafi işaret 

tescilinden elde edecekleri faydaları attırabilmek ve bu faydaların değer zinciri içerisindeki tüm paydaşlara yayılmasını 

sağlamak üzere idari kapasiteyi güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya destek olmaktır. Bu amaçla, TÜRKPATENT 

tarafından belirlenen bazı coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin tescil dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve bu 

ürünler ile ilgili faaliyet gösteren tüm paydaşların coğrafi işaret uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

yürütülecektir.” 

Avrupa ve Uzakdoğu’ya ihracat 

Salihli Kirazı, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimiyle 21 Ocak 2008 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından 100 sıra numarası ile tescil edildi.  Salihli’nin Allahdiyen, Gökköy, Bahçeçik, Çamurhamamı ve Başlıoğlu 

gibi nispeten yüksek mahallelerinde uzun yıllardan beri yetiştirilen Salihli Kirazı, yurt dışından büyük talep görüyor ve 

yıllık 800 ton civarındaki ürünün yüzde 90’ı Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Salihli TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, dünya çapında tanınan Salihli Kirazı’nın bölgenin ekonomisi açısından önemli bir 

ürün olduğunu belirterek, “Oda’mızın 2008 yılında tescil ettirdiği Salihli Kirazı’nın tanınırlığı ve bilinirliği her geçen 

yıl artmaktadır. Önemi Birleşmiş Milletler tarafından dahi anlaşılan ve proje kapsamına dahil edilen Salihli Kirazı’nın 

üreticisine daha fazla gelir getirmesi ve refah seviyesinin artmasına katkı sağlamasını diliyoruz” dedi. 

 


