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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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Salihli’nin tarımsal potansiyeline, tarım yazarından büyük ilgi 

Tarım konusundaki yazıları ve yorumlarıyla takdir toplayan, bu konuda yazılmış kitapları da ilgi gören Dünya Gazetesi 

tarım yazarı gazeteci Ali Ekber Yıldırım, Salihli’nin ekonomik değerlerini araştırmak üzere ilçede bir dizi ziyaret ve 

röportajlar gerçekleştirdi. Yıldırım, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ile 

gerçekleştirdiği röportajda, Salihli’de özellikle zeytin ve ceviz ağaçlarındaki artışın çok dikkat çekici olduğunu 

belirterek, bu konuda araştırma yapmak üzere geldiğini vurguladı. 

Salihli TSO Başkanı Yüksel, ilçenin ekonomisinin ağırlıklı olarak çekirdeksiz kuru üzüme dayalı olmasına rağmen son 

yıllarda özellikle zeytin ve ceviz ağacı varlığında önemli bir gelişme yaşandığını anlattı. Yüksel, özellikle İstanbullu 

sermaye sahipleri tarafından ekonomik değeri olmayan toprakların işlenerek buraların binlerce dönümlük zeytinlikler 

ve ceviz – badem, kiraz ve diğer meyve bahçeleri haline getirildiğini belirterek şu bilgileri verdi: 

“Salihli ve civarda yetişen zeytin ağaçlarından, gerek toprak gerekse de iklimin elverişli olması sayesinde oldukça 

kaliteli zeytinler elde ediliyor. Bunun yanı sıra ceviz ve bademde de dikili alanların sayısı giderek artıyor. Bu konuda 

da birkaç yıl içinde önemli merkezlerden biri haline geleceğimize inanıyoruz.” 

Salihli TSO’daki görüşmeye Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da katıldı ve ilçedeki tüm tarımsal üretimlerle 

hakkında açıklamalar yaptı. Salihli TSO Yönetim Kurulu Üyesi Selim Zar da zeytincilik faaliyetleri hakkında detaylı 

bilgi sundu. 

Ali Ekber Yıldırım gün boyu Salihli’deki incelemelerine devam etti. Ceviz ve badem üretimi konusunda Anadolu Ceviz 

Üretim A.Ş. yetkilisi Seyfettin Summak, S.S. Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Müdürü Mehmet Ali Kaya’dan bilgi aldı. Yıldırım ayrıca kurutulmuş domates ve işlenmiş sebze ihracatı yapan Salihli 

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Sardes Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir’den de sanayici gözüyle domates 

üretimindeki gelişmeler hakkında görüş aldı. 
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60 galerici Salihli TSO’da sınava girdi 

 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 Ticaret ve Sanayi Odası’na gelerek, belge almak isteyenlere yönelik olarak teorik ve performans olmak üzere 

iki aşamalı bir sınav uyguladı. 

Salihli TSO’daki sınava, Salihli’nin yanı sıra, Kula, Turgutlu, Gördes, Köprübaşı, İzmir, Manisa ve Selendi gibi yakın 

il ve ilçelerde faaliyet gösteren galericiler de katıldı. 

“Seviye 5” belgelerini almak için Salihli TSO’nun Meclis Salonu’nda düzenlenen teorik sınava telafilerle beraber 49 

galerici katıldı.  Galericiler, ikinci aşamada ise İsuzu Plaza’da uygulamalı performans eğitimine tabi tutuldu. Buradaki 

sınava da 60 galerici iştirak etti. 

“Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5”  belgesi sınavının, oluşan talepler doğrultusunda zaman 

zaman tekrarlandığını belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, şu bilgileri verdi: 

“Sadece Salihli’den değil, civar ilçelerden, hatta İzmir ve Manisa’dan bile galericilik sınavına katılım oldu. Bundan 

önceki sınavlarla birlikte bugüne kadar Salihli TSO’da sınava katılan galerici sayısı 423’e ulaştı ve bu konuda Türkiye 

genelinde en ön sıralarda yer aldık. Meybem yetkililerine ve personelimize teşekkür ederiz. Talepler geldikçe yeni 

sınavlar organize etmeye devam edeceğiz” dedi. 

 


