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NORMAL
Sayı : E-35889452-002.242-005879
Konu : Aşı İçin Farkındalık Kampanyası

ODALARIMIZA (2021 / 114 ) SAYILI GENELGE
İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı'nın 11.06.2021 tarihli ve
E-84970893-814-218/95 sayılı yazısı.

Üst Kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanlığı'nın (ilgi) genelgesinde:

Bilindiği üzeretüm dünyada olduğu Ülkemizde de Covid-19 pandemisine karşı yaklaşık 1,5 yıldır azimli
bir mücadele yürütülmektedir.

Covid-19 ile mücadele kapsamında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanısıra aşı olmanın da
virüsten korunmada büyük bir kalkan olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın aşı konusunda ağızdan
ağızadolaşan bilgi kirliliğine kulak asmaması, bilim insanlarının görüş ve düşünceleri dikkate alınarak
hayatı güvende yaşamak için tüm vatandaşlarımızın sırası geldiğinde aşısını mutlaka olması, toplum
sağlığı açısından sonderece önemlidir. Esnaf ve sanatkârlarımız pandemi sürecinde en çok olumsuz
etkilenen kesim olmuştur. Bu nedenle sağlanan destekler kesintisiz ve artırılarak devam ettirilmelidir.

Bazı vatandaşlarımızın aşı ile ilgili yanlış önyargılara sahip olduğu göz önünde bulundurularak aşının
virüsten korunmadaki yeri ve önemini anlatmak ve aşı olmayan tek bir vatandaşımızın dahi kalmamasını
sağlamak adına 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan Konfederasyonumuz tarafından,
82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3003 Oda ile birlikte Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı için
farkındalık kampanyası başlatılmıştır. Girişimimizle daha önce esnaf sanatkar kesimine aşılama
faaliyetlerinde öncelik tanınması sağlanmış olup bu çerçevede camiamıza tanınan aşılama önceliği
genişletilerek devam etmektedir.

Kampanya kapsamında aşının güvenli olduğunu, halkımızın ve esnaf ve sanatkârımızın vatandaşlık bilinci
içerisinde aşıdan çekinmemesi gerektiğini vurgulamak amacıyla “Ben Aşımı Oldum ,Ya Siz ? ” ,“ Aşı
Hayat Kurtarır ” sloganlarını içeren afiş bastırılmıştır.
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Söz konusu afişin birer örneği Genelgemiz eki ile WEB sayfamıza konulmuş olup, Teşkilatımız; afişin
hizmet binalarına, tüm sektörlerdeki işyerlerine ve ticari araçlara asılması ve vatandaşlarımıza dağıtılması
konusunda gereken gayret ve çabayı göstereceklerdir.

Bilgilerinize ve bağlı esnaf sanatkarlarımıza duyurulması hususunda ;

Gereğini riza ederiz.

Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter

Hüseyin AR
Başkan Vekili

Ek: 1. Aşı Hayat Kurtarır. pdf


