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COVID 19 SÜRECİNDE
2300 MASKE DAĞITIMI
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Sanayi il müdürlüğü ile birlikte 
ilçemizde faaliyet gösteren
10 ve üzeri çalışanı bulunan 
işletmelerimize toplam 
2300 adet maske dağıttık.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ
SELÇUK TİCARET ODASI VE ÜYELERİNDEN ELAZIĞ DEPREMZEDELERİNE YARDIM ELİ

24 Ocak gecesi merkez üssü Elazığ olan ve pek çok doğu ilimizi etkileyen 6.8 büyüklüğün-
deki deprem ve ağır kış koşulları nedeniyle bölge insanımızın ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla ülke genelinde pek çok yardım kampanyası başlatıldı. Devam eden kampanyalar-
dan İzmir’de Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde başlatılan yardım 
kampanyasına Selçuk Ticaret Odası üyeleriyle birlikte katıldı. 

Selçuk Ticaret Odası ve Oda üyeleri Korumar Hotel, Efes Labranda Princess Hotel, Aqua 
Fantasy, Palmwings, Venüs Butik ve Avşar Gıda’nın katkıları ile toplamda 300 koli, AFAD 
tarafından belirlenen Elazığ Sarıbaba Mahallesi’ne ulaştırılmak üzere Selçuk Kaymakamlığı 
yetkililerine teslim edildi. Kolilerin içeriğinde giyim malzemesi, içme suyu ve erzak bulunu-
yor. Selçuk Ticaret Odası yetkilileri kampanyaya destek olan üyelerine teşekkür etti. 

www.selcukticaretodasi.org.tr  | www.visitephesus.org
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STO’DAN İHTİYAÇ 
SAHİBİ 
600 AİLEYE GIDA 
YARDIMI

Ticaret Odası tarafından ilçe 
genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi 600 
aileye dağıtılmak üzere Selçuk 
Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü 
Dilara Er’e, Selçuk belediye Başkan 
Yardımcısı Bilgi Şimşek’e ve Oda 
Meclis üyelerine teslim 
edildi.

TİCARET ODASI HİZMET BİNASI 
İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR 

Üyelerine ve kente daha iyi fiziki şartlarda 
hizmet vermek amacıyla bina kazandırmak 
için Ocak ayında ihale yapan Ticaret Oda-
sının yeni hizmet binasının inşaatı hızla 
devam ediyor.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Koray Yolcu konuyla ilgili olarak açıklama 
yaparak, meclis ve yönetim olarak Selçu-
ğa nitelikli bir hizmet binası kazandırmak 
için bir hedef ve irade ortaya koyduklarını 
söyledi.  
Yolcu,  “Hizmet binası ihtiyacımızı çözmek 
için bu yılın başında başladığımız, içinde 
konferans ve toplantı salonları bulunan 
modern hizmet binamızın kaba inşaatı 
bitmek üzere. 4 kattan oluşan 1000 m2 
yapı olarak hedeflediğimiz Ticaret Odası 
binamızı mümkün olan en yakın zamanda 
tamamlayarak hizmete sokmayı amaçlıyo-
ruz. Hizmet Binamızın yapım süreci ne yazık 
ki salgın dönemine rastladı. Umuyoruz ki 
yaşanan zorluklara rağmen canla başla çalı-
şarak bu süreci atlatıp ilçemize, değerli üye-
lerimize ve bölgemize yakışan bir hizmet 
binası kazandıracağız.” şeklinde konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak 
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
iştirakleriyle 365 Oda ve Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanları ve 61 Sektör Meclisi 
Başkanları İstişare Toplantısı 
düzenlendi. 

STO Başkanı Koray Yolcu’nun katıldığı toplan-
tıda SGK ve vergi borçlarının 
yapılandırılması, kdv oranlarının yeniden 
güncellenmesi gibi birçok konu görüşüldü. 
Reel sektörün ve işletmelerin sorunları ve 
beklentileri aktarıldı.

4www.selcukticaretodasi.org.tr  | www.visitephesus.org

İzmir’de TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımlarıyla video 
konferans üzerinden İstişare Toplantısı düzenli olarak gerçekleşmektedir. 
Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu katılmaktadır.

VIDEO KONFERANS TOPLANTILARI
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TARIM BAKANINA 
İLK ELDEN 
SEKTÖRÜN 
SORUNLARINI 
İLETTİLER
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonun-
da düzenlenen “Söz Sizde İzmir : Tarım Or-
man Sektör Buluşmaları Toplantısı” online 
olarak gerçekleşti. Toplantıya Oda Başkanı-
mız Koray Yolcu, ilçemizin tarım işletmele-
rinin temsilcileri İsmail Karahan, Hüseyin 
Atınç, Mehmet Taş, Ahmet Gökçimen, Öz-
can Kırıtak  online olarak katıldı. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-
mirli’nin gerçekleştirdiği sunumun ardından 
İzmir Oda Başkanları, tarım sektöründe 
faaliyet gösteren iş insanları,  kooperatif 
ve üretici birlik temsilcileri İzmir tarımının 
durumu ve sorunlarına 
yönelik  düşüncelerini ilk ağızdan Tarım 
Bakanı’na ilettiler.  Yoğun katılımla gerçek-
leşen toplantının son bölümünde Bakan 
Pakdemirli katılımcıların sorularını yanıtladı. 



Bir zamanların dünya başkenti Altın Kent Efes 
www.visitephesus.org



TÜM CİHAZLAR İLE UYUMLU
DİJİTAL PUSULANIZ



KAPALI İŞYERİ/OFİSLERDE
COVID-19 İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı 
çalışma alanları ifade edilmektedir. 

Kapalı işyeri/ofisler sık sık havalandırılmalıdır.

Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi 
havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz 
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri 
doğrultusunda yapılmalıdır. 

İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu 
yapılması önerilmemektedir. 

İşyerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması 
sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır.

Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede 
olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı 
takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre 
belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri 
sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat 
edilmelidir. 

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) 
personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmelidir.
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SEYAHAT 
EDERKEN

SAĞLIĞINIZI 
KORUYUN

Ateşiniz varsa veya öksürüyorsanız 
seyahatinizi erteleyiniz.

Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve nefes 
almada zorluk çekiyorsanız maske takarak 
sağlık kurumuna başvurunuz ve hekiminize 
son seyahatiniz hakkında bilgi veriniz

Son 14 gün içinde Çin başta olmak üzere 
koronavirüs enfeksiyonu görülen ülkeden 
geldiyseniz;
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TAPDK’DAN 
BELGE 
BEDELLERİNİN 
YATIRILMASINA 
İLİŞKİN YENİ 
DUYURU
 
 Daha önce de duyurulduğu üzere, 2020 süre uzatım işlemleri için belge 
bedeli yatırılmasının son günü Bakanlık Makamı’nın olurları ile 31/05/2020 
olarak belirlenmişti. 

Belge sahibi  vatandaşlarımız  ve  sektör  temsilcileri  tarafından  belge  
bedellerinin yatırılması için halihazırda tanınmış olan iki aylık süreye ek bir 
süre daha talep edilmesi üzerine; koronavirüsle mücadelede normalleşme 
süreci çerçevesinde, ticari hayatlarına olağan şekilde devam edemeyen ve 
işyerlerini açamayan belge sahibi  vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin ve 
hak kayıplarının önlenmesi adına, 2020 süre uzatım işlemleri için belge 
bedeli yatırılmasının son günü, daha önce tanınan ek süreye iki aylık ilave 
süre daha eklenerek Bakanlık Makamı’nın olurları ile 31/07/2020 olarak 
güncellenmiştir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı
“Konaklama Tesislerinde Kontrollü 
Normalleşme Süreci” başlıklı genelgenin detayları 
açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi 
kapsamında konaklama tesislerinin alması gereken tedbir ve önlemler, yapmaları gere-
kenler “Genel İlkeler Ve Bildirimi”, “Misafir Kabulü”, “Genel Kullanım Alanları”, “Personel” 
ve  “Genel Temizlik ve Bakım” başlıkları altında  toplanıyor.

İlgili genelgede işletmelerin “işletme genelinde COVID-19 ve hijyen kural ve 
uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlayıp, protokolün düzenli aralıklarla 
değerlendirilip, uygulamada karşılaşılan sorunların, getirilen çözümlerin ve kamu 
kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirlerin dikkate alınarak 
güncellenmesi” gerektiği belirtildi.
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Aşağıdaki Linkten Tüm Genelgeyi Görebilirsiniz.
https://www.selcukticaretodasi.org.tr/dosyalar/MTVlYzc4MzVmMjY3M2U.pdf?fbclid=IwAR29TLm-
Hd_pp6HfvfXiWa8N9SnDOMJsm7cmJaP69Ox_Wg3RbzYLSLlTVCtk


