
 

Kıymetli Üyemiz,  

Bilindiği üzere ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Corona Virüsü (COVID-19) ile mücadele 

etmektedir. Bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devletimizin attığı adımları yakinen 

takip ediyoruz. Hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden, virüsün etkilerinin üstesinden gelebilecek 

duruşu ortaya koyabilmemiz çok önemli olup, bunu birlikte aşacağımıza olan inancım ise tamdır. 

Sizlerden bu süreçte en önemli ricam, moralinizi bozmamanız olacaktır. Ekonomik açıdan tüm 

olumsuzluklara rağmen iş motivasyonumuzu yüksek tutalım ve en değerlilerimiz olan ailelerimize destek 

olmaya devam edelim.  

Tabii bir yandan da hayat devam ediyor. İçinde bulunduğumuz günleri maalesef yaşayarak geçireceğiz. 

Ancak, bu süreçten sağ salim çıktığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini 

düşünüyorum. Bizim diğer iş insanlarından farkımız, tıpkı tabelamızda yazdığı gibi “GENÇ” kelimesidir. Bu 

ne anlama geliyor? Bizlerin, bu salgının etkisini kaybetmesini beklemeden, şimdiden kendimiz ve ülkemiz 

için bir projeksiyonumuzun hazır olması gerekmektedir. ANGİAD olarak biz, bunun hazırlığı içerisindeyiz.  

Aynı zamanda ilk günden beri dernek merkezimizde siz üyelerimizin, açıklanan Ekonomik Tedbir 

Paketlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmanız ve sahada yaşamış olduğunuz sıkıntılar ile ilgili bir “Destek ve 

Bilgilendirme Masası” kurduk. Sizleri sürekli bilgilendirdik ve bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Bunları 

yaparken de yaşadığınız sıkıntıları ve görmüş olduğunuz eksiklikleri içeren ve çözüm önerilerimizi de 

içinde barındıran çok önemli bir rapor hazırladık. Bildiğiniz üzere bu raporu, siz değerli üyelerimize SMS 

ve E-mail yoluyla da iletmiştik. Bunu, bizi en iyi anlayabileceğini düşündüğümüz, aynı zamanda 

derneğimizin de üyesi olan Ankara Milletvekilleri ile paylaştık. Ve beraberinde, bağlı olduğumuz 

federasyonlar İÇGİAF ve İÇASİFED; ve bunların çatı kuruluşları olan, yine üyesi olduğumuz TÜGİK ve 

TÜRKONFED başta olmak üzere; yine derneğimizin 12 farklı İş Konseyinde temsil edildiği DEİK, aynı 

zamanda ASO ve ATO gibi üyelerimizin zorunlu olarak bağlı olduğu Odalar ve bu Odaların çatı kuruluşu 

olan TOBB ve nihayetinde ilgili Kamu ve Kuruluşları ile tüm özel ve kamu bankaları ile de paylaşılmıştır. Bu 

raporu hazırlamakla kalmayıp rapor içerisinde yer alan konuların da takipçisi olacağımızı bilmenizi 

isterim.  

Şimdiye kadar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza ise 

acil şifalar diliyorum. Cansiperane bir şekilde ülkemizin her bir köşesinde çalışan, başta sağlık 

çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunar, sizlere ve ailelerinize de 

sağlıklı günler dilerim. Ayrıca, yarın kutlayacağımız; millet egemenliğinin nişanı, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı tebrik 

ederim. Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayını ve akabindeki Ramazan Bayramı’nızı da kutlar; daha nice 

sağlıklı günlerde bayramlar geçirmeyi temenni ederim.  

Saygılarımla… 


