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DAHA GÜVENLİ TURİZM HİZMETİ İÇİN 
TURUNCU ÇEMBERE GİRİN

  İzmir’in hijyen standardı uygulaması “Turuncu Çember” Selçuk’ta da hayata geçiyor. 
Küresel salgınla birlikte yaşanan süreç ve sonrasında kentteki işletmelerin faaliyet-
lerine sağlıklı bir şekilde devam etmesini amaçlayan “Turuncu Çember” uygulaması 
ile Selçuk’taki işletmelerin de normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak, süreç 
içerisinde Selçuk’un hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması, işletmelerin 
yurt içi ve yurt dışında tanıtımı hedefleniyor.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunu yürüttüğü İzmir Turizm Hijyen 
Kurulu, küresel pandemi sonrasında kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde 
devam edebilmesi için “Turuncu Çember” uygulamasını başlatıyor. İzmir’in önemli 
turizm destinasyonlarından biri olan İlham Veren Kent Selçuk’ta yeme içme ve konak-
lama faaliyeti yürüten belediye ruhsatlı işletmeler, İzmir Turizm Hijyen Kurulu tara-
fından belirlenen kriterlere uyan ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimleri başarıyla 
tamamladıkları takdirde “Turuncu Çember” sertifikası ile ödüllendirilecek.

Turuncu çember için başvuru ve detaylı bilgiye 
https://www.izmir.bel.tr/tr/Turuncu-cember-nedir/905/4081 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Odalar Tarım Bakanı 
ile Bir Araya Geldi
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar  Birliğine (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
365 oda/borsa başkanı ile video konferans 
yöntemiyle bir araya geldi. Online olarak 
düzenlenen toplantıya,  Selçuk Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Koray Yolcu katıldı.

Kovid-19. Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamın-
daki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalış-
ma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gaze-
te’de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesi ile geçici 23’üncü 
maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine 
kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin 
süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce 
kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bu kararın 
yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Tem-
muz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması 
devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay 
uzatıldı.

Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zor-
layıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süre-
sinden düşülmeyecek.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı!
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi tarafından hizmete sunulan “Yetenek 
Kapısı” çevrimiçi kariyer platformu (www.yetenekkapisi.org); işverenlerin ihtiyaç 
duydukları  yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/
mezunlar ile zaman ve mekândan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkân 
sağlamaktadır.

“Yetenek Kapısı”nda oluşturulacak hesap ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki üniver-
sitelerin kariyer merkezleri ile iletişim kurulabilmekte, şirketlerin ve kuramların iş/
staj ilanları istenilen üniversite ve bölümlerden öğrencilerin/mezunlarının baş-
vurusuna açılabilmekte, özgeçmişler incelenerek adaylar ile sistem üzerinden 
iletişim kurulabilmektedir. Yetenek Kapısı; eğitimli gençler arasındaki marka bili-
nirliğinin artırılmasına, aynı zamanda kariyer etkinliklerinin düzenlenerek üniver-
sitelerin düzenlediği kariyer fuarlarından haberdar olunmasına ve kayıt yaptırıla-
bilmesine imkan sağlamaktadır. Yetenek Kapısı’nın kullanımını kolaylaştırmak için 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi tarafından hazırlanan kılavuz ile birlikte 
web sitelerinde kullanılmak üzere hazırlanan tasarımlar e-posta ile tarafınızla 
paylaşılacaktır. Sisteme ilişkin sorularınız olması halinde destek@yetenekkapisi.
org adresine iletebilirsiniz. 

ARADIĞINIZ YETENEKLER YETENEK KAPISINDA
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AK PARTİ’DEN 
STO’YA ZİYARET
Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali 
Sürekli, İzmir Milletvekili Ceyda 
Çankırı Bölünmez, Ak Parti İlçe 
Başkanı Selim Girbiyanoğlu ve 
ilçe yönetim kurulu üyelerinden 
oluşan Ak Parti heyeti Odamızı 
ziyaret etti. 

Oda Başkanı Koray Yolcu, Meclis Başkanı Yusuf Dereli ile yönetim kurulu 
üyeleri bulunduğu ziyarette Selçuk’ta Tarım İhtisas Sanayi Bölgesi 
kurulmasına ilişkin görüş bildirildi. 
Normalleşme dönenimde alınan tedbirler ile Selçuk ekonomisinin geliştirilme-
sine yönelik çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. 





TÜM CİHAZLAR İLE UYUMLU
DİJİTAL PUSULANIZ

www.visitephesus.org



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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