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ülkemiz genelinde corona virüs nedeniyle zorunlu o|arak alınan
tedbir ve önlemler kapsamında üretim, istihdam ve ticari faaliyetler de
olumsuz etkilenmiş, mensı-ıbumuz olan esnaf ve sanatk6rlar da cloğal
olarak küresel bir boyut kazanan salgından önemli ölçüde etkilenmiş ve
etkiIenmeye de devam etmektedi[.

Bu bağlamda, esnaf ve saııatkirlarımızın alım-satım, üretim ve
hizmet alanlarındaki ticari hayatlarını sürciürebilmeleri, kendilerinin ve
ailelerinin geçimini sağ|ayabilmeleri için zarar ve mağduriyetlerinin bir
nebze de olsa giderilebilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Bu itibar|a, oda, birlik, federasyonlarımızca muhtaç durumdaki
esnaf ve sanatkArlarımıza imk6nları nispetinde yardım yapılması, maddi
katkı sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederiz.


