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NURI ARSLAN Yönetim Kurulu Başkanı
  (TOBB Konsey Üyesi)  

Değerli Üyelerimiz,

Ekonomik durgunluk ve yabancı para karşısında 
Türk Lirasının değer kaybıyla mücadelede 
ederken maalesef tüm Dünya ile birlikte Kovid-19 
pandemi süreciyle yüz yüze geldik. 2020 yılının 
en önemli toplumsal problemi bu salgın hastalık 
olmuştur. Başta sağlık hizmetleri olmak üzere 
tüm ekonomiyi alt üst eden bu salgın nedeniyle 
özellikle hizmet sektöründe  bir çok küçük ve orta 
ölçekli işletme kapanma noktasına gelmiştir.   

Kovid-19 Pandemi Süreci

Ticaret Odası olarak pandemi duyurusunun 
yapıldığı ilk günden itibaren İ�çişleri Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan tedbirleri 
üyelerimize zamanında ve tam olarak duyurduk, 
duyurmaya devam ediyoruz. Tüm üyelerimizin 
alabildiği, ücretsiz olarak dağıttığımız maskeler 
özelikle maske satışının yasak olduğu dönemde 
önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.

Bakanlıklar tarafından alınan tedbirler özellikle 
gıda ve hizmet sektöründe bulunan 
işletmelerimizi ister istemez zor durumda 
bırakmıştır. Süreçte bazı işletmelerimiz tamamen 
kapatılmış, bazı işyerlerimiz de asgari kapasite ile 
çalışmaya gayret göstermişlerdir.    

Daha önce hiç karşılaşmadığımız adeta savaş 
koşullarını anımsatan bir ortamda siz üyelerimiz 
için Odanın tüm imkan ve iletişim kanalları 
kullanılmıştır. Kanunen kredi vermeye, para 
dağıtmaya yetkimiz yok. Ancak ekonomik  
koşulların siz üyelerimize getirdiği ağır yükü 
hafifletmek amacıyla önce Halk Bankası, 
Vakıfbank ve Ziraat Bankası kaynaklı “İ�şe Devam 
Kredisi” başlatıldı. Sonra “Denizbank Nefes 
Kredisi” ile “Halk Bankası şahıs işletmeleri için 
Can suyu kredisi” hayata geçirildi. Nazilli Ticaret 
Odası olarak uzun süredir yeni kurulan 
işletmelerin banka kredilerine başvuru 
yapamadıklarını her platformda dile getiriyorduk. 
Can suyu kredisi ile bir yılını doldurmayan yeni 
işletmelerin de Can suyu kredisinden 
yararlanması sağlandı. Bu güne kadar 
üyelerimizden gelen taleplerden en çok dile 
getirilen bir yıllık süre şartı da bu kredi ile 
kaldırılmış oldu. 

Kredi başvurusunda bulunduğu halde olumlu 
yanıt alamayan işletmelerin tamamen mali 
sebepler ve bankacılık sisteminden kaynaklanan 
olumsuzluklar nedeniyle kredilerden 
faydalanamadıklarını özellikle belirtmek 
istiyorum. Bu tür süreçlerde bilgi ve araştırmadan 
yoksun bazı kişiler tarafından; kredi tahsislerinde 
Odaların yönlendirmesi olduğu, Odanın uygun 
gördüğü işletmelere kredi verildiği gibi tamamen 
yalan ve art niyetli söylemlerde bulunulmaktadır. 
Keşke böyle bir yetkiye sahip olsaydık da 
gerçekten zor durumda bulunan gerçek ihtiyaç 
sahiplerinin de kredilerden faydalanmasını 
sağlasaydık diye düşünüyorum. Ancak ne 
Odaların ne de başka bir kurumun Kredi 
mekanizmasına müdahil olma yetkisi yoktur. Hala 
bunun aksini ifade edenleri de ispata davet 
ediyorum. 

Ü� lkemizdeki her işyeri bu süreçten etkilendi. 
Ancak pandemi sürecinden en az etkilenen 
işkollarının ; ihracat ağırlıklı çalışan işyerleri ile 
üretim/imalat yapan firmalar olduğunu gördük. 
Bu da bize şartlar ne olursa olsun üretim yapan, 
imal eden, katma değer yaratan girişimlerin her 
zaman ayakta kaldığını bir kez daha ispat etmiştir.  

İmar Affı ile Yapı Kayıt Belgesi Verildiği Halde 
Tapu Kayıtlarında Tarım ve Orman Arazisi 
Yazdığı İçin İşletme Ruhsatı Alamayan Mevcut 
Tesisler

3194 sayılı İ�mar Kanunu ile Yapı Kayıt Belgesi 
Verilmesine İ�lişkin Üsul ve Esaslar Tebliğinin 5.
Maddesinde yapılan değişiklik ile ; sanayi 
yapılarının tanımlı olduğu İ�mar Barışı 
kapsamında 31/12/2017 tarihinden önce yapılan 
sanayi ve imalat tesislerinin Yapı Kayıt Belgesi 
alabilecekleri belirtilmiştir. 

Ancak Tapu Kayıtlarında vasfını yitirmiş “Tarım 
Arazisi” veya “Orman Arazisi” olarak görünen 
alanlarda bulunan sanayi ve imalat tesislerine, 
Yapı Kayıt Belgesi verildiği halde İ�şletme Ruhsatı 
verilmemektedir. Bu durumun düzeltilmesi için 
İ�şletme sahipleri tarafından Tarım ve Orman İ�l 
Müdürlüğüne yapılan başvurulardan da bir sonuç 
alınamamaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 
Yapı Kayıt Belgesi uygulaması ancak Tarım ve 
Orman Bakanlığınca vasfını yitirmiş bu arazilerin 
sanayi ve ticaret alanı olarak cins tashihi 
yapılması durumunda anlam kazanacaktır. 

Bölgemizde sanayi alanı ihtiyacı varken bir de 
mevcut tesislerin ruhsat sorunu yaşamaları 
imalatçı ve sanayiciyi zor durumda 
bırakmaktadır.

Bu işletmeler istihdam yaratan, vergi ve prim 
ödeyen, katma değer yaratan, ihracat yapan 
tesislerdir. Talep edilen ise sadece malumun 
ilanıdır. Bu işletmelerin kurulu bulunduğu alanlar 
tarım ve orman vasfı bulunmayan arazilerdir. 
Yerinde yapılacak keşif ve tespitler neticesinde 
her şey görülecektir. Bu durumun başta Aydın 
Valimiz Sayın Hüseyin AKSOY olmak üzere değerli 
bürokrat ve kurum temsilcilerimiz tarafından 
kısa sürede çözülebileceği düşüncesindeyiz.   

Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Uygulamasındaki Değişiklikler   

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kararname 
ile bölgemizdeki altı ilçede yapılacak yatırımların 
bir alt bölge desteğinden yararlanabileceği ilan 
edilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Aydın 
ili için 11 ilçe belirlenmiş olup bu ilçeler içinde 
Nazilli Ticaret Odası yetki ve sorumluluk alanı 
içinde bulunan Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, 
Sultanhisar, Yenipazar ve Buharkent  ilçelerinde 
yapılacak yatırımlarda devlet desteklerinin 3.
bölge desteğinden, bölgedeki Organize Sanayi 
Alanlarında yapılacak yatırımların ise 4.bölge 
desteklerinden faydalanacağı ifade edilmiştir. 
Bilindiği üzere bölgesel gelişmişlik düzeyini ifade 
eden sıralamada Aydın ili 2.bölge iller içinde yer 
alıyordu. Ancak 3.bölge gelişmişlik düzeyinde 

olan bir çok İ�l’den daha düşük kişisel gelire ve 
imkana sahip olması nedeniyle Aydın’ın bu 
durumunun değiştirilmesi Nazilli Ticaret Odası 
olarak uzun yıllardır ifade ettiğimiz bir konuydu. 
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kuyucak, 
Karacasu, Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar ve 
Buharkent  ilçelerinde yapılacak yatırımların 
diğer ilçelere göre teşvik desteklerinden daha 
fazla yararlanacak olması memnuniyet vericidir. 
Bu anlamda kararı olumlu buluyor ve 
destekliyoruz. Ancak düzenlemede; Nazilli’ye yer 
verilmemesininin, alt bölge desteklerinden 
yararlanmayacak olmasının anlaşılabilir bir 
nedeni bulunamamıştır. Bakanlık yetkilileri 
tarafından bu ayrım ile il ilgili bir açıklamada 
bulunulmaması yapılan değişikliği tartışmaya 
açık hale getirmektedir. Aydındaki 17 ilçeden 
11’nin 3.bölge desteğine ihtiyaç duyduğunun 
tespiti bölgenin tamamının 3.bölge gelişmişlik 
düzeyinde olduğunu göstermektedir diye 
düşünüyor, bu konudaki hatanın en kısa sürede 
düzeltileceğine inanıyoruz. 

Yerli ve Milli Enerjinin Önemi 

Karadenizde bulunan Doğalgaz; 2020 yılının en 
büyük müjdesi olmuştur. Enerjide dışa bağımlı 
olduğumuz sürece özellikle ekonomide bağımsız 
olamayacağımızı idrak etmiş bulunuyoruz. Bu 
nedenle Karadeniz Sakarya Bölgesinde Tuna-1 
adı verilen kuyuda bulunan doğalgazı, maddi 
değeri kadar özgüvenimizi sağlaması açısından 
manevi anlamda da değerli buluyorum. 

Aynı kararlılıkla Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan 
sınırlarımızda yapılan arama çalışmalarının bazı 
devletlerin engelleme çabalarına rağmen 
başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Dosta 
güven, düşmana korku salan milli teknoloji ürünü 
siha ve ihalarımız başta Kıbrıs hava sahası olmak 
üzere Doğu Akdeniz’de de büyük bir başarı ile 
ülkemize üstünlük sağlamaktadır. Bu bölgeden 
gelecek müjdeli haberler ülkemizin kalkınma 
hamlesine hız katacak, moral verecek diye 
düşünüyorum. 

Değerli Üyelerimiz, 

Pandemi sürecinde en önemli zenginliğimizin 
sağlık olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk. 
Ekonomik kayıplarımızı telafi edebiliriz. Ancak 
kaybettiğimiz sağlığın telafisi maalesef 
bulunmamaktadır. Kovid-19 salgınının hala 
tehlikeli seviyede olduğu göz önüne alınarak; 
uygulanmakta olan tedbirlerden ödün 
verilmemesini, önce kendi sağlığımız sonra da 
sevdiklerimizin sağlığını düşünerek dikkatli 
davranmaya özen göstermemiz gerektiğini  ifade 
etmek istiyorum.   

Nazilli Ticaret Odası yetki ve imkanları dahilinde 
üyelerinin daha verimli çalışması, daha fazla 
kazanç elde etmesi için çalışmaya devam 
edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Mümkün olan en kısa sürede ekonomimizin 
büyümeye geçmesini, sanayici ve tüccarımızın 
maksimum kapasiteyle çalışmaya başlamasını 
temenni ediyor, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi 
adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP ilçe 
Başkanı Serkan Sevim ve beraberindeki heyet, 
odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı 
makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, 2020 yılının ekonomik açıdan 
zor bir yıl olduğu, yaşanan pandemi nedeni ile 
daha da zorlaştığı görüşüldü. Sayın Arslan, bu 
süreçte üyelerimizden gelen talepleri 
Bakanlıklara, milletvekillerimize ve ilgili kurum 
ve kuruluşlara aktarmaya devam ettiğimizi 
belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda kredi 
imkanlarından bir kısım üyemizin yararlandığını 
fakat sicil affı getirilmemesi nedeni ile 
yararlanamayan birçok üyemizin de olduğunu 

belirtti. Ekonomik krizin yaşandığı bu ortamda 
sicil affı getirilmesinin zorunluluk arz ettiğini, 
böylece daha çok üyemizin kredi imkanından 
yararlanması sağlanacağını sözlerine ekledi. 
Sonucunda da üyelerimizin bu kriz ortamında bir 
nebze olsun rahatlamaları sağlanmış olacaktır.

Ayrıca gerçekleşmesini istediğimiz fakat henüz 
gerçekleşmeyen talepler hakkında da 
milletvekilimize bilgilendirme yapıldı. Aydın 
Milletvekili Süleyman Bülbül ise yetkileri 
dahilinde odamız üyelerinden gelen bu taleplerin 
gerçekleşebilmesi için çalışmalar yürüteceğini 
ifade etti. 

CHP Aydın Milletvekili 
Süleyman Bülbül, CHP 
ilçe Başkanı Serkan 
Sevim ve beraberindeki 
heyet, odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan’ı makamında 
ziyaret etti.

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ
SÜLEYMAN BÜLBÜL‘ DEN ODAMIZA ZİYARET

05.05.2020

Üyelerimize Ücretsiz Maske
Dağıtımı Yapıldı

06.05.2020

Koronavirüs(COVİD-19) tedbirleri kapsamında üyelerimizin 
ihtiyacını karşılamak üzere ücretsiz maske dağıtımına başladık. 
Maske temininde zorluk yaşayan üyelerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere elli bin adet olarak sipariş edilen maskeleri 
odamızdan temin edilebilir. 
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TOBB Organizasyonunda gerçekleştirilen 
bölge toplantısında Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan Arslan ticari 
hayatta yaşanan sorun ve talepleri TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti.  
Hisarcıklıoğlu “Sizler, tüm başkanlarım, 
canla-başla gayret gösteriyor, 
üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara 
tercüman oluyorsunuz. O� neriler 
hazırlayıp, bize aktarıyorsunuz. İ�şte 
bugün de sizlerin ileteceği her konuyu, 
ilgili bakanlara ileteceğiz. Böylece 
üyelerimizin, camiamızın dertlerini bir 
nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış 
olacağız” şeklinde konuştu. Nuri Arslan” 
dinamik bir süreçten geçiyoruz 
dolayısıyla her gün yeni bir konu yeni bir 
sıkıntı ortaya çıkıyor. KOVİ�D 19 sürecinde 
üyelerimizden gelen taleplerin 
aktarılması sonucu İ�şe Devam Kredisi, 
Can suyu Kredisi ve Nefes Kredisi çıktı. 
Bu konudaki çalışmalarından dolayı 
başta M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bunun yanı sıra üyelerden gelen diğer 
talepleri de aktarmak istiyorum 

İşe Devam Kredisi

İ�şe devam kredisinden bir kısım üyemiz 
yararlanmakta iken birçok üyemiz de 
sicil affı getirilmemesi nedeni ile 
yararlanamamaktadır. İ�şe Devam 
kredisinde sicil affı getirilmesi 
durumunda kredi kullanamayan birçok 
üyemiz krediye ulaşma imkânı bulacaktır.  
Krediden yararlanmayan birçok 
üyemizden gelen talepler bu yöndedir.

Kira Yardımı

İ�ç İ�şleri Bakanlığının genelgesi 
kapsamında işyerleri kapalı olan 
üyelerimiz zor durumdadır. Açık olan 
işyerlerinin ise pandemi nedeni ile kar 
marjları düşmüştür. Daha önce birçok 
mercide dile getirdiğimiz talebimizden 

birisi de; işyerleri, genelge kapsamında 
kapalı olan üyelerimiz öncelikli olmak 
üzere işletmelerin cirolarına göre kira 
yardımı yapılarak destek olunmasıdır. 
Yapılacak kira yardımı ile üyelerimize ait 
işletmelerin hayatta kalabilmesi 
sağlanacaktır.  

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamının 
Genişletilmesi

450 gün prim ödeme şartının tamamen 
kaldırılması, ödemenin en az asgari 
ücrete çıkartılması suretiyle kısa çalışma 
ödeneğinin kapsamının genişletilmesi 
gerekmektedir.

65 Yaş Üzeri üyelerimizin işyerlerini 
açmalarına izin verilmesi

65 yaş üzeri olup işyerine gitme 
zorunluluğu bulunan birçok üyemiz 
bulunmaktadır. Bu üyelerimiz ile değerli 
taş ve metal ticaretiyle uğraşan kuyumcu 
ve sarrafların 65 yaş üzeri sokağa çıkma 
yasağı uygulamasında esneklik 
getirilmesi, belirlenecek günlerde iş 
yerlerini açmalarına izin verilmesini 
talep ediyoruz.

Ödemelerin yılbaşına ertelenmesi

Corona virüs sebebiyle devlet tarafından 
haziran ayına ertelenen ödemelerin 
yılbaşına ertelenmesi durumunda 
üyelerimiz, işlerini yoluna koyabilmek 
için hem vakit kazanacaklar hem de mali 
açıdan rahatlama sağlayacaklardır.

Kriz sonrasında, krizin olumsuz 
etkilerinin daha az hissedilmesi adına 
bazı çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. 

Corona Krizinden sonraki süreci de 
düşünerek yapılması gereken birçok 
konu var. O� ncelikli olarak bölgemizde 
yatırımcılar için sanayi ve ticaret 
alanlarına acil ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bizim önerimiz, geçmişte arsa ofisinin 
günümüzde ise TOKİ� gibi kurumlar 
tarafından kamulaştırmaları yapılarak 
sanayi parseli haline getirilip gerçek 
ihtiyaç sahibine yani sanayiciye cüzi bir 
kâr marjı ile satılmasıdır. Böylelikle arazi 
sahibi değerinde satış yaparken sanayici 

de ihtiyaç duyduğu alana uygun maliyet 
ile kavuşmuş olacaktır. Şu an mevcut 
araziler uygun ödeme koşullarında iken 
sanayi imarına çevrildikten sonra fahiş 
fiyatlarla satışı yapılmakta, bu da 
yatırımcının yatırım yapmasını 
engellemektedir.

İhracatçı Üyelere İyileştirmeler

Korona virüs nedeni ile sınırların 
kapatılması uluslararası ticareti sekteye 
uğramıştır. İ�hracatta yaşanan bu 
duraklama dönemi ile üyelerimizin ihraç 
edecekleri ürünleri ellerinde kalmış, 
hatta gıda sektöründe büyük oranlarda 
çürümeler olduğu için ihracatçı 
üyelerimiz maddi kayıplar yaşamıştır. 
Bunun yanı sıra lojistik anlamda da ihraç 
ürünlerini, yolcu uçaklarının olmaması 
nedeniyle kargo uçakları ile ulaştırmış, 
bu da maliyetlerini yükseltmiştir. 
İ�hracatçı üyelerimizin ihraç mallarında 
yapılan kısıtlamalardan dolayı 
yaşadıkları sıkıntılar konusunda destek 
olunmasını, sınır kapılarında 
yaşadıkların sorunlara çözüm bulunarak 
iyileştirmeler yapılmasını talep ediyoruz” 
dedi.

Konu ile ilgili notunu alan Sayın 
Hisarcıklıoğlu, söz konusu taleplerin 
değerlendirileceğini ifade etti.

EGE BÖLGESİ ODA VE BORSA BAŞKANLARI
İLE ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
video konferans yöntemiyle Ege Bölge toplantısı düzenledi. Bölge Oda/
Borsa Başkanlarının istişarelerde bulunduğu toplantıya Nazilli Ticaret 
Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan katıldı.

14.05.2020
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NTO OLAĞAN YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ
B. KUVVET ERİM’ İN  KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

İhtisas OSB Kurulması Yönünde 
Önemli Adım

Aydın Milletvekili Sayın Erim, Nazilli 
Ticaret Odasının sorumluluk sahasında 
bulunan üyelerden gelen talepler sonucu 
hazırlanan sorunlar dosyasında yer alan 
İ�htisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
kurulması yönündeki talebi ile ilgili 
müjdeyi verdi.  Sayın Erim yaptığı 
açıklamada; bölgemizdeki yerel ürünlerin 
hem daha uygun ve ferah koşullarda 
işlenmesi ve iç ve dış ticarete uygun 
mamüle dönüşmesi hem de şehirlerde 
dağınık düzende bulunan işletmelerin bir 
arada bulunmasını sağlayacak İ�htisas OSB 
kurulması ile ilgili talebinin 
değerlendirildiğini, Arslanlı Mahallesi 
bölgesine kurulması yönündeki yer 
çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Sümerbank’ın Canlandırılması Projesi

Nazilli’ye kazandırılacak projelerden 
birisinin de Nazilli Sümerbank Basma 
Fabrikası’nın tekrar üretime başlaması 
olduğunu belirtti. NTO Ocak ayı Meclis 

Toplantısında üyelerden gelen taleplerden 
birisi de atıl durumda bulunan 
Sümerbank Fabrikası’nın 
değerlendirilmesi idi. Sümerbank Basma 
Fabrikası’nı tekrar hayata geçirebilmek 
için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile 
çalışmalara devam ettiğini belirten Sayın 
Erim, özel işletmeler aracılığıyla tekrar 
üretime başlanması için görüşmelerin 
devam ettiğini belirtti.

NTO Yönetimi, Sayın B. Kuvvet Erim’e 
bölge sorunlarına çözüm bulma 
noktasında yapmış olduğu çalışmalar için 
teşekkür etti. Toplantıya, Sayın Arslan ve 
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından dile 
getirilen sorunlar ve çözüm önerileri ile 
devam edildi. Şöyle ki;

İşyerleri Genelge Kapsamında Kapalı 
olan Üyelerimiz Başta olmak Üzere 
Kira Yardımı Yapılması

İ�ç İ�şleri Bakanlığının genelgesi 
kapsamında kapalı olan üyelerimize ait 
işletmelerin hayatta kalabilmesi ve 
sürecin sona ermesinden sonra minimum 

HAFTALIK OLAĞAN 
YÖNETİM KURULU 

TOPLANTIMIZA AK PARTİ 
AYDIN MİLLETVEKİLİ B. 
KUVVET ERİM KATILDI. 
YAPILAN TOPLANTIDA 
PANDEMİ NEDENİ İLE 
ÜYELERİN YAŞADIĞI 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

18.05.2020

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan’ın başkanlığında 

telekonferans yoluyla 
gerçekleştirilen toplantıda, “Ülusal 

ve uluslararası düzeyde yaşanan 
KOVİ�D-19 salgını nedeni ile 

üyelerimizden gelen sorunlar her 
platformda dile getirilmekte ve 

çözümü konusunda takibi 
yapılmaktadır. O� ncelikle Aydın 

Milletvekili Sayın B. Kuvvet Erim’e 
odamız talepleri arasında ihracat ve 

üretim yapan birçok üyemizin 
sokağa çıkma kısıtlamasının 

kaldırılması yönünde yapmış olduğu 
çalışmalar için teşekkür etmek 

istiyorum. Odamızın talepleri 
arasında; ihracat yapan üyelerimizin 

yurtdışına ihraç edilmek üzere 
planlanmış çalışmaları ile gıda 

sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimizin üretim ve satış işlemleri 

nedeni ile hafta sonu sokağa çıkma 
yasağından muaf tutulması da 

bulunuyordu. Ticari faaliyetlerinin 
aksamaması adına bu sektörlerde 

faaliyet gösteren üyelerimizin sokağa 
çıkma yasağından muaf tutulmasına 

ilişkin Sayın vekilimizin Bakanlıkla 
gerekli görüşmeleri yaparak genelge 
çıkarılmasında yapmış olduğu katkı 

için üyelerimiz adına teşekkür 
ediyorum” dedi. Ayrıca talepler 

arasında yer alan ve uygulamaya 
koyulan kredi seçenekleri hakkında 

da bilgi verildi. 

Toplantıda konuşan Sayın Erim, Odamız tarafından iletilen sorunlara ilişkin yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verdi;
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zararla normal hayata dönüşün 
sağlanabilmesi için kira yardımı 
yapılmasını talep ediyoruz. İ�şyerleri 
genelge kapsamında kapalı olan 
üyelerimiz öncelikli olmak üzere 
işletmelerin ciroları baz alınarak kira 
yardımı yapılabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamının 
Genişletilmesi

450 gün prim ödeme şartının tamamen 
kaldırılması, ödemenin en az asgari 
ücrete çıkartılması suretiyle kısa çalışma 
ödeneğinin kapsamının genişletilmesi 
gerekmektedir.

İşe Devam Kredisinde Sicil Affı 
Getirilmesi

İ�şe Devam kredisinde sicil affı getirilmesi 
durumunda kredi kullanamayan birçok 
üyemiz krediye ulaşma imkânı bulacaktır.  
İ�şe devam kredisinden bir kısım üyemiz 
yararlanmakta iken birçok üyemiz de sicil 
affı getirilmemesi nedeni ile 
yararlanamamaktadır. 

Ödemelerin Yılbaşına Ertelenmesi

Corona virüs sebebiyle devlet tarafından 
haziran ayına ertelenen ödemelerin 
yılbaşına ertelenmesi durumunda 
üyelerimiz, işlerini yoluna koyabilmek 
için hem vakit kazanacaklar hem de mali 
açıdan rahatlama sağlayacaklardır.

Kriz Sonrasında, Krizin Olumsuz 
Etkilerinin Daha Az Hissedilmesi 
Adına Bazı Çalışmaların Yapılması 
Gerekmektedir. 

Corona Krizinden sonraki süreci de 
düşünerek yapılması gereken birçok 
konu var. En başta gelen konu ise; 
bölgemizde yatırımcılar için sanayi ve 
ticaret alanlarına acil ihtiyaç 
bulunmasıdır. Bizim önerimiz, geçmişte 
arsa ofisinin günümüzde ise TOKİ� gibi 
kurumlar tarafından kamulaştırmaları 
yapılarak sanayi parseli haline getirilip 
gerçek ihtiyaç sahibine yani sanayiciye 
cüzi bir kâr marjı ile satılmasıdır. 
Böylelikle arazi sahibi değerinde satış 
yaparken sanayici de ihtiyaç duyduğu 
alana uygun maliyet ile kavuşmuş 
olacaktır. Şu anki mevcut araziler uygun 
ödeme koşullarında iken sanayi imarına 
çevrildikten sonra fahiş fiyatlarla satışı 
yapılmakta, bu da yatırımcının yatırım 
yapmasını engellemektedir. Bunu da 
önlemek için sistem oluşturulmalıdır.

İhracatçı Üyelerimize İyileştirmeler

Korona virüs nedeni ile sınırların 
kapatılması uluslararası ticareti sekteye 
uğramıştır. İ�hracatta yaşanan bu 
duraklama dönemi ile üyelerimizin ihraç 
edecekleri ürünleri ellerinde kalmış, 
hatta gıda sektöründe büyük oranlarda 
çürümeler olduğu için ihracatçı 
üyelerimiz maddi kayıplar yaşamıştır. 
Bunun yanı sıra lojistik anlamda da ihraç 
ürünlerini, yolcu uçaklarının olmaması 
nedeniyle kargo uçakları ile ulaştırmış, 
bu da maliyetlerini yükseltmiştir. 

İ�hracatçı üyelerimizin ihraç mallarında 
yapılan kısıtlamalardan dolayı 
yaşadıkları sıkıntılar konusunda destek 
olunmasını, sınır kapılarında yaşadıkların 
sorunlara çözüm bulunarak iyileştirmeler 
yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Asli İşi Sigorta Aracılığı Olmayan 
İşletmelerin Sigorta Hizmeti Sunması

Asli işi sigorta aracılığı olmayan 
işletmelerin, sundukları mal ve 
hizmetlerle birlikte, belirlenen şartların 
sağlanması durumunda sigorta hizmeti 
sunabildiklerine dair yasanın resmı� 
gazetede yayınlandığı dile getirildi. Asıl 
işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin 
sigorta hizmeti sunması nedeni ile 
yaklaşık 500 bin çalışanı ile 16 bin 
acentenin bu durumdan olumsuz olarak 
etkilendiği, sosyal medya platformlarında 
da tepkilerini dile getirdikleri anlatıldı. 
Pandemi sürecinin devam ettiği ve birçok 
üyemizin mali açıdan zor günler geçirdiği 
bu günlerde yeni getirilen düzenleme ile 
daha da kötü günlerin üyelerimizi 
beklediği belirtildi.  

Sayın Erim, dile getirilen sorunların 
birçoğu hakkında bilgisi olduğunu, 
çözüm önerileri hakkında notunu aldığını 
ve söz konusu taleplerin Bakanlıklara 
aktarılmak üzere değerlendirileceğini 
ifade etti. Bunun üzerine konuşan 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, bölgemiz sorunlarına ait çözüm 
önerileri konusunda her zaman destek 
olmaya çalışan Sayın Erim’e toplantıya 
katıldığı için teşekkür etti.
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NAZİLLİ TİCARET ODASI TOBB 
EKONOMİ BULUŞMASINA KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve 
Borsa Başkanı ve 61 Sektör Meclis 
Başkanı’nın katılımıyla sanal ortamda 
gerçekleştirilen toplantıya bölgemizi 
temsilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri Arslan katıldı.

20.05.2020

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) 
TİCARET ODALARI KONSEY ÜYELİĞİ GÖREVİNİ DE 
YÜRÜTEN ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
NURİ ARSLAN TOBB EKONOMİ BULUŞMASINA 
KATILDI. ODA VE BORSALAR ADINA KONUŞAN 
KONSEY BAŞKANLARI, NORMALLEŞME SÜRECİNE 
GEÇİLEBİLMESİ İÇİN REEL SEKTÖR TARAFINDAN 
DİLE GETİRİLEN TALEPLERİ AKTARDI.

TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu” 
ekonomide hayata geçirilen tedbirler 
ve destekler sayesinde 
normalleşmenin konuşulmaya 
başlandığını belirterek, “Ekonomiyi 
harekete geçirmeye ve çarkları 
yeniden döndürmeye hazırız. Bakan 
Albayrak’ ın attığı adımlarla sıkıntılı 
süreci en az hasarla geride bırakarak 
ve yeniden büyüme sürecine gireceğiz 
“ dedi.  “Ekonomide hayata geçirilen 
tedbirler ve destekler sayesinde 
normalleşme konuşulmaya başlandı” 
diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk 
günden itibaren kenetlendiklerini, 
sorunların tespiti ve çözülmesi için 
gereken katkıyı verdiklerini bildirdi. 
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalardan 
aldıkları bilgileri hızlı şekilde 

hükümete ilettiklerini, Bakan 
Albayrak’ ın büyük kısmını 
sonuçlandırdığını dile getirdi.

Üretimin gündemde olacağı bir 
sürece giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak da “Tarihi fırsatlara şahit 
olduğumuz, her alanda daha etkin bir 
şekilde üretmenin gündemde olacağı 
bir sürece giriyoruz. Bu üretim 
kapasitemizi iyi değerlendirirsek, 
ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikâye 
yazacağımız bir dönem olacak.” dedi.

Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına 
alan ve küresel ekonomiye ağır bir 
darbe vuran Kovid-19 salgının 

etkisinin gün geçtikçe azaldığına 
dikkati çekerek, her gelen verinin 
normalleşmeye daha da yaklaşıldığını 
somut bir şekilde gösterdiğini ifade 
etti. 

Türkiye, Dünyada yıldızı daha da 
parlayan ülke olacak

Sürecin ekonomimize olan etkilerini 
de gidermek için devreye aldıkları 
Ekonomik İ�stikrar Kalkanı ile 
sanayiciye, çalışana, esnafa bütün 
vatandaşlarımızla bu süreçte adeta bir 
koruma kalkanı sağladıklarını dile 
getiren Albayrak, özellikle Kovid-19 
sonrası döneme en iyi şekilde 
hazırlanmak için yoğun bir mesai 
harcadıklarını söyledi. Bakan 
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Albayrak, bu dönemde esnafa, 
sanayiciye, KOBİ�’lere likidite 
ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri 
seferber ettiklerine dikkati çekerek, 
şöyle konuştu: “İ�nşallah normalleşme 
sürecinde, bundan sonraki dönemin 
‘yeni normal’ olduğunu göz önünde 
bulundurarak hızla adımlarımızı 
atmaya devam edeceğiz. Ekonominin 
yeni normale hızla adapte olacağını 
düşünüyorum. Küresel sistemde 
tedarik zincirlerinin gözden 
geçirilmesi, üretim alanlarında 
alternatiflerin oluşturulması, sağlık 
altyapısının yatırımlardan turizme her 
alanda öncelik haline gelmesi ile 
oluşacak. İ�şte bu dönemde güçlü 
üretim altyapısı, genç ve eğitimli insan 
kaynağı, küresel değişimlere hızlı 
adapte olan iş dünyası ve gelişmiş 
sanayisi ile Türkiye dünyada yıldızı 
daha da parlayan ülke olacak” dedi.

TOBB Ekonomi Buluşması, Oda ve 
Borsa Konsey başkanlarının bölge 
sorunlarını dile getirmesiyle devam 
etti. 

İşyerleri Genelge Kapsamında 
Kapalı olan Üyelerimiz Başta 
olmak Üzere Kira Yardımı 
Yapılması

Türkiye genelinde işletmelerin 
yarısından fazlası kiracı olarak faaliyet 
göstermektedir. İ�ç İ�şleri Bakanlığının 
genelgesi kapsamında kapalı olan 
üyelerimiz ile bu süreçte iş hacmi 
daralan üyelerimiz kira konusunda 

sorunlar yaşıyor. Her ne kadar yapılan 
yasal düzenlemeler ile 30 hazirana 
kadar işleyecek kira bedellerinin 
ödenmemesi sözleşme fesih ve tahliye 
sebebi olmasa da yaşanan iş kaybı 
nedeni ile normal hayata dönüşün 
sağlanabilmesi için kira yardımı 
yapılmasını talep ediyoruz. İ�şyerleri 
genelge kapsamında kapalı olan 
üyelerimiz öncelikli olmak üzere 
işletmelerin ciroları baz alınarak kira 
yardımı yapılabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamının 
Genişletilmesi

450 gün prim ödeme şartının 
tamamen kaldırılması, ödemenin en 
az asgari ücrete çıkartılması suretiyle 
kısa çalışma ödeneğinin kapsamının 
genişletilmesi gerekmektedir.

İşe Devam Kredisinde Sicil Affı 
Getirilmesi

İ�şe Devam kredisinde sicil affı 
getirilmesi durumunda kredi 
kullanamayan birçok üyemiz krediye 
ulaşma imkânı bulacaktır.  İ�şe devam 
kredisinden bir kısım üyemiz 
yararlanmakta iken birçok üyemiz de 
sicil affı getirilmemesi nedeni ile 
yararlanamamaktadır. 

Ödemelerin Yılbaşına Ertelenmesi

Korona virüs sebebiyle devlet 
tarafından haziran ayına ertelenen 
ödemelerin yılbaşına ertelenmesi 
durumunda üyelerimiz, işlerini yoluna 

koyabilmek için hem vakit 
kazanacaklar hem de mali açıdan 
rahatlama sağlayacaklardır.

Asli İşi Sigorta Aracılığı Olmayan 
İşletmelerin Sigorta Hizmeti 
Sunması

Asli işi sigorta acenteliği olmayan 
işletmelerin, sundukları mal ve 
hizmetlerle birlikte, belirlenen 
şartların sağlanması durumunda 
sigorta hizmeti sunabildiklerine dair 
yasanın resmı� gazetede 
yayınlanmıştır. Asıl işi sigorta aracılığı 
olmayan işletmelerin sigorta hizmeti 
sunması nedeni ile yaklaşık 500 bin 
çalışanı ile 16 bin acentenin bu 
durumdan olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Pandemi sürecinin 
devam ettiği ve birçok üyemizin mali 
açıdan zor günler geçirdiği bu 
günlerde yeni getirilen düzenleme ile 
üyelerimizi zor günler beklemektedir.   

Toplantı bitiminde konuşan Sayın 
Hisarcıklıoğlu” Ekonomiyi harekete 
geçirmeye ve çarkları yeniden 
döndürmeye hazırız. Bu noktada 
ihtiyaç duyulan tedbir ve desteklerle 
ilgili olarak oda-borsa ve sektör 
meclisi arkadaşlarım çok güzel bir 
çalışma hazırladılar. Kamu ve özel 
sektör eş güdümü sayesinde 
zorlukların aşılabildiğini gösterdiniz. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve sizin liderliğinizde tüm bu 
sıkıntıları da aşarak küresel yarışa 
kaldığımız yerden devam edeceğiz.” 
dedi.
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Toplantıda konuşan Oda ve Borsa Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanları ile Meclis Ü� yeleri 
pandemi sonrası ekonomik düzenin 
sağlanması için üyelerden talepleri Sayın 
Hisarcıklıoğlu’ na aktardılar. Toplantıda 
konuşan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında görüş bildirdi. Yaptığı konuşmada”

Bölgemizdeki Sanayi Alanı İhtiyacı ve Talebin 
Karşılanması İçin Önerilen Çözümler 
Belediyeler tarafından imara açılması 
planlanan ya da imara açılan sanayi 
alanları maalesef yatırım yapmak isteyen 
Küçük ve Orta O� lçekli İ�şletmelere rayiç 
değerinin çok üzerinde fiyatlar ile 
satılmakta ve bu alanda rant ekonomisi 
oluşmaktadır. Bölgemizde herhangi bir 
özelliği olmayan bir arazinin sanayi alanı 
içine alınması halinde değeri bir anda
500 TL/m2 düzeyine fırlamaktadır. 

Sanayi alanı ihtiyacını tam olarak Organize 
Sanayi Bölgeleri de karşılamamaktadır. 
Kaldı ki OSB mevzuatından dolayı birçok 
sektöre OSB alanlarında yer 
verilmemektedir. Aksini düşünsek bile bir 
ülkenin bütün imalat ve üretiminin 
OSB’lerin içine almamız mümkün değildir. 
Küçük ölçekli bir işletmenin OSB alanında 
yer alması için önce Orta ölçekli bir firma 
seviyesine gelmesi gerektiğinden Organize 
Sanayi alanlarının dışında da sanayi ve 
imalat işyerlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Yatırım yapmak isteyen kişiler bedelini 
ödemek şartıyla bile uygun alan 
bulamamakta yada arsa simsarları 
tarafından rayicin çok üzerinde satış fiyatı 
belirlenmektedir. İ�şletme sahibi kuruluş 
aşamasında çok değerli olan sermayesini 

araziye yatırmak zorunda kalmaktadır. 
Sorumluluk sahamızda bulunan ilçelerdeki 
arazilerin yarısından fazlasının zeytinlik 
ve tarım arazisi kabul edildiği yerlerde 
yeni sanayi alanlarına daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır

Sorunun çözümünün TOKİ� marifetiyle 
yatırımcıya bedeli karşılığında verilecek 
sanayi alanları olduğunu düşünüyoruz. 
Sanayi-İ�malat parseli yapılması uygun olan 
araziler TOKİ� (veya benzer yetkiler ile 
hareket edebilecek başka bir kurum 
tarafından) değerinde satın alınıp gerekli 
altyapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan 
sonra makul bir kâr marjı ile gerçek ihtiyaç 
sahibine yani yatırımcıya (sanayi parseli 
vasfıyla) ve belirlenen sürede yatırımı 
bitirmek şartıyla satılması halinde 
ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam 
sahaları daha kısa sürede ve uygun 
maliyetle karşılanabilir.

O� rneğin bölgemizde arazi fiyatları 15-30 
TL/m2 arasındadır. Ortalama fiyatı 20 TL/
m2 olan arazi 30 TL/m2 bile satın alınsa 
bu arazinin altyapısı ve imar durumu 
tamamlanmış, sanayi alanı haline gelmiş 
halinin maliyeti 80-90 TL/m2 olacaktır. 

NTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLE ODAMIZ MECLİS BAŞKANI VE 
MECLİS ÜYELERİNİN KATILDIĞI AYDIN İLİ ODA VE BORSA BAŞKANLARI 
İLE YAPILAN MÜŞTEREK TOPLANTIDA BÖLGEMİZDEKİ SANAYİ ALANI 
İHTİYACI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ANLATILDI

Toplantıda, korona virüsü ile 
mücadele ve normalleşme süresi 

ele alındı. Sayın Hisarcıklıoğlu, tüm 
oda ve borsa başkanları ile 

görüşmeler yaptığını, üyelerden 
gelen talepleri değerlendirerek 70 

maddeden oluşan geniş bir öneri 
setini Sayın Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’a ve hükümete 
sunduğunu, hatta bunların önemli 

bir kısmının da hayata geçtiğini 
ifade etti.

01.06.2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında Aydın İli Oda ve 

Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanları ile Meclis Üyelerinin 

katıldığı toplantıya Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis 

Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Meclis 
üyelerimiz katıldı.

NAZİLLİ TİCARET ODASI 
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Genelge kapsamında açılan işyerlerinin saat 24:00 e kadar açık kalması
İ�çişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe 
gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, 
mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili 
genelge yayımladı. Genelgeye göre, 
lokanta, restoran, kafe, pastane, 
kahvehane, çay bahçesi, lokaller, Yüzme 
havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA 

merkezleri vb. işletmeler 1 Haziran›dan 
itibaren saat 22.00›ye kadar hizmet 
verecektir. Fakat uzun süredir ticari 
faaliyetlerini yerine getiremeyen bu 
uygulama üyelerimiz için yeterli 
olmamaktadır. Genelge kapsamı 
genişletilerek saat 22:00‘ye kadar değil, 

24:00’e kadar hizmet vermeleri 
sağlanırsa yaz günlerinde daha fazla kâr 
marjı elde eden bu işletmelerin 
ekonomik açıdan rahatlama sağlanması 
mümkün olacaktır” dedi.

Daha sonra konuşan Odamız Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ise “

Kapanan İşletmelere Kira Yardımı
İ�ç İ�şleri Bakanlığının genelgesi 
kapsamında pandemi nedeni ile işyerleri 
kapalı olan üyelerimiz mali açıdan zor 
zamanlardan geçtiler. İ�şyerleri açık olan 
üyelerimizin ise kar marjları düşmüştür. 

Daha önce birçok mercide dile 
getirdiğimiz talebimizden birisi de; 
işyerleri, genelge kapsamında kapalı 
olup belirli şartlar dahilinde geçtiğimiz 
günlerde açılan üyelerimiz öncelikli 

olmak üzere işletmelerin cirolarına göre 
kira yardımı yapılarak destek 
olunmasıdır. Yapılacak kira yardımı ile 
üyelerimize ait işletmelerin hayatta 
kalabilmesi sağlanacaktır.

Toplantı sonrası konuşan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın ilinin ticari ve ekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlayacak görüş ve 
önerileri değerlendirmek üzere gerekli mercilere aktaracağını konunun takipçisi olacağını belirtti. Pandemi nedeni ile zor 
süreçten geçtiğimiz bu zamanda Aydın ili için emek veren tüm oda ve borsa başkanlarına ve Meclis Ü� yelerine çalışmaları için 
teşekkür etti. 

 Krediye ulaşamayan 
üyelerimize Sicil Affı Getirilmesi

Sicil affı getirilmesi durumunda kredi 
kullanamayan birçok üyemiz krediye ulaşma 

imkânı bulacaktır.  Kredilerden bir kısım 
üyemiz yararlanmakta iken birçok üyemiz de 

sicil affı getirilmemesi nedeni ile 
yararlanamamaktadır.

Ödemelerin Yılbaşına 
Ertelenmesi

Corona virüs sebebiyle devlet tarafından haziran 
ayına ertelenen ödemelerin yılbaşına ertelenmesi 
durumunda üyelerimiz, işlerini yoluna koyabilmek 

için hem vakit kazanacaklar hem de mali açıdan 
rahatlama sağlayacaklardır” dedi.

Sanayiciye çok düşük bir kâr marjıyla 
veya gerektiğinde hiç kâr ilave 
edilmeden bu bedeller üzerinden 
satılması halinde hem arazi sahibi yerini 
değerinde sattığı için mağdur olmayacak 

hem de gerçek sanayici uygun maliyetle 
sanayi alanına kavuşmuş olacaktır. 
Böylelikle sadece üretim ve istihdam 
amacıyla hareket eden gerçek 
müteşebbisin önündeki engellerin 

önemli bir kısmı bertaraf edilecektir. 
TOKİ� veya geçmişteki Arsa Ofisi benzeri 
bir kurumun bu konuda 
görevlendirilmesi talep edilmektedir. 



NAZİLLİ TİCARET ODASI   Ağustos 2020

12

SEKTÖR SORUNLARI NTO TARAFINDAN 
TARIM VE ORMAN BAKANINA AKTARILDI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda 
yaptığı konuşmada, Kovid-19'un başladığı 
ilk günden itibaren Bakan Pakdemirli'nin 
TOBB ile devamlı istişare içinde 
bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu 
dönemde tarım kredilerinin faizsiz 
ertelendiğini, üreticilerin ayakta kalmaları 
için destekleme ödemelerinin erkene 
çekildiğini ve geleneksel şekilde hayvansal, 
bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz 
kredi temin edildiğini, lisanslı depoların 
2020'de süresi dolan lisanslarının 1 yıl 
daha uzatıldığını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, tarımda yerel değerlere 
sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
sürecinde sürdürülebilir üretim ve gıda 
arz-talep dengesi açısından küçük aile 
işletmelerinin varlığıyla, lisanslı 
depoculuğun öneminin bir kez daha 
hissedildiğinin altını çizerek, kısıtlama 
günlerinde fırsatını bulanların şehirleri 
terk ettiğini, köy nüfuslarının ikiye 
katlandığını söyledi.

Toplantı, oda/borsa Yönetim Kurulu 
Başkanlarının üye sorunlarını anlatması 
ile devam etti. Toplantıda söz alan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arslan 
üyelerden gelen talepleri kilit karar 
alıcılara aktardığını belirtti. Sayın 
Pakdemirli’ye sektöre ait üyelerin talepleri 
hakkında” Ü� yelerimizle sürekli iletişim 
halinde çalışmalarımızı devam ettirmekte, 
sorunların çözümleri hakkında 
Bakanlıklar ve yerel yönetimler ile 
görüşmekteyiz. Sorumluluk sahamızda 
bulunan üyelerimizden gelen, acil çözüm 
bekleyen sorunları aktarmak istiyorum. 

İmar Affı ile Yapı Kayıt Belgesi 
Verildiği Halde Tapu Kayıtlarında 
Tarım ve Orman Arazisi Yazdığı İçin 
İşletme Ruhsatı Alamayan Mevcut 
Tesislerin Sorunları

3194 sayılı İ�mar Kanunu’na 7143 sayılı 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması Kanununun 16.
maddesine   Torba Yasa ile eklenen geçici 
16.madde ve Yapı Kayıt Belgesi 

TARIM VE ORMAN BAKANI İLE SANAL 
ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA 
SEKTÖRE AİT ÜYE SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
teşrifleri ile video konferans aracılığıyla 
gerçekleştirilen toplantıya Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 oda ve 
borsa Yönetim Kurulu Başkanları katıldı.

Verilmesine İ�lişkin Üsul ve Esaslar 
Tebliğinin 5.Maddesinde; sanayi 
yapılarının tanımlı olduğu İ�mar Barışı 
kapsamında 31/12/2017 tarihinden önce 
yapılan sanayi ve imalat tesislerinin Yapı 
Kayıt Belgesi alabilecekleri belirtilmiştir. 

Bu uygulama özellikle sanayi ve imalat 
tesislerinin yasa dışı (kaçak) olarak 
görünen bina ve eklentilerinin imara dahil 
edilmesini sağlayan gayet yapıcı ve olumlu 
bir gelişme olarak kabul görmüştür. 

Ancak Tapu Kayıtlarında vasfını yitirmiş 
“Tarım Arazisi” veya “Orman Arazisi” 
olarak görünen alanlarda bulunan sanayi 
ve imalat tesislerine, Yapı Kayıt Belgesi 
verildiği halde İ�şletme Ruhsatı 
verilmemektedir. Bu durumun 
düzeltilmesi için İ�şletme sahipleri 
tarafından yerel makamlara yapılan 
münferit başvurulardan bir sonuç 
alınamamaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yapılan Yapı Kayıt Belgesi uygulaması 
ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca 
vasfını yitirmiş bu arazilerin sanayi ve 
ticaret alanı olarak cins tashihi yapılması 
durumunda anlam kazanacaktır. 

Zaten işletme sahipleri tarafından yapılan 
görüşmelerde bu durumun ancak Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından aynı 
durumdaki tüm arazi ve alanları 
kapsayacak genel bir düzenleme yapılması 
halinde çözülebileceği ifade edilmektedir. 
İ�şletmelerimizin ekonomik açıdan 
gelişmesini sağlayacak bu sorunun, 

Bakanlıklar arasında yapılacak 
koordinasyon ve iş birliği ile acilen 
çözümlenmesi gerekmektedir.

Arz ve Talebin Önceden Belirlenerek 
Belirlenen Oranda Desteklemenin 
yapılması

Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın başlattığı 
ürün masaları ve hazırlanan raporlara 
istinaden üretim, tüketim ve ihracat 
miktarları belirlenerek bölgesel üretim 
kotaları getirilmeli, kota fazlası üretim 
için her türlü tarımsal desteğin kesilmesi 
suretiyle önlemler alınabilir. Böylece 
üretimi çok fazla olan ürünün arz fazlalığı 
nedeni ile fiyatının maliyetinin de altında 
satışının önüne geçilmiş olacaktır. Arz 
fazlası bazı ürünlerden vazgeçilerek 
hayati ürünlere odaklanılmalıdır” dedi.

Kayıtdışı üretim yapanlar hakkında 
denetleme yapılması

Merdiven altı olarak tabir edilen kayıtsız 
ve denetimden yoksun birçok işletme 
mevcuttur. Denetim mekanizmasının 
sıklaştırılması amaçlı önlemler alınması 
durumunda haksız rekabetin yol açtığı 
zarardan üyelerimizin korunmuş 
olacağını belirtmek isterim ”dedi.

Toplantı sonrası konuşan Bakan 
Pekdemirli, tüm oda ve borsalardan gelen 
bu taleplerin çözüm bulunmak üzere 
değerlendirmeye alınacağını belirtti. 
Korona sonrası süreçte tehditleri fırsata 
çevirme noktasında oda ve borsaların 
yaptığı çalışmalar için de teşekkür etti.

03.06.2020
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MEYBEM A.Ş ile yapılan anlaşma 
neticesinde; meslek sınavı niteliğinde 
yapılan sınavlar teorik ve uygulamalı 
olarak iki aşamalı yapılıyor. Motorlu araç 
satışı yapan işyeri sahipleri ile 
çalışanların katıldığı sınavlarda başarılı 
olanlar ustalık belgesi yerine geçen 
mesleki yeterlilik belgesini almaya hak 
kazanıyorlar.  

Geçtiğimiz günlerde Nazilli’de altıncısı 
yapılan galericiler ile ilgili mesleki 
yeterlilik belgesi sınavına halihazırda bu 

işi yapan meslek mensupları ile yakın 
gelecekte yapmayı düşünen kişiler katıldı.  

Konuyla ilgili açıklama yapan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; - 
Nazilli Ticaret Odası yakın tarihte 
zorunluluğu başlayacak Emlakçılık , 
Galericilik gibi mesleklerde 
belgelendirme hizmeti vermeye devam 
etmektedir. Motorlu Kara Taşıtları 
sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz 
ile yakın bir zamanda işyeri açmayı 
düşünen kişilere yönelik yaptığımız 

sınavda başvurular devam etmektedir. 
Sınava giren tüm adayların başarılı olarak 
belgelerini almalarını temenni ediyorum. 
Sadece bu konuda değil, ağır ve tehlikeli 
işlerin genelinde Sınav ve Belgelendirme 
hizmeti vermekteyiz- dedi.    

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları odamız 
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’ndan yetki alan Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Merkezleri -MEYBEM 
A.Ş  işbirliğinde Odamızda yapılıyor. 

2. EL OTO ALIM-SATIMI YAPAN İŞLETME SAHİPLERİNİN MESLEKİ 
YETERLİLİK BELGESİ ALMALARI İÇİN NAZİLLİ TİCARET ODASI VE 
MEYBEM A.Ş İŞBİRLİĞİNDE HİZMETİMİZ DEVAM EDİYOR

31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDEN 
SONRA MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ OLMAYANLAR ARAÇ 
ALIM-SATIM İŞLEMİ 
YAPAMAYACAK. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Genel 
Koordinatör Eray Rüştü Taka ve Yönetim 
Kurulu üyesi Serkan Çelen ile birlikte Aydın 
Valisi  Hüseyin Aksoy’ a yeni görev yeri nedeni 
ile hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan 
ziyarette sorumluluk sahamızda bulunan 
ilçelere ait sorunlar dosyası hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Sayın Aksoy, sorunların 
çözümü konusunda bölgenin kalkınması için 
birlikte hareket etmenin önemine değindi. 
Bölgenin sorunları ve çözüm önerilerini içeren 
Ticaret Odası dosyasını inceleyeceğini ifade 
ederek ziyaretleri için Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan’a teşekkür etti.

NAZİLLİ TİCARET ODASINDAN YENİ ATANAN VALİ 
HÜSEYİN AKSOY'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ

06-07.07.2020

10.07.2020
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GERÇEKLEŞEN

SÜMERBANK ALANININ NAZİLLİ EKONOMİSİNE KAZANDIRILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sümerbank alanının içinde atıl durumda bulunan bina ve 
dersliklerin yeni kurulacak olan Sümer Üniversitesi için 
kullanılabileceğini, sümerbank basma fabrikası alanının üniversite 
kampüsü olması için tüm özelliklere sahip olduğunu birçok 
platformda dile getirmiştik. Hatta en son Aydın Milletvekili Bekir 
Kuvvet Erim'inde katıldığı ocak ayı Meclis Toplantısında , atıl 
alanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkındaki üye talepleri 
kendisine aktarılmıştı.Sümerbank Basma Fabrikası’nı tekrar hayata 

geçirebilmek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile 
çalışmalara devam ettiğini belirten Sayın Erim, özel 
işletmeler aracılığıyla tekrar üretime başlanması için 
görüşmelerin devam ettiği müjdesini katıldığı Mayıs ayı 
meclis toplantımızda verdi.  Nazilli Sümerbank Basma 
Fabrikası’nın tekrar üretime başlaması ile Nazilli’ye 
kazandırılacak önemli projelerden birisi olacağını 
ifade etti.

Sümerbank Nazilli Basma 
Fabrikası, bölge 

ekonomisinin 1937 ile 
1995 yılları arasındaki en 

büyük yatırımıdır. 

İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

Bölgemizdeki sanayi alanlarının 
yetersizliği ve bu konuyla ilgili 

çözüm önerilerimizi içeren 
Sorunlar Dosyamız sürekli olarak 
yinelenmekte ve kurum/kuruluş 

temsilcilerinin bilgisine 
sunulmaktadır. Belediyeler 

tarafından imara açılması 
planlanan ya da imara açılan 

sanayi alanları maalesef yatırım 
yapmak isteyen Küçük ve Orta 

O� lçekli İ�şletmelere rayiç değerinin 
çok üzerinde fiyatlar ile satılmakta 

ve bu alanda rant ekonomisi 
oluşmaktadır.Yatırım yapmak 

isteyen kişiler bedelini ödemek şartıyla bile uygun alan 
bulumamakta yada arsa simsarları tarafından rayicin çok 

üzerinde satış fiyatı belirlenmektedir. İ�şletme sahibi kuruluş 
aşamasında çok değerli olan sermayesini araziye yatırmak 

zorunda kalmaktadır. O� zellikle Nazilli bölgesi gibi; arazilerinin 
yarısından fazlasının zeytinlik ve tarım arazisi kabul edildiği 

yerlerde yeni sanayi alanlarına daha fazla  ihtiyaç duyulmaktadır. 

Konu hakkında açıklama yapan 
Aydın Milletvekili Sayın Erim, 
Nazilli Ticaret Odasının 
sorumluluk sahasında bulunan 
üyelerden gelen talepler sonucu 
hazırlanan sorunlar dosyasında 
yer alan İ�htisas Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) kurulması 
yönündeki talep ile ilgili bir 
gelişmeyi aktardı.  Sayın Erim 
yaptığı açıklamada; 
bölgemizdeki yerel ürünlerin 
hem daha uygun ve ferah 
koşullarda işlenmesi ve iç ve dış 
ticarete uygun mamüle 

dönüşmesi hem de şehirlerde dağınık düzende bulunan 
işletmelerin bir arada bulunmasını sağlayacak Tarım 
ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik 
İhtisas OSB kurulması ile ilgili talebinin 
değerlendirildiğini, Arslanlı Mahallesi bölgesine 
kurulması yönündeki yer çalışmalarına devam edildiğini 
belirtti. 

ÜYE MENFAATİNE YÖNELİK ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN
GELİŞME KAYDEDİLEN LOBİ FAALİYETLERİMİZ
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Kasım 2013 yılında depreme 
dayanıksız olduğu gerekçesi ile  
Zafer Mahallesinde bulunan 
Nazilli Devlet Hastanesi, Yeşil 
Mahallede yapımı tamamlanan 
yeni binasında hizmete başlamıştı. 
Sağlık hizmetlerinni yeni binada 
faaliyetlerinde devam etmesi 
nedeni ile eski devlet hastanesinin 
değerlendirlmesi gündeme gelmiş-
ti. Konu ile ilgili olarak eski Nazilli 
Devlet Hastanesinin atıl durumda 

bulunan arazisinin değerler-
lendirmesi yönündeki talebimizi 
yazılı ve sözlü olarak birçok kişi ve 
kurum temsilcilerine  dile get-
irmiştik. Sorunlar dosyamızda da 
yer alan ve şehrin merkezi konu-
munda bulunan atıl arazinin 
değerlendirilmesi yönündeki 
talebimizle ilgili 13.08.2020 
tarihinde somut adım atılmıştır. 
Ak Parti Aydın Milletvekili Sayın 
B. Kuvvet Erim'in  2020 Yılı Aydın 

İl Yapım Programından sonra 
yaptığı açıklamada  atıl durumda 
bulunan Zafer Mahallesindeki eski 
Nazilli Devlet Hastanesi arazisinin 
değerlendirilmek üzere Nazilli 
İlkokulu, Nazilli Anaokulu olması 
yönünde çalışmalara başlandığını 
belirtti. Bakanlıktan gelen ihale 
onayı ile birlikte Aydın Valiliği 
Yatırım ve İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı tarafından ihale süre-
cinin başlatıldığı müjdesini verdi. 

ATIL DURUMDAKİ ESKİ NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
ARAZİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜRAT KARGO İLE İNDİRİM 
PROTOKOLÜ İMZALADIK

Kargolarınızı indirimli gönderebilmeniz amacıyla Sürat Kargo ile 
indirim protokolü imzalanmıştır.Bilgi için Sürat Kargo ile iletişime 
geçebilirsiniz.

Nazilli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu ve Meclisi

Nazillinin sevilen esnaflarından değerli meclis üyemiz
 kaybetmenin derin üzüntüsünü 

yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.
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GERÇEKLEŞEN

KORONA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TALEP EDİLEN 
SORUNLARDAN ÇÖZÜME KAVUŞANLAR

KORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ SÜRESİNCE VERGİ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tamamen kapanan veya düşük kapasiteyle hizmet vermeye çalışan 
işletmelerimizin ödemelerini hafifletmek amacıyla  bazı taleplerimizi TOBB ve Bakanlıklara ilettik. Bu 
isteklerimizden birisi de İ�çişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında işyeri kapatılan üyelerimizin muhtasar ve 
kdv ödemelerinin ertelenmesi, hatta işletmelerin kapalı kaldıkları döneme ait vergi ödemelerinin tamamen 
alınmaması idi. Konu hakkında 19 Mart 2020 tarihli Gelir İ�daresi Başkanlığının yaptığı açıklama ile vergi 
ödemelerinin 6 ay süre ile ertelendiği duyurulmuştur.

İHRACAT VE ÜRETİM YAPAN İŞLETME 
YETKİLİLERİNİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN 
MUAF TUTULMASI 

15 Nisan 2020 tarihinde sokağa çıkma yasağından muaf 
tutulması gereken sektörler hakkında tüm üyelerimizin 
görüşlerini almak üzere SMS atılmış gelen cevaplar üzerine 
hem TOBB' a hem de Aydın Milletvekili Sayın B. Kuvvet Erim'e 
yazılı talepte bulunulmuştur. Sayın Vekilimizin, Bakanlıkla 
gerekli görüşmeleri yapması sonucunda ihracat yapan 
üyelerimizin yurtdışına ihraç edilmek üzere planlanmış 
çalışmaları ile gıda sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimizin üretim ve satış işlemleri nedeni ile hafta sonu 
sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına ilişkin genelge 
çıkarılmıştır. Sayın B. Kuvvet Erim'e genelgenin 
çıkarılmasında yaptığı katkılar için üyelerimiz adına teşekkür 
ediyoruz.

KREDİ LİMİTLERİNİN DÜŞÜRÜLEREK 3 MİLYON LİRA VE ALTINDA CİROYA 
SAHİP ODA ÜYELERİNİN KREDİLERDEN YARARLANMASI

03 Nisan 2020 tarihinde  Kredi limitlerinin düşürülerek 
daha düşük ciro yapan Oda üyesi işletmelerin de TOBB 
kredilerinden yararlanması yönündeki talebimizi Odalar ve 
Borsalar Birliği'ne yazılı olarak bildirdik. Ayrıca 08 Nisan 
2020 tarihinde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
Başkanlığında tüm Oda ve Borsa Başkanları ile yapılan 
toplantıda dile getirilen talebimiz 28 Nisan 2020 de 
Halkbankası Cansuyu Kredisi ile uygulamaya geçirilmiştir. 

YIllık cirosu 3 Milyon TL nin altında olan Odamız üyeleri 
için %7,5 faizli, altı ay ödemesiz küçük ölçekli işletmeler 
Halkbank cansuyu kredisinden üyelerimiz 
yararlanmışlardır.  

NEFES KREDİSİNİN GETİRİLMESİ

Gerek 25 mart 2020 tarihinde basına verdiğimiz 
demeçte gerekse 8 nisan 2020 tarihinde TOBB 
Başkanlığında tüm oda ve borsa başkanları ile yapılan 
müşterek toplantıda dile getirdiğimiz sıfır faizli uzun 
vade ödemeli kredi talebimiz ,  10 nisan 2020 tarihinde 
yapılan Konsey toplantısında Nefes Kredisi olarak 
verileceği yönünde müjdesi verilmiştir. 

27.04.2020 tarihinde ise 50 bin ila 100 bin tl arasında 
kredi üst limiti olan, yıllık %7,5 faizli Nefes Kredisi 
Denizbank aracılığıyla üyelerimizin başvurması için 
tahsis edilmiştir.
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GERÇEKLEŞEN

65 YAŞ ÜSTÜ ÜYELERİMİZİN ZORUNLU OLARAK İŞYERLERİNE GİTMESİNE İZİN 
VERİLMESİ HAKKINDA

Pandemi süresince İ�çişleri Bakanlığının Genelgesi ile işyerleri 
kapatılan ve 65 yaş üzeri olup da işyerine gitme zorunluluğu bulunan 
birçok üyemiz bulunmaktadır. Bu üyelerimiz ile değerli taş ve metal 
ticaretiyle uğraşan kuyumcu ve sarrafların 65 yaş üzeri sokağa çıkma 
yasağı uygulamasında esneklik getirilmesi, belirlenecek günlerde iş 
yerlerini açmalarına izin verilmesi hakkındaki üyelerimizden gelen 
talebimizi Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN tarafından 
14.05.2020 tarihinde Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan Ege 
Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek toplantısında dile getirildi. Daha 
sonra 28.05.2020 arihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında 
konuşan Cumhurbaşkanı Sn. R.Tayyip Erdoğan, İşletme sahibi 65 yaş 
üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet 
şartıyla işinin başında olabileceğine dair açıklamayı 
duyurmuştur.

YENİ KURULAN VE BİR YILINI DOLDURMADIĞI İÇİN KREDİ ALAMAYAN İŞLETMELERİN 
KREDİLERDEN FAYDALANMASI SAĞLANDI

Yeni kurulan Oda üyelerinin bir yıllık mali süreyi 
tamamlamadıkları için Banka kredilerine müracaat 
edemedikleri yönünde şikayetler tarafımıza iletilmiştir. Bu zor 
zamanlarda üyelerimize destek olmak adına krediye erişebilme 
şartlarının iyileştirilmesi yönündeki talebimizi 10.04.2020 
tarihinde TOBB Başkanı Başkanlığında yapılan Konsey 
Toplantısında sözlü olarak, daha sonra TOBB'ne 14.04.2020 

tarihli yazı ile dile getirdik. Odamızın ısrarlı talepleri 
neticesinde; 28.04.2020 de uygulamaya koyulan Halkbankası 
Cansuyu Kredisi ile Ticaret Odası üyeleri bir yılı doldurmadan 
da krediye başvuru yapabilmektedirler. Yapılan düzenleme ile 
31/Mart/2020 tarihinden önce Oda üyeliği bulunan şahıs 
işletmelerinin de krediye başvuru yapabilecek olması 
Odamız üyeleri için bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

İŞYERLERİNİN 24:00'E KADAR AÇIK KALMASI TALEBİMİZ

01 Haziran 2020 den itibaren belirlenen kurallar dahilinde 
lokanta,restoran,cafe,pastane, kıraathane, kahvehane, çay 
bahçesi ve dernek lokallerinin saat 22:00 ye kadar hizmet 
verebilecekleri İ�çişleri Bakanlığının talimatları 
doğrultusunda açıklanmıştı. Ü� yelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda 02.06.2020 tarihinde yapılan TOBB Başkanı 
ve Aydın Oda ve Borsa Başkanları ve Meclis Ü� yeleri  
Toplantısında saatlerin tekrar düzenlenmesini talep 
eden ilk oda olarak İşyerlerinin 24: 00'e kadar açık 
kalması istediğimizi dile getirdik. Bu talebimiz çok kısa 

zamanda kabul edilerek Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında 
09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinde, alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış 
hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte 
günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu 
restoran,lokanta,kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce 
sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle 
bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 
tarihinden itibaren saat 24:00'e uzatılmasının 
kararlaştırıldığı bildirilmiştir.
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GERÇEKLEŞEN

İŞYERİ KİRALARIYLA İLGİLİ TALEBİMİZ KISMİ OLARAK GERÇEKLEŞMİŞ OLUP, 
VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANDI

Kiracı olan özel sektör işyerlerinden , kovid-19 süreci nedeniyle tamamen kapanan veya düşük kapasite ile çalışma durumunda 
bulunan işletmeler için, mülkiyeti kamu kurum ve belediyelere ait işyerlerinden kira alınmaması  gibi bir kolaylığın sağlanması  
amacıyla KOVİD-19 Pandemi sürecinin başladığı Mart ayından başlayarak birçok kez farklı toplantılarda konuyu dile getirmiştik. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile 
gerçekleşen toplantılarda üyelerimizin mali açıdan rahatlaması için kira ödemeleriyle ilgili bir düzenleme talebimiz vardı. Maliye 
Bakanı Sn.Berat Albayrak’ın   31 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile kira konusundaki taleplerimizin bir kısmı 
gerçekleşmiş oldu. Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamada 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimleri kapsamında; İ�ş yeri 
kira stopajının %20 den % 10'a eğitim, yolcu taşımacılığı, işyeri kiralama, küçük ev aletleri bakım onarımı,sanatsal ve kültürel 
faaliyetler, düğün, nikah organizasyonu, konut temizlik ve bakım onarımı, otomotiv,bisiklet, motosiklet bakım onarımı, kuru 
temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den % 8'e, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro , 
müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV % 8'den % 1' e indirildiğini açıkladı.

GÜZELLİK SALONU ve BAYAN KUAFÖRLERİNİN İŞLEYİŞLERİNE İLİŞKİN TALEBİMİZ

KOVİD-19 Pandemi sürecinde İ�ç İ�şleri ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda berber, 
kuaför ve sağlık merkezlerinin 11 mayıs tan sonra çalışmalarına şartlı olarak izin verilmesine rağmen, 
bayan kuaförü ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine 
izin verilmeyeceği belirtilmişti. Açılmasına izin verilen hamam, sauna ve masaj salonlarında verilen 
hizmetlerin de cilt bakımı veya makyajdan daha az riskli olmadığını, işyerlerindeki tüm faaliyetlerini 
devam ettirmek istediğini belirten üyelerimizden gelen talepler, Haziran ayında önce komitelerimizde 
görüşülmüş, daha sonra ise TOBB a talep yazısı olarak bildirilmiştir. TOBB tarafından İ�ç İ�şleri Bakanlığına 
talebimiz iletilmiştir.20.07.2020 tarihinde İ�ç İ�şleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayata ilişkin 
işleyişi kolaylaştırmak için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda maskeye ek olarak yüz/göz 
koruyucusu kullanılmak suretiyle faaliyetlerine devam edebilecekleri bildirilmiştir.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İLE YAPILAN TOPLANTIDA DİLE GETİRDİĞİMİZ KDV İNDİRİMİ 
TALEBİMİZ ÇÖZÜME KAVUŞTU

12 Ağustos 2020 tarihinde yapılan toplantıda Sektör temsilcileri tarafından dile getirilen sorunlar arasında yer alan ve Nazilli 
Ticaret Odası olarak kamuoyu ile paylaştığımız KDV oranlarının %8 den %1 e düşürülmesi talebimiz çözüme kavuştu.Resmi 
Gazete'de yer alan düzenlemeyle eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Karar 
üniversiteleri de kapsıyor.30 Ağustos 2020 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı çok sayıda eğitim öğretim 
kurumu ve çocukları bu okullarda öğrenim gören veliler tarafından bekleniyordu.Vergi indirimi kararı özel öğretim kurumlarının 
ücretlerinde düşüş anlamına geliyor.  Salgın döneminde özel sektöre verilen desteklerin devamı niteliğindeki özel eğitim 
kurumlarında KDV indirimi, ücretli üniversitelerde de geçerli olacak. İ�ndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 
geçerli olacak.
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ALTINÖZ PSİKOTEKNİK ve
DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILIŞINA 
KATILDIK

İNCİ PASTANESİ 2. ŞUBESİNİN
AÇILIŞINA KATILDIK

24.07.2020
24.07.2020

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, EGE TV Program Yapımcısı Ali 

Soydemir tarafından düzenlenen EGE’DE 
YAZ Programına konuk oldu. Yapılan 

röportajda Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan” Sorumluluk sahamızda bulunan 

ilçelerden biri olan Bozdoğan ilçesinde 
turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi 

sonucu bölge ekonomisine katkı 
sağlandığı belirtildi.

ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN 
EGEDE YAZ PROGRAMINA KONUK OLDU

Arapapıştı- İ�nceğiz lokasyonundaki doğal güzelliklerin yanı sıra 
bölgeye has pide, kar helvası, kırmızı toz biber, bozdoğan sucuğu 
gibi yöresel lezzetler ile de yerli ve yabancı turistler tarafından 
ilgi görmektedir. Bozdoğan kar helvası ve bozdoğan sucuğu için 
coğrafi işaret çalışmaları yapmakta bölgeye oda olarak katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Üzun yaşayanların insanların yaşadığı 
bölgeye has yetişen ürünlerin tanıtımı için çalışmalar 
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Üzun Yaşam Köyü projesinin 

gerçekleşmesi ile bölge ekonomisine yükselen bir ivme 
kazandıracaktır. Yöresel yemek kültürünün yansıtılacağı, yerel 
ürünlerin alınıp satılmasının sağlanacağı, doğal yaşamda 
konaklama imkanının olacağı, termalde dinlenme alanlarının 
düzenleneceği, hobi bahçeleri gibi birçok kompleksi içinde 
barındıran Üzun yaşam köyü çalışmalarımız da tüm hızıyla 
devam etmektedir” dedi.

30.07.2020
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Nazilli’de 2020-2021 sezonunun ilk kuru incir alımı, üyemiz 
olan bir incir işletmesinde düzenlenen törenle gerçekleşti. 

Sezonun ilk kuru inciri, İ�sabeyli Mahallesi Yaykın Mevkisinde 
incir üretimi yapan Koray Gökçen’den sembolik olarak kilosu 
100 liradan alındı. İ�ncir sektöründe faaliyet gösteren üyemiz 
Murat Kaplan’ın daveti üzerine törene katılan Aydın Ak Parti 
Milletvekili B.Kuvvet Erim ile odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, sezonun üreticilerimize hayırlı olması 
temennisinde bulundular.

İ�ncir üreticilerinin de 
katıldığı törende 
konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan” 
İ�ncir, bölgemizin stratejik 
bir

ürünü. Bizler NTO olarak incir 
sektörüne her türlü desteği vermeye 
hazırız. Ü� reticilerimize, tüccarlarımıza hayırlı, uğurlu, bol 
bereketli sezon olmasını diliyorum” dedi.

07.08.2020

YKS’de dereceye giren öğrenciler, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB 

Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi 
ve Teknoloji Ü� niversitesi (TOBB ETÜ� ) Mütevelli Heyet 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.  
TOBB ETÜ� ’de gerçekleşen ziyarette, Hisarcıklıoğlu, 

öğrencilere TOBB ETÜ�  hakkında bilgi verdi ve 
başarılarının devamını diledi. 

O� ğrencilere, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Çakır, Nazilli Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Nuri Arslan, İlgın Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi O� zlen ve Samsun 

Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri
Süleyman Karabük eşlik etti.

YKS'DE DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLER TOBB VE TOBB ETÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

12.08.2020

KAPLANLAR İNCİR İŞLETMESİNİN DÜZENLEDİĞİ SEZONUN
İLK KURU İNCİR ALIM TÖRENİNE KATILDIK
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ÖZEL OKUL VE EĞİTİM KURUMLARI TEMSİLCİLERİ 
NAZİLLİ TİCARET ODASINDA BİR ARAYA GELDİ

Odamızda 9. Meslek grubuna 
kayıtlı O� zel Eğitim Kurumlarına ait 
sorunları görüşmek üzere sektör 
toplantısı yapıldı.

Odamız, Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan, 9. Grup 
Meslek Komitesi Başkanı Belgin 
Artam ve Genel Koordinatör 
Eray Rüştü Taka sahipliğinde 
yapıldı.

12.08.2020

Nazilli ve çevre ilçede O� zel Eğitim 
Kurumları yöneticilerinin katıldığı 
toplantıda devam eden Pandemi 
sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik 
sorunlar dile getirildi. Toplantıda 
konuşan 9.Grup Komite Başkanı Belgin 
Artam” Okulların kapalı olması, yeni 
kayıtların pandemi sürecinin devam 
etme endişesi ile alınamaması, ödenmesi 
zorunlu kira başta olmak üzere 
giderlerimizin bulunması, pandemi 
sürecinde alınan kredilerin geri ödeme 
sürelerinin yaklaşması başlıca 
sorunlarımız arasında yer almaktadır. 
İ�stihdam edilen personellerin sorumlu 
oldukları aileleri de düşünecek olursak 

üzerimize düşen sorumluluk ve yükü 
kaldırmakta zorlanıyoruz, Komite olarak 
birlikte çalışmalar yürüterek gerekli 
mercilerle birçok kez sorunlarımızın 
çözümü noktasında taleplerimizi 
bildirdik. Sonuçlarını bekliyoruz. Ayrıca 
sektörümüze ait sorunların görüşülmesi 
üzerine toplantı düzenleyen Nazilli 
Ticaret Odası Yönetimine sektör 
temsilcileri adına da teşekkür ediyorum 
“dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
yaptığı açıklamada” O� zel Eğitim 
Kurumlarının sorunlarını önemsiyoruz. 
Pandemi sürecinin devam ettiği bu 

günlerde O� zel Eğitim Kurumlarının 
sorunlarının arttığını görerek 
gerçekleştirdiğimiz bu toplantıdan 
alınan görüşler ilgili mercilere en kısa 
sürede iletilecektir. Odamıza kayıtlı 
üyelerimizin sorunlarına çare olabilmek 
adına sektör toplantılarına devam 
edilecektir. Ayrıca O� zel Eğitim Kurumları 
ile ilgili toplantı sonunda oluşan 
istişareye göre eğitim ile ilgili 
toplantıların daha sık aralıklarla 
yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıya 
katılım sağlayan tüm yöneticilere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda katılımcılardan alınan ortak görüşler aşağıdaki gibidir; 
Tüm seviyedeki okulların (anasınıfından 
üniversiteye kadar) açılış tarihinin değişkenlik 
göstermesi nedeniyle velilerin O� zel Eğitim 
Kurumlarına kayıt yaptırmaktan kaçınması veya 
şartlı olarak özel okullara kayıt yaptırmaları

1

Bilim Kurulu tarafından pandemi süresi ile ilgili 
alınan kararlarda özel eğitim sektörünün gözardı 
edilmesi nedeniyle Bilim Kurulu tarafından alınan 
kararlarda özel eğitim kurumlarını içeren 
düzenlemelere yer verilmesi istenmektedir.

2

O� zel Okullara sağlanan öğrenci teşviklerinin tekrar 
hayata geçirilmesi bekleniyor.3

Pandemi süresince uzaktan eğitime geçilmiştir. 
O� zel Sektör öğrenci velisi uzaktan eğitimi kabul 
etmemekte ve ödemelerini yapmamaktadır.O� zel 
okulları korumak adına genelge ve uygulamaların 
O� zel-Resmi Eğitim Kurumu ayrımı yapılmadan 
tüm okulları kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi 
beklenmektedir

4

Hazırlanan ekonomik paketlerde ve kredi geri 
dönüşlerinde özel okullarin işleyiş şekli ve eğitim 
takvimi  gözönünde bulundurulmalıdır. 

5

Genelge ile kapatılan özel okullardan kira ödemesi 
yapanlar; ödemelerinin gayrimenkul sahibinin 
insiyatifine bırakılmadan genelge ile 
düzenlenmesini istemektedirler. O� r: kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerden kira 
alınmaması gibi.

6

Bir çok sektörde KDV oranı % 1 e düşürülmesine 
rağmen eğitim sektöründe KDV oranı hala % 8 
olarak devam etmektedir. Ayrıca özel eğitim 
kurumlarının mükellefi olduğu vergi ve SGK 
yükümlülüklerinde indirim beklenmektedir.  

7

Pandemi sürecinde bir çok sektör için uygun 
şartlarda kredi imkanı sağlandığı halde eğitim 
sektörüne yönelik (özel eğitim kredisi gibi) bir 
kredi düşünülmemiştir.

8

Resmi bankalar tarafından verilen pandemi süreci 
ile ilgili kredi geri ödemelerinin okulların 
açılmasının ertelenmesi ile aynı döneme denk 
gelmesi özel eğitim kurumlarını zor duruma 
düşürmüştür.

9

Dershanelerin kapanması ile tek ders üzerinden 
kurs veren eğitim kurumlarının standartlarının 
daha da genişletilerek çalışma alanlarının kesin 
olarak belirlenmesi talep edilmektedir. 

10

O� zel Eğitim Sektörüne yönelik yapılan bürokratik 
engeller ve prosedürler nedeniyle temsilcilerin 
gerçekleştirdiği iş ve işlemler aksamakta veya 
yapılmamaktadır. Sektörün işleyişini engelleyen 
uygulamaların kaldırılması ve kolaylık sağlanması 
talep ediliyor.

11

O� zel Eğitim Kurumlarına ait stopaj ödemelerinin 
alınmaması yada ertelenmesi talep ediliyor12
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Yatırımcılar
Borçlanma Konusunda 

Daha Tedbirli Olmalı

YÖNETİM KURULU BAŞKAN
 NURİ ARSLAN' IN YEREL BASINLA

YAPTIĞI RÖPORTAJI

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, son günlerde altın ve dövizde yaşanan dalgalanma ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunurken, yatırımcı ve esnafları, bu süreçte daha tedbirli olmaları gerektiği 
konusunda uyardı.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, altın ve dövizin ani 
yükselişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dövizdeki 
yükselişte anormal bir durum olmadığını belirten Arslan, 
altında ise beklenenin üzerinde bir artışın yaşandığını ifade 

etti. O� te yandan yatırımcı ve esnafları uyaran Arslan, “Bütün 
üyelerimizin, borçlanma konusunda daha tedbirli olmaları 
lazım” diye konuştu.

Bu süreçte üretim yapmanın büyük önem taşıdığını söyleyen 
Arslan, “Altın, şu anda beklentilerin çok üstünde. Rekor üstüne 
rekor kırıyor. Döviz de son günlerde yükselişe geçti. Böyle 
giderse para, altın ve dövize kayarak, önümüzdeki süreçte 
ekonomide durağanlığa sebep olur. İ�nsanların dövize ve altına 

yatırım yapmasıyla alakalı bir durum bu. Bizim üretmemiz 
lazım. Ü� retmemiz için de yatırımcının yatırım yapması lazım. 
Kolay para kazanmak gibi bir algı oluşursa, doğal olarak 
insanlarımız yatırımdan ziyade bu tip döviz ve altına yönelir. 
Bu da bizim küçülmemize sebep olur” dedi.

Daha önceki açıklamasında pandeminin etkilerinin 2021 yılı 
başında hissedileceğini, ancak bunun daha erken 
gerçekleştiğini belirten Arslan, “Bir önceki röportajımızda, 
pandeminin etkisinin 2021 yılına kadar süreceğini 
belirtmiştim. Fakat bu sıkıntılar, bizim beklentilerimizden çok 

daha önce gerçekleşmeye başladı. Bu yalnızca bizim ülkemizle 
ilgili bir konu değil. Pandemi sürecinde bütün ülkeler doğal 
olarak merkez bankalarında para bastı. Bir bolluk oluştu. 
İ�nsanlar da en güvenli liman olarak gördükleri için altına 
yöneldi” ifadelerini kullandı.

Dolardaki yükselişin geçen yıla kıyasla normal seviyede 
olduğuna değinen Arslan, “Altının getirisiyle dövizin hiçbir 
alakası yok. Altında, geçen yılla bu yıl arasında yaklaşık yüzde 
100’e yakın bir artış var. Halen de artış sürüyor. Dolar ise geçen 
yıl 7.20 seviyelerini gördü. Şu an da aynı seviyede. Yani 
dolardaki artış çok anormal bir durum değil. Ancak dövizin bir 
düşüp, bir yükselmesi ekonomik olarak sıkıntılara neden 

oluyor. Bu da yatırımcının, yatırım yapma yönündeki 
engellerinden bir tanesi. Faizlerin artması, yatırıma engel 
oluyor. O� nümüzdeki zaman diliminde döviz ve altının durağan 
hale gelmesini umuyoruz. Ü� lkemiz, son günlerde krizlerle 
karşılaşıyor. Bu durum büyümemize engel oluyor. En kısa 
zamanda olağan seviyeye geçerse, ekonomide canlanma olur 
diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yatırım yapan üyelere çağrıda bulunan Arslan, "Dövizle ithalat 
yapan esnaflarımız yükselişten olumsuz etkileniyor. Doların 
artışı, fiyatlara yansıyor. Bu durum yalnızca Nazilli için değil, 
ülke genelinde yapılacak olan imalatların maliyetinin yüzde 
15-20 artmasına sebep oluyor. Bu devalüasyondur. Para 
basıldığında da böyle bir gerçekle karşılaşmamız kuvvetle 
muhtemeldi. Doğal olarak bu iyi bir şey değil. Ancak ülkemizde 

ve dünyada yaşanan bazı sıkıntıları göz önünde bulundurunca, 
bu durum kaçınılmaz oluyor. Yatırım yapan bütün 
üyelerimizin, borçlanma konusunda daha tedbirli olmaları 
lazım. Çünkü önünüzü göremediğiniz zaman ilerde ister 
istemez sıkıntıyla karşılaşırsınız. İ�nsanlarımızın krizlere ve 
tedbir almaya alışmadığını düşünüyorum. Bir uyarıya gerek 
kalmadan herkes kendi tedbirlerini almakla mükellef” dedi.

“ÜRETİM YAPMAMIZ LAZIM”s

"PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA ERKEN GERÇEKLEŞTİ"s

“DOLARDAKİ ARTIŞ ANORMAL DEĞİL”s

“YATIRIMCILARIMIZ TEDBİRLİ OLMALI”s

07.08.2020
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı 
Gürdal Yüzügüler, yeni atanan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı 
Murat Dilsiz’i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar 
diledi.

06.08.2020 06.08.2020

Yeni Atanan Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanına Hayırlı Olsun Ziyareti

Yeni Atanan Cumhuriyet
Başsavcısına Hayırlı Olsun Ziyareti

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı 
Gürdal Yüzügüler, yeni atanan Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi ve 
Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç’ı makamında ziyaret 
ederek, görevinde başarılar diledi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında bir 
araya gelen Meslek Komitesi Başkanları kendi meslek 
gruplarıyla ilgili sorunlarını anlattılar. Mesafe kuralları 
gözetilerek hijyen önlemleri dahilinde yapılan toplantıda; 

meslek gruplarıyla ilgili konulardan ayrı bölge ekonomisinin 
canlanması ve gelir düzeyinin arttırılması için yapılması 
gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.  

NAZİLLİ TİCARET ODASI
KOMİTE BAŞKANLARI MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI

ODAMIZA KAYITLI ÜYELERİN 
MESLEK GRUPLARINI TEMSİL 
EDEN KOMİTE BAŞKANLARI 
TARAFINDANSEKTÖRLERİNE 
AİT SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan ” Meslek Komitelerimizin görüş ve talepleri 
bizim için hayati önem taşıyor. O� zellikle içinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde Komitelerden gelen sorunları Bakanlıklara 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirmek suretiyle lobi 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Gerek yazılı olarak, gerekse 
katıldığımız video konferans toplantıları suretiyle sorunların 
çözümü noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bugün dile 

getirilen yeni taleplerin çözümü noktasında da komitelerimizle 
birlikte çalışarak sorunlarımızı ilgili kurum temsilcilerine 
aktaracağız. Bölgesel ve yerel düzeyde talep edilen konuların 
çözüme kavuşturulması daha kısa sürede gerçekleşiyor. Ancak 
ulusal düzeyde mevzuat değişikliği gerektiren konularda 
zorunlu olarak ilgili idarenin insiyatifine bağlı kalıyoruz. Ancak 
her ortamda sorunlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz ” 
dedi.

18.08.2020
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GEKA’dan alınan teknik destek çerçevesinde Avrupa Birliği, 
GEKA ve KOSGEB gibi hibe alınabilen kurumlar ile ilgili detaylı 
bilgiler anlatıldı. Proje Eğitmeni Petek Ü� zülmez, katılımcılara 
yenilikçi projelerde fikir oluşturmanın önceliklerini, proje 
başvurusunun nasıl yapılması gerektiğini, başvuru yapılırken 
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler anlattı. 
Ayrıca proje hazırlarken strateji analizi, paydaş analizi, 
faaliyetler ve hedeflerin nasıl belirlendiğini, sürdürülebilirliğin 
nasıl sağlandığını ve proje hazırlarken sık yapılan hataların 
neler olduğu hakkında da bilgi verdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” Odamız 
üyelerinin iş geliştirme becerilerini artırmak ve ajansın 
desteklerinden yararlanmak için teknik destek kapsamında 
GEKA’ya başvuru yaparak Proje Eğitimi aldık. Katılmak isteyen 
üyelerimiz ve daha iyi hizmet verebilmek için oda personelleri 
ile birlikte katıldığımız bu eğitimin bize kattığı bilgiler ışığında 
çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Aldığımız bu 
değerli bilgiler ışığında bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak 

projeler üretmeyi hedefliyoruz. Eğitmenimiz Petek Ü� zülmez ve 
katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Toplam 32 saat süren eğitim sonunda katılımcılara katılım 
belgeleri verildi.

ODAMIZDA PROJE
DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Odamız tarafından oda 
üyelerine yönelik olarak Proje 
Döngüsü (PCM), Hibe 
Programları ve Proje 
Başvurusu Eğitimi verildi. 
Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) Proje Eğitmeni Petek 
Üzülmez tarafından verilen 
eğitime odamız NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
odamız üyeleri ve odamız 
personeller katıldı.

24.08.2020

21.08.2020

08-14.08.2020

GEKA UZMANLARI İLE TOPLANTI

GEKA Üzmanları tarafından gerçekleşen ziyarette, Karacasu Çömleği fizibilite çalışmaları kapsamında odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı ile fikir alışverişinde bulundu.

GEKA Uzmanları, odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan’ı makamında ziyaret etti. 
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25.06.2020

16.07.2020 08-14.08.2020 14.08.2020

29.06.2020 30.06.2020 07.07.2020

20-27.05.2020
Online Bitıkla Avrupa
E-İhracat Semineri

28.05.2020
Online Dijitalleşme 
Eğitimi

Online Girişimcilik 
Sohbetleri

Online Hijyen 
Eğitimi

Online E-Ticaret 
Sitesi Kurmak

Online E-İhracat Eğitimi

07.06.2020 09.07.202008.07.2020 09.07.2020
Online Tübitak 
Ufuk2020 Kobi 
Destekleri
Bilgilendirme 
Semineri

Online
Girişimcilik 
Sohbetleri

Online Türkiye Kadın 
Girişimci Onlıne 
Network U

Online Kobiler İçin 
Kırsal Kalkınma 
Destekleri
Bilgilendirme
Semineri

Online Kosgeb Kobi 
Destekleri
Bilgilendirme
Webinarı

Proje Döngüsü Eğitimi(Pcm),Hibe 
Programları Ve Proje Başvurusu Eğitimi

Onlıne Export Akademi-Kadın 
Ve Genç Girişimci İhracatçı 
Yetiştirme Programı

23.06.2020
Online E- Ticarette 
Genel Kavramlar

24.06.2020
Online Kadın Ve Genç Girişimci 
İhracatçı Yetiştirme Programı

24.06.2020
Online Arabuluculuk Ve Tahkim Hakkında 
Bilgilendirme

17.06.2020
Online Devlet Destekli Ticari 
Alacak Sigortası Bilgilendirmesi

16.06.2020
Online E-Ticaret
E-Giriş Eğitimi 1

Üyelerimize
Yönelik 
Gerçekleşen
Eğitimler
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YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN riyasetinde 
yapılan toplantıda bölgenin kalkınmasına katkı yapacak ticari, 
sanayi ve hizmet sektörüyle ilgili yapılması gereken çalışmalar 
değerlendirildi. 

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklik ile; 
bölgemizdeki Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, 

Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılacak yatırımlar için 3.
bölge destekleri uygulanacağı ilan edilmiştir. Bu olumlu 
gelişmeyi desteklememize rağmen aynı bölge içinde yer alan 
Nazilli’nin kapsam dışı bırakılması, eskisi gibi 2.bölge 
desteklerinden faydalanacak olması anlaşılamamış, yapılan 
müzakerede Nazilli'nin de 3. bölge desteklerinden 
faydalanmasının gerektiği ifade edilmiştir.

Toplantıda bölgemizin kalkınması için yapılması gereken 
çalışmaların başında; Nazilli İ�ktisadi ve İ�dari Bilimler Fakültesi 
ile Nazilli Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu ve diğer 
MYO’nın gelişmesi, öğrenci sayılarının artması için yapılması 
gerekenler olduğu tespiti yapıldı. 

Nuri ARSLAN konuyla ilgili yaptığı konuşmada; üniversite 
yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde; fakülte ve diğer okulların 
ihtiyaçlarının karşılanması için sürdürülebilir bir sistem 
kurularak bu okulların desteklenmesi, acil ihtiyaçlarının 
karşılanması gerektiğini ifade ediyorlar. Bu konu sadece sadece 
ticaret odası veya birkaç yurt sahibinin çözüm bulacağı bir 
konu değil diye düşünüyorum. Nazilli ve çevre ilçelerdeki tüm 
Odalar, Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve işletme 
sahiplerinin üniversiteye sahip çıkması gerekiyor. O� ğrenci sayısı 
azalıyor diye şikayet ediyoruz ama bunun sebeblerini 
araştırmıyoruz, sorunların ortadan kaldırılması için gayret 
göstermiyoruz. Samimi olarak herkes elini taşın altına koyması 
lazım. Yüksek O� ğretim Kurumunun önümüzdeki dönemlerde; 
okulların sayısından ziyade eğitim kalitesinin arttırılması 
yönünde çalışmalar yapacağını duyuyoruz.  Bu nedenle Nazilli 
için konuşursak; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu 
özellikle geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir okul olarak 
görüyorum. Üzun Yaşamın Merkezi Nazilli’de Yaşlı Bakım 
Merkezi önem arz etmektedir. Nazilli’nin gelecekteki bir çok 
yatırımı bu konuyla ilgili olacaktır. O nedenle vakit 
kaybetmeden  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu  Yaşlı 
Bakım Merkezi ve diğer bölümlerinin desteklenmesi gerektiğini 
düşünüyorum-dedi. 

Pandemi sürecindeki tehlikenin ve yarattığı olumsuz havanın 
ekonomi üzerindeki etkilerinin devam ettiği, ekonominin can 
damarı olan üretim ve imalat sektörlerine daha çok önem 
verilmesi gerektiği söylendi. Ü� retici ve imalatçılar içinde ihracat 
ağırlıklı çalışan Kobilerin teşvik ve desteklerden en azından bu 
süreç boyunca bölge/derece farkına bakmaksızın daha fazla 
yararlandırılması istendi.  

2020 yılında yaşadığımız iktisadi küçülmenin etkilerinin esas 
2021 yılının ilk aylarında hissedileceği ifade edilirken; 
ekonomik tedbirlerin şimdiden alınması ve pandemi krizinin 
daha büyük kayıplara yol açmaması için bugünden bazı 
destekleme ve önlemlerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu 
konuşuldu. 

Toplantıda Nazilli Sümer Kampüsünün geçmişte sit alanı ilan 
edilmesi nedeniyle binaların ve altyapının kullanımında sıkıntı 
yaşandığı, en küçük bir müdahale için bile Anıtlar Yüksek 
Kurulundan izin alınması zorunluluğu nedeniyle bir çok işin 
aksadığı ifade edildi. 

Toplantıda  ayrıca; sadece bölgemiz değil ülkemiz için de 
stratejik önemi olan incir için destekleme primi olmadığı, bu 
konuyla ilgili Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde 
talepte bulunulması gerektiği yönünde tavsiye kararları alındı. 

YOĞUN BİR KATILIMLA 
GERÇEKLEŞEN TOPLANTIYA 
İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ 
İLE ODAMIZ MECLİS ÜYELERİ 
İŞTİRAK ETTİLER

31.08.2020
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21.08.2020

Komite Toplantılarımız
4. Grup Komite Toplantısı

9.MESLEK GRUBU KOMİTE ÜYELERİ İLE BASIN TOPLANTISI YAPILDI

11. Grup Komite Toplantısı

10. Grup Komite Toplantısı

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 9. Meslek Grubu Komite Başkanı Belgin Artam, Genel Koordinatör , 9. 
Meslek Grubu Komite üyeleri ve basın mensuplarının katılımı ile yapılan toplantıda Adnan Menderes Ü� niversitesi’ndeki 
bölümlerin tekrar açılması hakkında görüşme gerçekleşti.
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Ev Sahipliği Yaptığımız Toplantılar

KURUMLARIN TOPLANTILARINA EVSAHİPLİĞİMİZ

ÜYELERİMİZİN TOPLANTILARINA EVSAHİPLİĞİMİZ

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN İŞ GELİŞTİRMESİNE YÖNELİK EĞİTİM

NOTS GENEL KURUL TOPLANTISI

Seçimli Genel Kurulda mevcut Kooperatif Başkanı 
Suat İ�ŞBİ�LEN ve Yönetim Kurulu üyeleri güven 
tazelediler. Pandemi süreci nedeniyle gecikmeli 
yapılan genel kurulda NOTS Yönetim kurulu Başkanı 
Suat İ�ŞBİ�LEN yaptığı konuşmada; -işlerimizi sekteye 
uğratan, hayatı durma noktasına getiren kovid-19 
salgınının en kısa sürede bertaraf edilmesini 
diliyorum. Nazilli Galericiler Sitesi bölgemizde örnek 
gösterilen bir tesistir. O� zellikle 01 Eylülden itibaren 
yetki belgesi uygulamasının yürürlüğe girecek olması 
sitemizdeki işyeri taleplerini arttırmıştır. 
Kooperatifimizin bu günlere ulaşmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor, güç birliği ve 
dayanışma içinde çalışmaya devam etmemiz 
gerektiğini belirtmek istiyorum- dedi.

19.08.2020

16.06.2020

NAZİLLİ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ
24.08.2020

Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İ�lçe Başkanlığı Kongresi Kurulu odamız konferans salonunda gerçekleştirildi. Hasan Hüseyin 
Eren MHP Nazilli İ�lçe Başkanlığı'na tekrar seçilerek güven tazeledi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin İ�ş Geliştirmelerine yönelik düzenlenen 3 günlük eğitim , odamız 
konferans salonunda gerçekleştirildi
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Üye Ziyaretleri

MAVİ EGEM PLASTİK (MEHMET ERKÜN)

BUTİK SERDAR (SERDAR BÜYÜKKALAYCI)

NİĞDELİLER (SELİM KUŞ)

NAZİLLİ EKOMAK (NURİ ÖNEL)

ŞENTÜRK OTO (SUAT İŞBİLEN)

YÜCELLER (MEHMET ALİ TÜREL)

30.05.2020

09.06.2020

19.06.2020

30.05.2020

13.06.2020

19.06.2020

30.05.2020

19.06.2020

24.06.2020

TORMAKSAN (ALİ LATİF, FATİH ve ADNAN 
BÜYÜKBAŞOĞLU) 

EGE YAPI SERAMİK
(SAVAŞ TANRIVERDİ & SONER ONAR)

ATAY TELEKOM (BEYHAN ATAY)

DOĞAN İNŞAAT (EROL DOĞAN) EGE ELEKTRİK (KEMAL ÇETİN)

24.06.2020 24.06.2020 24.06.2020

KAAN ISITMA SOĞ. (CAHİT ÇELİKİN) 
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Üye Ziyaretleri

UZMAN YAYIN DAĞITIM (PINAR UZMAN)

KARADAYI DAY. TÜK. (UYGAR KARADAYI)

TUNAY KÖSEM YERLİ ÜR. (ŞEVKET KÖSEM)

PAMUK İNŞAAT (ÖMER PAMUK) İŞBANKASI SANAYİ ŞUBESİ (CENGİZ ÖZGÖNCÜ)

YÖRE NAKLİYAT (AHMET YÖRE)

ÇAĞRIM OTOMOTİV (M. MUSTAFA EREN)

24.06.2020

08.07.2020

17.07.2020

17.07.2020 17.07.2020

25.06.2020

08.08.2020

30.06.2020

28.07.2020

ÖNDER ÖZKULAK (EFEGAZ MÜHENDİSLİK) 

DMG STONE MERMER (TACETTİN DEMİRAĞ)

21.08.2020

YUVALI METAL (HÜSEYİN YUVALI) PRİZMA ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

26.08.2020



NAZİLLİ TİCARET ODASI   Ağustos 2020

32

26.08.2020

MADEN GIDA (GÖKHAN MADEN)

İNCİR SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜYE ZİYARETLERİMİZ

GÜRBÜZ İÇ VE DIŞ TİCARET(ALİ GÜRBÜZ)

19.08.2020

KAPLANLAR İNCİR (MURAT KAPLAN)

26.08.2020

AKSÜT İNCİR (MEHMET AKSÜT)

26.08.2020

KRAL İNCİR (ZİYA AKSÜT) 

25.08.2020

SANTE GIDA (MURAT AKSÜYEK)

26.08.2020

23.08.2020

HAS GIDA (NECDET, NEVZAT, NECATİ İZGÜ)

23.08.2020
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İNCİR SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜYE ZİYARETLERİMİZ

26.08.2020

ÖZGİRGİN YERLİ ÜRÜNLERİ AYDIN GIDA YERLİ ÜRÜNLERİ (HASAN AYDIN)

26.08.2020

AKÇAKAYA YERLİ ÜR. (SERKAN AKÇAKAYA)

26.08.2020

ÇEVİK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ (ALİ ÇEVİK)

26.08.2020

SARE İNCİR (MUAMMER PEKEL - MEHMET ÜNLÜ)

26.08.2020

ARIK YERLİ ÜR. (BURHAN ARIK)

26.08.2020

NYSA İNCİR (METİN TOPAÇ 

27.08.2020 27.08.2020

YOB GIDA (Y. OĞUZ BAYSAL)
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İNCİR SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜYE ZİYARETLERİMİZ

UMUT YERLİ ÜR. (ENGİN TOPAÇ)

26.08.2020

YAVUZ İNCİR (TURAN GÜRBÜZ)

26.08.2020

26.08.2020

TUNAHAN YERLİ ÜR. (FERHAT COŞKUN)

ÖZÇELİKOĞLU TARIM (VOLKAN ÇELİK)

26.08.2020

ÖZŞİMŞEK YERLİ ÜR. (ALİ VE ABDULLAH ŞİMŞEK) SAFİR İNCİR (İLKER SINAV)

26.08.2020 26.08.2020

ÖZASLAN TİCARET (SABRİ ASLAN)

26.08.2020

MURAT ÖZKAN TARIM ÜR.
(MURAT-MEHMET ÖZKAN)

26.08.2020 26.08.2020

ÖMÜR YERLİ ÜR. (FERDİ GÜLER)

26.08.2020

ALTIN İNCİR (YAHYA ALNIAK)

26.08.2020

HİSAR TARIM (METİN CEVİZ)

KARAKAŞLAR TARIM (NEVZAT KARAKAŞ)

26.08.2020
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İNCİR SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜYE ZİYARETLERİMİZ

ÇELİK YERLİ ÜRÜNLER (KADİR ÇELİK)

26.08.2020

KIRLIOĞLU TARIM (YAŞAR KIRLIOĞLU)

26.08.2020 26.08.2020

YEŞİL TARIM (MESUT YEŞİLTEPE)

GÜNEŞ YERLİ ÜR. (ORHAN GÜNEŞ)

26.08.2020

GÜNGÖRLER MAHRUKAT SAN (MEHMET GÜNGÖR)

26.08.2020

HÜSEYİN ÇAMURCU YERLİ ÜR. (HÜSEYİN ÇAMURCU) KAHYAOĞLU YERLİ ÜR. (FATİH KAHYAOĞLU) 

26.08.2020 26.08.2020

MEHMET GÜRFİDAN YERLİ ÜR.
(MEHMET GÜRFİDAN)

26.08.2020

BUHARALILAR İÇ VE DIŞ TİCARET

26.08.2020

AVCI YERLİ ÜRÜNLERİ

26.08.2020 26.08.2020

BARIŞ TİCARET (CENGİZ SADİÇ)

26.08.2020

EMİNOĞLU TİCARET (MEHMET EMİNOĞLU)
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Ziyaretçilerimiz

KINLILAR İNŞAAT VE MALZ. (SÜLEYMAN KINLI), TOPÇUOĞLU İNŞAAT
TAH. (ZEKİ TOPÇU), EFSA PETROL ÜR. (FATİH TOPÇU) ZİYARETİ

GÜN GIDA (RECEP GÜN) ZİYARETİ 

04.06.2020 05.06.2020

GÜNEŞİN KADINLARI KOOPERATİFİNİN ZİYARETİ

03.07.2020

NAZENDER ENGELLİLER DERNEK BAŞKANI (TAYFUN YAZICI) ZİYARETİ

07.07.2020

08.06.2020

Ü� ç dönem boyunca Nazilli Belediye Başkanlığı yapan Esat 
Ergüler Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı 
makamında ziyaret etti. 1994-2007 yılları arasında görev 
yaparak Nazilli siyasi tarihine adını yazdıran Sayın Ergüler’e, 
odamıza yaptığı ziyaretten dolayı Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Nuri Arslan teşekkür etti.

ESAT ERGÜLER'DEN
ODAMIZA ZİYARET

NAZİLLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI M.AKİF DÖNERTAŞ’IN 
NTO’YA VEDA ZİYARETİ

06.07.2020

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı M.Akif Dönertaş, Odamız Yönetim 
kurulu Başkanı Nuri Arslan’a veda ziyaretinde bulundu. Nazilli’de 4 
yıldan bu yana görev yapan Sayın Dönertaş, İ�zmir Cumhuriyet 
Başsavcı vekilliğine atandı. Odamıza yaptığı veda ziyaretinde 
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” Değerli Başsavcımız 
Mehmet Akif Dönertaş’a ilçemize verdikleri hizmetlerden dolayı 
teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim.” Dedi.
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KIZILAY BAŞKANI MEVLÜT GÜNAY IN ZİYARETİ

09.07.2020

DMG STONE MADEN MERMER (CEVAT DEMİRAĞ) ZİYARETİ

10.07.2020

DOĞAN İNŞAAT(EROL DOĞAN)ZİYARETİ

07.07.2020

ŞAHİNLER PALET SANAYİ (M.ALİ ŞAHİN) ve KARAEFE GIDA
(ABDULLAH KARAEFE) ZİYARETİ

06.08.2020

ERMERT YAPI MÜHENDİSLİK (EROL KARAKUŞ)

28.07.2020

BOZDOĞAN MİN.MOT.TAŞ.KOOP. (FİKRET KILINÇ) ZİYARETİ

20.08.2020

10.08.2020

Ü� niversiteye giriş sınavında tam puan alan Ertuğrul Gür odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı makamında ziyaret etti.

YKS DE TAM PUAN ALAN
İLÇEMİZ ÖĞRENCİSİ ERTUĞRUL GÜR ‘ÜN  ZİYARETİ
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Bilgi için: www.saglik.gov.tr

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

AKARYAKIT VE OTOGAZ 
İSTASYONLARI İÇİN

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması 
zorunludur. 

•  Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği 
veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. İş 
yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Akaryakıt istasyonlarında bulunan restoran, 
kafe, büfe, oto yıkama, oto tamirhane, lastikçi, 
vb. alanlarda bu sektörlerle ilgili yayınlanan/
yayınlanacak kurallar esastır. 

•  Sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda (ödeme 
noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile 
işaretler bulunur. 

•  Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile 
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı 
bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.  

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı 
sistemine çevrilir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına 
giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilmelidir.  

•  Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulur.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, 
lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı 
kolları sık sık temizlenir, dezenfekte edilir. 

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve 
görünür şekilde asılır.

• Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve 
kâğıt havlu bulundurulur. 

•  El kurutma fanları kullanıma kapatılır. 
Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılır. 

•  Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve 
gözlük/siperlik kullanır.

• Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri 
bulunur. 

•  Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

ALIȘVERİȘ MERKEZLERİ İÇİN

• Giriş ve çıkışlar kișilerin birbirleriyle temasını 
engelleyecek șekilde düzenlenir. Zeminde tek 
yönlü gidiș-geliș ișaretleri bulunur. 

• AVM’ye maskesiz müşteri alınmaz.Girișlerde 
müșterilerin ateși ölçülür.

• AVM’deki bütün çalışanlar maske takar.

• AVM giriș ve çıkıșlarındaki güvenlik görevlileri 
maske ve koruyucu gözlük/siperlik kullanır.  

• AVM’deki kiși sayısı her 10 metrekareye 
bir kişi olacak șekilde sınırlandırılır. 

• AVM içindeki bütün iș yerleri kendi sektörleri 
ile ilgili yayınlanan rehberlere göre faaliyet
yürütür.

•
 
AVM giriș ve çıkıșlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları uygulanır. Sıra 
beklenecek her alanda (ödeme noktaları, 
bankamatikler, danıșma vs.) yerde 1’er metre 
ara ile işaretler bulunur.  

•
 
Toplu organizasyonlar yapılamaz.  
Dokunmatik yönlendirme sistemleri 
kullanılamaz.  

• AVM’de bilgilendirme afişleri bulunur.
 

Uyarı ve bilgilendirme anonsları yapılır.

• Asansörler sadece özel gereksinimi olan 
bireyler içindir. Asansör içinde 1 metre ara

 
ile yer ișaretleri bulunur. Kapasite ișaret sayısı 
ile sınırlıdır.

• Yürüyen merdiven bantları, ortak alanların 
kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi 
sık dokunulan yüzeyler günde en az üç kez 
dezenfekte edilir (silinir). 

• Tuvaletlerde eksik malzeme bulunmaz. El 
kurutma makineleri kullanılmaz. Tek kullanımlık 
kâğıt havlular bulunur. Tuvaletlerde el yıkama 
afișleri asılıdır.

• Tuvalet alanlarında giriș kapıları otomatik açılır. 
Gerekli sistem kurulana kadar önüne bariyer 
konularak açık bırakılır. 

• Havalandırma sisteminin kontrol ve temizliği 
düzenli yapılır. Klima santrallerinin temizlik 
periyotları artırılır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bütün bu kurallar ve dezenfeksiyon standartları, 
T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde 
yayınladığı geniș rehberde tanımlandığı șekilde 
uygulanır. 

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

Bu iș yerinin Çalıșma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

AYAKKABI VE ÇANTA 
MAĞAZALARI İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske 
takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. 
(AVM, iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı 
açılan pencere veya kapısı bulunmayan 
iş yerleri için 8 metrekareye bir kişi). İş yeri 
metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre 
ara ile işaretler bulunur. 

• Müşterinin ürün denemesine yardımcı olmak için 
1 metreden fazla yaklaşan personel siperli yüz 
maskesi kullanır.

• Ürün denemesi sırasında müşterinin ürünle el 
teması mümkün olduğu kadar kısa ve az tutulur. 
Ürünler çalışan personel tarafından denettirilir.

• Ürün deneme süresi mümkün olduğu kadar kısa 
tutulur. Ayakkabı çekecekleri her müşteri sonrası 
dezenfekte edilir.

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile 
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı 
bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• İş yerine misafir kabul edilmez.

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su hariç) 
ikramı yapılmaz. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla 
silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

BAKKALLAR İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin 
maske takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı 
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE 
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4 
metrekare için bir kişidir. İş yeri metrekare 
ve kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 
3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış 
alanlarda (ödeme noktaları vb.) zemin 
üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur. 

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri 
ile personel arasında yüz hizasında şeffaf 
bir ayırıcı bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. 
Temassız ödeme teşvik edilir.  

• İş yerine misafir kabul edilmez. Alışveriş 
yapacak müşteri iş yerine yalnız girer.

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, 
dergi vb. bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan 
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık 
aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına 
kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, 
izolasyonda bulunması gereken personel 
çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının 
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde 
tanımlandığı şekilde uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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• Müşteriler randevu ile kabul edilir. 
Her müşteriye hizmet veren personelin adı kayıt 
edilir. Günlük kayıtlar en az 7 gün boyunca 
muhafaza edilir. 

• Koltuklar arası sosyal mesafe korunur.

• İçeride işlem yaptıran müşteri dışında 
bekleyen müşteri, misafir bulundurulmaz. 
Beklemeler işletme dışında sosyal mesafe 
kurallarına göre yapılır. 

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkes maske 
takar. (Sadece yüz işlemleri sırasında maske 
geçici olarak çıkarılabilir.)

• Her müşterinin girişte ve çıkışta 
el antiseptiği ile el temizliği yapması zorunludur. 

• Çalışanların her müşteri öncesi ve sonrası 
ellerini yıkamaları, el antiseptiği ile temizlik 
yapmaları zorunludur.

• Müşteri ile 15 dakikadan fazla temas halinde 
olan çalışanlar koruyucu siperlik takar.

• Kullanılan bütün aletler ve koruyucu siperlik 
her müşteriden sonra dezenfekte edilir.

• Mümkün olduğunca tek kullanımlık malzemeler 
kullanılır (önlük, kağıt havlu vb.). Tek kullanımlık 
olmayan malzemeler her kullanım sonrasında 
yıkanır. 

 

• Yüz fırçası gibi yüzle temas eden ortak 
kullanım malzemeleri kullanılamaz.

• Müşterilere su dışında yiyecek ve içecek 
servisi yapılmaz. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, 
dergi gibi yayınlar bulundurulmaz.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
sık aralıklarla silinir. İş yeri sık aralıklarla 
havalandırılır.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. 
Temassız ödeme kullanılması teşvik edilir.

• Bütün bu kurallar ve dezenfeksiyon 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının 
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde 
tanımlandığı şekilde uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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BEYAZ ESYA VE 
MOBİLYA MAĞAZALARI İÇİN

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske 
takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı 
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE 
KURALINA UYMAK KAYDIYLA her 4 metrekare 
için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb. içinde 
doğrudan dışarı açılan pencere veya kapısı 
bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye bir 
kişi). İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri 
girişine asılır. 

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 
3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre 
ara ile işaretler bulunur. 

• Personel müşteri ile 1 metre mesafeyi 
koruyamadığı durumlarda tıbbi maske ve 
yüz koruyucu siperlik kullanır.  

• Müşterinin el temasının yoğun olduğu 
ürün yüzeyleri (kapı/kapak kolları vb.) el 
temasından sonra silinerek dezenfekte edilir. 

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. 
Temassız ödeme teşvik edilir.  

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su 
hariç) ikramı yapılmaz. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi 
vb. bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla 
silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın 
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde 
tanımlandığı şekilde uygulanır. 
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• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin 
maske takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı 
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE 
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4 
metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb. 
içinde doğrudan dışarı açılan pencere 
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 
metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve 
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 
3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış 
alanlarda (ödeme noktaları vb.) zemin 
üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur. 

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri 
ile personel arasında yüz hizasında şeffaf 
bir ayırıcı bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. 
Temassız ödeme teşvik edilir.  

• Bu iş yerlerinde bulunan yeme-içme 
alanlarında yeme-içme sektörü ile ilgili 
yayınlanan/yayınlanacak kurallar esastır. 

• Bahis bayilerinde bahis doldurma işlemi 
dış mekânda yapılır. 

• İş yerinde ortak kullanım amacı ile kalem, 
gazete dergi vb. materyal bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan 
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık 
aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına 
kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, 
izolasyonda bulunması gereken personel 
çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının 
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde 
tanımlandığı şekilde uygulanır. 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

BÜFE, KANTİN VE 
BAYİLER İÇİN
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

ELEKTRONİK ÜRÜN, TELEFON 
VE TELEKOMÜNİKASYON 
MAĞAZALARI İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. 
İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya 
bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAK 
KAYDIYLA her 4 metrekare için bir kişidir. (AVM, iş 
hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan pencere 
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye 
bir kişi). İşyeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri 
girişine asılır.   

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda (ödeme 
noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler 
bulunur. 

• Elle temas edilen teşhir ürünleri (cep telefonu, TV 
kumandası, oyun konsolu, klavye, ürün kapakları vb.) 
her müşteriden/müşteri incelemesinden sonra %70’lik 
alkolle temizlenir.

• Sürekli temizlikten zarar görebilecek hassas ürünler 
mümkünse streç filmle kaplı şekilde teşhir edilir. Her 
müşteri sonrası streç film silinir. Streç film düzenli 
aralıklarla değiştirilir.

• Ürünlerin ambalajı açılmaz, müşterilerin sadece teşhir 
ürünlerini incelemelerine izin verilir.

• Elle temas edilip alınmayan ambalajlı ürünlerin 
ambalajları silinir. Mümkünse rafta en arkaya yerleştirilir.

• Nefes teması olan test ürünleri (mikrofonlar gibi) 
her müşteriden/müşteri incelemesinden sonra %70’lik 
alkolle silinir, streç film ile kaplanır. Her müşteriden sonra 
streç film yenilenir. Yenileme işlemi sonrası personel el 
antiseptiği kullanır. 

• Tamirat için teslim alınan ürünler hemen silinerek 
dezenfekte edilir. İşlem yapılmadan önce en az bir gün 
bekletilir.  

• Personel müşteri ile 1 metre mesafeyi koruyamadığı 
durumlarda (ürün tanıtımı vb. durumlar) tıbbi maske ve 
yüz koruyucu siperlik kullanır.  

• Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve 
deterjanlı bezle sık sık (her müşteri kullanımı sonrası 
tekrar kullanılmadan) temizlenir.  

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile personel 
arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme teşvik 
edilir.  

• İçeride ortak kullanım amacıyla broşür, gazete, dergi 
vb. bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün 
ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

EMLAKÇILAR VE GAYRİMENKUL 
DANISMANLARI İÇİN

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske 
takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan 
ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALINA 
UYMAK KAYDIYLA her 4 metrekare için bir 
kişidir. İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş 
yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 
3 adım) uygulanır.

• Emlak gösterimi sırasında personel ve 
müşterinin maske takması zorunludur. 
Personelle müşteri arasında sosyal mesafe (1,5 
metre veya 3 adım) korunur. 

• Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanları 
aynı araca bindiklerinde araçta en fazla 
3 kişi bulunur. Araçtaki herkes maskeli olmak 
zorundadır. Aracın el teması olan yüzeyleri 
müşteri sonrası silinerek dezenfekte edilir.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. 
Temassız ödeme teşvik edilir.  

• Nakit para ödemelerinde el antiseptiği 
kullanılmalıdır.

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su 
hariç) ikramı yapılmaz. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla kalem, gazete, 
dergi vb. bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla 
silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın 
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde 
tanımlandığı şekilde uygulanır.
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KASAP, MANAV, KURUYEMİSÇİ, 
BALIKÇI VE DİĞER GIDA SATIS 
YERLERİ İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske 
takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı 
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE 
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her  
4 metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb. 
içinde doğrudan dışarı açılan pencere veya 
kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye 
bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş 
yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya  
3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre 
ara ile işaretler bulunur. 

• Ürünlerden uygun olanlar (sebze-meyve gibi) 
mümkün olduğu kadar daha önceden farklı 
miktarlarda paketlenip satışa sunulur. 

• Paketli olmayan ürünlere mümkün olduğu kadar 
müşteri teması yaptırılmaz. 

• Ürünler iş yeri personeli tarafından seçilerek 
paketlenir. İş yeri personeli her paketleme 
öncesinde el hijyenini sağlar. 

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile 
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı 
bulunur (ödeme noktası bulunan işyerleri için).

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız 
ödeme teşvik edilir.  

• İş yerine misafir kabul edilmez. Alışveriş yapacak 
müşteri iş yerine yalnız girer.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla 
silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. İş yeri 
lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır. 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

KONFEKSİYON, 
GİYİM MAĞAZALARI VE 
TUHAFİYELER İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması 
zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği 
veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. 
(AVM, iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan 
pencere veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 
8 metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite 
bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile 
işaretler bulunur. 

• Müşterinin ürün denemesine yardımcı olmak için 
1 metreden fazla yaklaşan personel siperli yüz 
maskesi kullanır.

• Deneme kabinlerinde KESİNLİKLE maskeler 
çıkarılamaz. Yüzeylere el temasından mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır.

• Her giyim kabinine müşterilerin maskelerini 
çıkarmamaları ve yüzeylere dokunmamaları için uyarı 
yazıları asılır.

• İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme 
kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılır 
(ör. ilk seferde 1, 3, 5, ikinci seferde 2, 4, 6 gibi).

• Her müşteriden sonra kabin havalandırılarak elle 
temas edilmesi muhtemel yüzeyler uygun şekilde 
temizlenir.  

• Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler açık 
bırakılır ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanır. 

• Müşteri tarafından denenip alınmayan raf ürünleri, 
raftaki ürünlerin en altına yerleştirilir. 

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile 
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı 
bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su hariç) 
ikramı yapılmaz. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği 
veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İL her 4 metrekare için bir kişidir. (AVM, 
iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan pencere 
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye 
bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri 
girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile 
işaretler bulunur. 

• Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak 
ve yüze uygulanan deneme ürünleri kullanılmaz.

• Parfüm, losyon, oje gibi ürünlerin test edilmesi için 
mağaza çalışanları yardımcı olur. Ürünlere müşterilerin 
dokunmasına izin verilmez. Parfümler cilde değil, test 
kâğıtlarına uygulanmalıdır.

• Personel müşteri ile 1 metre mesafeyi 
koruyamadığı durumlarda tıbbi maske ve yüz 
koruyucu siperlik kullanır.  

• Mağazalarda promosyon amaçlı cilt bakımı ve 
makyaj uygulamaları yapılmamalıdır.

• Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve 
deterjanlı bezle sık sık (her müşteri kullanımı sonrası 
tekrar kullanılmadan) temizlenir.  

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile personel 
arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske 
takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. 
(AVM, iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı 
açılan pencere veya kapısı bulunmayan 
iş yerleri için 8 metrekareye bir kişi). İş yeri 
metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İşyeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre 
ara ile işaretler bulunur. 

• Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı 
için her müşteri öncesinde el hijyenini sağlar. 

• Müşteri ile sosyal mesafenin korunamadığı her 
durumda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu 
siperlik kullanılır. 

• Denenen ürün alınmıyorsa uygun ürünlerde 
ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya 
sabunlu suyla silinir.  

• Tamirat için alınan ürünler işleme tabi 
tutulmadan önce en az bir gün bekletilir. 

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile 
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı 
bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız 
ödeme teşvik edilir.  

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su 
hariç) ikramı yapılmaz. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla 
silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır.  

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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MARKET VE 
SÜPERMARKETLER İÇİN

Bu iș yerinin Çalıșma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

• Maskesiz müșteri içeri alınmaz. İșletme içerisinde 
müșteri ve çalıșan herkesin maske takması 
zorunludur. 

• Her müşterinin, girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İș yeri girișinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar. Mesai 
bașlangıcı, sonu ve molalardan sonra personel 
ellerini su ve sabunla yıkar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalıșan ve 
müșteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kișidir. 
İș yeri metrekare ve kapasite bilgisi iș yeri girișine 
asılır.  

• İș yeri giriș-çıkıșlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dıș alanlarda 
(ödeme noktaları, dıșarıda bekleme alanı vb.) 
zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur. 
Kalabalık olușmasını önleyecek önlemler alınır.

 •

 

Müșteri ile 1 metreden daha yakın temas 
olasılığı varsa, personelin (kasiyer, manav reyonu 
çalıșanı vb.) tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik 
kullanması sağlanmalıdır. (Yüz koruyucu %70’lik 
alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.)

•

 

Ürün düzenleme/yerleştirme ișlemleri iș yerine 
müșteri kabul edilmediği saatlerde yapılır. Zorunlu 
durumlarda müșteri yoğunluğunun en az olduğu 
saatler tercih edilir.

• Çalıșanların iş kıyafetleri günlük olarak değiștirilir 
veya yıkanır. 

• Kasada bulunan ürün bantları günde en az 
3 kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinmelidir. 

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teșvik edilir.  

• Market arabaları ve sepetlerinin elle tutulan 
kısımları sık sık, mümkünse her müșteri kullanımı 
sonrası, yerine yerleștirilmeden önce dezenfektan 
veya sabunla silinir. 

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• Yerler her gün su ve deterjanla düzenli olarak 
temizlenir. Çalıșma tezgâhları, raflar, ekipmanlar her 
gün %70’lik alkol ile dezenfekte edilir.  

• İș yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün 
ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın web sitesinde 
yayınladığı geniș rehberde tanımlandığı șekilde 
uygulanır.
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• İş yerinde çalışma düzeni gerekli en az personel 
bulunacak şekilde planlanır. 

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve 
korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanır. 

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Personel iş yerine girince ve iş yerinden çıkmadan önce 
ellerini yıkar. Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları uygulanır. 

• Çalışanların oturma alanları arasında yan yana en az  
1 metre mesafe bulunur. Karşılıklı oturma düzenlerinde 
personel arasına ayırıcı paravan konulur veya 1,5 metre 
mesafe bırakılır. 

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAK 
KAYDIYLA her 4 metrekare için bir kişidir. (AVM, iş 
hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan pencere 
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye 
bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri 
girişine asılır.   

• Müşteri kabul eden işletmelerde maskesiz müşteri içeri 
alınmaz. İşletme içerisinde müşteri ve çalışan herkesin 
maske takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. 
İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya 
bulundurulur. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda (ödeme 
noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler 
bulunur. 

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme teşvik 
edilir.  

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su hariç) 
ikramı yapılmaz. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

• İş yeri lavabosu mümkünse müşteri kullanımına kapalı 
tutulur. Tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık 
dezenfetkte edilmelidir.  

• Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulur.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, 
musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık 
temizlenir, dezenfekte edilir. 

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve 
görünür şekilde asılır.

• Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve 
kâğıt havlu bulundurulur. 

• El kurutma fanları kullanıma kapatılır. 
Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılır. 

• Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve 
gözlük/siperlik kullanır. 

• Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri bulunur. 

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün 
ve standartları, T.C Sağlık Bakanlığın web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.

OFİS VE BÜRO SİSTEMİNDE 
FAALİYET GÖSTEREN 
İS YERLERİ İÇİN

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

OPTİSYENLİK 
MÜESSESELERİ İÇİN

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. 
İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya 
bulundurulur. 

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAK 
KAYDIYLA her 4 metrekare için bir kişidir. (AVM, iş 
hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan pencere 
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye 
bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri 
girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda (ödeme 
noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler 
bulunur. 

• Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her 
müşteriden önce ve sonra ellerini temizler. 

• Fokometre ve pupillametre kullanılması durumunda 
müşteri ile 1 metreden yakın mesafe olabileceğinden 
tıbbi maske, yüz koruyucu/koruyucu gözlük kullanılır. 
Cihazların her kullanımında temas noktaları uygun 
şekilde dezenfekte edilir.

• Göz ile ilgili muayeneler sırasında optisyenler 
her hasta için tek kullanımlık steril olmayan eldiven 
giyer. Eldiven giymeden önce ve işlem sonrası eldiven 
çıkarılmasını takiben ellerin hijyeni uygun şekilde 
sağlanır. 

• Müşteriler tarafından denenen gözlük çerçeveleri 
yerine konulmadan önce %70 alkol ile veya ürüne uygun 
ürünlerle dezenfekte edilir. Müşterilerin dokunduğu ayna 
ve diğer yüzeyler de %70 alkol ile dezenfekte edilir. 

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenir. 
Randevulu sistemle çalışılması teşvik edilir. 

• Ürün tanıtımında kullanılan ortak kullanım katalogları 
kullanılmaz. 

• Atölyelerde bulunan aletler mümkünse aynı personel 
tarafından kullanılır. Her kullanımdan sonra silinerek 
dezenfekte edilir. 

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile personel 
arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme teşvik 
edilir.  

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün 
ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

OTO GALERİLER VE 
OTO KİRALAMA SİRKETLERİ İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske 
takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Bütün alanlarda ve müşteri ağırlama 
bölümlerinde sosyal mesafe kuralları 
(1,5 metre veya 3 adım) korunur.    

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler 
bulunur. 

• İnceleme için araçlara binmeden önce 
müşterilerin el hijyenini sağlaması temin edilir. 
Araca maskesiz binilemez.

• Müşteri tarafından incelenen araçların elle 
temas edilen noktaları da her incelemeden sonra 
silinerek dezenfekte edilir.

• Kiralanan araçlarda “araç içinde herkesin 
maske kullanması gerektiğine” ilişkin uyarı 
yazısı asılı olmak zorundadır. 

• Araç teslim edilmeden önce ve teslim alındıktan 
sonra anahtar sabunlu bez veya %70’lik alkolle 
silinerek dezenfekte edilir.

• Müşterilerden teslim alınan kiralık araçların 
iç kısımları (el teması olan noktalar ve sert 
yüzeyler vb.) silinerek dezenfekte edilir ve araç 
havalandırılır. 

• İş yerine misafir alınmaz. 

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız 
ödeme teşvik edilir.  

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su 
hariç) ikramı yapılmaz. 

• Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri, telefon, bilgisayar vb.) 
sık aralıklarla silinir. 

•  İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır. 
Lavabo temizliği düzenli yapılır ve tek kullanımlık 
kâğıt havlu bulundurulur. 

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

OTO SERVİS, TAMİRHANELER 
VE LASTİKÇİLER İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme 
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske 
takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Bütün alanlarda, ödeme ve müşteri ağırlama 
bölümlerinde sosyal mesafe sosyal mesafe (1,5 
metre veya 3 adım) korunur.    

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler 
bulunur. 

• Araç içinde yapılacak her türlü işlemde 
personel araçta maskeli çalışır.

• Araç içinde yapılacak her türlü işlemden önce 
personel ellerinin hijyenini sağladıktan sonra 
araca girer.

• Ortak kullanılan aletlerin el temas noktaları 
sık aralıklarla uygun dezenfektanla silinerek 
dezenfekte edilir. 

• Araç müşteriye teslim edilmeden önce 
aracın iç kısımları (el teması olan noktalar ve sert 
yüzeyler vb.) silinerek dezenfekte edilir ve araç içi 
havalandırılır. 

• İş yerine misafir alınmaz. Müşterilerden iş yerine 
tek başlarına girmeleri istenir. Eşlik eden diğer 
kişiler dışarıda kalır. 

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız 
ödeme teşvik edilir.  

• Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su 
hariç) ikramı yapılmaz. 

• Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri, telefon, bilgisayar vb.) 
sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.  

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır. 
Lavabo temizliği düzenli yapılır ve tek kullanımlık 
kâğıt havlu bulundurulur. 

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır. 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

OYUNCAK MAĞAZALARI İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması 
zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. 
(AVM, iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan 
pencere veya kapısı bulunmayan iş yerleri için  
8 metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve 
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara 
ile işaretler bulunur. 

• Müşterilerin inceleme amacı ile el temasının 
yoğun olduğu dayanıklı ambalajlı ürünlere 
iki saatte bir yakın mesafeden %70 alkol 
içeren dezenfektan sprey püskürtülerek ürün 
dezenfeksiyonu sağlanır.

• Bisiklet, akülü araba vb. ürünleri müşterilerin 
denemesi durumunda, her denemeden sonra 
el temasının olduğu yerleri ve oturma aparatları 
dezenfektanlı bezle silinmelidir.

• Müşteri tarafından incelenip alınmayan raf ürünleri, 
mümkün olduğu kadar raftaki ürünlerin en altına 
veya arkasına yerleştirilir.

• Mağazalarda çocuklar için oyun-eğlence 
makineleri varsa bu makineler kullanıma kapatılır, 
çocukların el temasını engellemeye yetecek şekilde 
üzeri kısmen veya tamamen örtülür. 

• Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile 
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı 
bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.  

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

SEMT PAZARLARI VE 
PAZAR YERLERİ İÇİN

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

• Maskesiz Müşteri pazar yerine alınmaz. Pazar 
yerinde müşteri ve çalışan herkesin maskeli olması 
zorunludur.

• Pazar yerlerine girişte pazar esnafı ve müşterilerin 
ateşi ölçülür. Ateşi 38 derece üzerinde olanların 
pazar yerine girişine izin verilmez. Sağlık 
kuruluşuna yönlendirilirler. 

• Her müşterinin pazar yerine girişte el hijyeni 
sağlaması zorunludur. Pazar yeri girişinde ve her 
tezgâhta %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya 
bulundurulur. 

• Pazar yerleri/alanlarında sergi, tezgâh ve/veya 
tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.

• Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa 
neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmaz.  

• Pazar yerinde bulunabilecek kişi sayısı (pazar 
esnafı ve müşteri dahil) her 4 metrekare için bir 
kişidir VEYA pazar yeri/alanına içerdeki tezgâh 
sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınır. 

• Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışlarında içeride 
bulunanların sayısını tespit etmek için önlemler 
alınır (turnike vb.).

• Pazar yeri kapasite bilgisi pazar yeri girişine asılır. 
Pazar yerinde uygun yerlerde imkân varsa diğer 
uyarı afişleri asılır.

• Tezgâh olmadan yerde satış yapılmaz. 

• Pazar tezgâhlarının önünde mümkünse zemine 
sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak 
işaretler konulur.

• Pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralları ile ilgili 
uyarılar yapılır.

• Tezgâhtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizler. 

• Yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas 
edilmeden, doğrudan pazar esnafı tarafından 
satışının yapılması sağlanır. 

• Pazar esnafı bağırarak satış yapmaz.

• Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmaz, kapalı 
poşetlerle uygun şekilde toplanır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının 
temizliği toplu yaşam alanlarında yer temizliğinde 
kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla 
yapılır. 

• Tuvalet bulunan pazar yerlerinde tuvalet 
temizliği T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili rehberine 
göre yapılır.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web 
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı 
şekilde uygulanır.  
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

TERZİ, LOSTRA VE 
KURU TEMİZLEMECİLER İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması 
zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği 
veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. 
(AVM, iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan 
pencere veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 
metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite 
bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara 
ile işaretler bulunur. 

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri 
istenir. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalıdır.

• Teslim alınan bütün ürünler poşet (ambalaj) 
içinde alınır ve poşet içinde teslim edilir. 

• Tadilat için teslim alınan ürünler en az bir gün 
bekletildikten sonra işleme tabi tutulur. 

• Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik 
sosyal mesafe korunamayacağı durumlarda tıbbi 
maske ve yüz koruyucu siperlik kullanılır. İğne ve 
diğer aletler ağza götürülmez. 

• Ayrı ödeme noktası bulunan iş yerlerinde, 
ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile personel 
arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.  

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

TERZİ, LOSTRA VE 
KURU TEMİZLEMECİLER İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması 
zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği 
veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. 
(AVM, iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan 
pencere veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 
metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite 
bilgisi iş yeri girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara 
ile işaretler bulunur. 

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri 
istenir. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalıdır.

• Teslim alınan bütün ürünler poşet (ambalaj) 
içinde alınır ve poşet içinde teslim edilir. 

• Tadilat için teslim alınan ürünler en az bir gün 
bekletildikten sonra işleme tabi tutulur. 

• Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik 
sosyal mesafe korunamayacağı durumlarda tıbbi 
maske ve yüz koruyucu siperlik kullanılır. İğne ve 
diğer aletler ağza götürülmez. 

• Ayrı ödeme noktası bulunan iş yerlerinde, 
ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile personel 
arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı bulunur.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı 
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.  

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!



NAZİLLİ TİCARET ODASI   Ağustos 2020

60

 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ VE
DİĞER TESİSATÇILAR İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• İş yeri olanlarda maskesiz müşteri içeri 
alınmaz. İşletme içerisinde müşteri ve çalışan 
herkesin maske takması zorunludur. 

• Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı 
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE 
KURALINA UYMAK KAYDIYLA her 4 metrekare 
için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb. içinde 
doğrudan dışarı açılan pencere veya kapısı 
bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye bir 
kişi). İşyeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri 
girişine asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 
3 adım) uygulanır. 

• Varsa teşhir ürünleri her müşteriden/müşteri 
incelemesinden sonra %70’lik alkolle temizlenir.

• Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. 
Temassız ödeme teşvik edilir.  

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla 
silinir. 

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

• Çalışanların ortak kullandığı aletlerin el 
temas yerleri sık aralıkla silinir. 

• Evlerde/ofislerde hizmet sunmaya giden 
personel işe başlamadan önce ve işi bitirdikten 
sonra alkol bazlı el antiseptiği veya en az 
%70’lik alkol içeren kolonya kullanılır.  

• Açık ve kapalı tüm alanlarda (ev, inşaat 
alanı, iş yeri gibi) hizmet sunumu sırasında 
müşteri ile sosyal mesafe (en az 1,5 metre 
veya 3 adım) korunur.  

• Evlerde/ofislerde hizmet sunmaya giden 
personel ayakları için galoş kullanarak hizmet 
sunar. Evde el temasının olduğu alanların 
silinmesi için müşteriyi uyarır.

• Kapalı ortamlar hizmet öncesi, süresince ve 
sonrasında kapı pencere açılarak havalandırılır. 

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C Sağlık Bakanlığın 
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde 
tanımlandığı şekilde uygulanır.  

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!
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• Ticari taksilere aynı anda üç 
kişiden fazla müşteri kabul 
edilmez. 

• Taksiye maskesiz müşteri 
alınamaz. Maske yolculuk 
boyunca takılı kalır.

• Şoför tıbbi maske ile çalışmak 
zorundadır. 

• Hastalığı veya hastalık belirtileri 
(ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) 
olan şoförler çalıştırılamaz.

• Ticari taksilerde, alkol bazlı el 
antiseptiği veya %70’lik alkol 
içeren kolonya bulundurmak 
zorunludur. Müşteri taksiye 
bindiği anda şoför tarafından 
alkol bazlı el antiseptiği veya 
kolonya müşteriye ikram edilir.   

• Her müşteriden sonra sık temas 
edilen yüzeyler (kapı kolları, telsiz, 
cam açma düğmesi, emniyet 
kemeri tokaları) dezenfekte edilir. 

• Ticari takside pencereler uygun 
olan her fırsatta açılarak taksinin 
iç havasının temizlenmesi sağlanır.

• Ticari taksinin genel iç temizliği 
ve dezenfeksiyonu günde en az 
6 saatte bir olmak üzere su ve 
deterjan ile yapılır.

• Klima sadece dışarıdan temiz 
hava alma modunda çalıştırılır.

• Bütün bu kurallar ve 
dezenfeksiyon standartları, 
T.C. Sağlık Bakanlığının web 
sitesinde yayınladığı geniş 
rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.  

 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

TİCARİ TAKSİLER İÇİN

Bilgi için: www.saglik.gov.tr
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Üstamız mustafa kemal büyükbaşoğlu'nun 
öğretilerinden ve tecrübesinden yola çıkarak kurmuş 
olduğumuz fabrikamız kurulduğundan bugüne kadar 
sahip olduğu bilgi birikim ve ekonomik gücü 
birleştirirek torna tezğahları mermer makinaları ve 
özel makina üretimi konusunda faaliyet 
göstermektedir. Yenilenen teknolojiye uyum 
sağlayarak uzman kadromuz ile müşterilerimizin 
üretim problemlerine yenlilikçi çözümler 
sunmaktayız.

Geçmişten bugüne ülkemizin her iline her bölgesine 
yapmış olduğumuz torna tezğahı ve özel imalat 
makinalarıyla gurur duymaktayız.

Firmamızın 40 yıldır üyesi olduğu nazilli ticaret 
odasının bölge ekonomisinin gelişmesi için neler 
yaptıklarını görüyoruz ve takdir ediyoruz. Nazilli 
ticaret odası bölgemizin gelişen ve büyüyen 
gururudur.

Kurucumuz Mustafa Kemal Büyükbaşoğlu tarafından 1982 
yılında kurulan firmamız torna tezğahı imalatıyla küçük sanayi 
sitesinde başladığı serüvende 2011 yılı itibariyle nazilli 
organize sanayi bölgesinde 20.000m2 alan içerisinde 5300 m2 
lik faal kapalı alanına sahip modern teknolojik fabrikasıyla 
hizmet vermektedir.

Bir Basarı Hikayesi

TOR-MAK-SAN
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