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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon u'n u n ilgi genelgesinde; Malumlarınız
olduğu üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya hızla
yayılan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) bir çok ülkede ciddi sağ!ık sorunlarına neden olmuş, ne
yazık ki ülkemizde de ölümle sonuçlanan acı tablolar görülmüş ve görülmeye devam etmektedir.
Ayrıca virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte bulaş oranı artm|ş ve pandemi sürecinde ülke
genelinde Covid-1 9 kapsamında alınan önlemler arttırılmıştır.

Bilindiği üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş

olup, söz konusu Kanun'|a kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kapsam içine
alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 10/09/2021
tarihinde Konfederasyonu m uza gönderilen yazıda; Covid-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların
(bilimsel olarak Covid-'l9 hastalığı sonrası bağışıklık kabul ediIen süre içerisinde olanlar hariç)

varlığının, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte, diğer çalışanların
mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmakta olduğu dile
getirilmiştir.

Söz konusu yazıda işverenlerin;

ı Covid-19 aşısı tamamlanmayan çalışanlarını, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve

tedbirler konusunda yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olduğu,

ı Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan çaIışanlara kesin covid-19 tanısı konması
durumunda, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçların ayrıca bildirilmesi gerektiği,

o Covid-19 aşısı olmayan çalışanlardan 6 Eylül 2O21 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada

bir kez PCR testi yaptırmaları istenebileceği, test sonuçlar|nın gerekli işlemler yapılmak üzere
işyerinde kayıt altında tutulması gerektiği bildirilmiştir. Denilmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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