
 

 

Malumları olduğu üzere, Coronavirüsün tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş 

olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı acil durum ilan edilmiş, 

bu nedenle tüm dünyayı etkileyen Coronavirüse karşı ülkemiz genelinde de koruyucu bir dizi 

tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirler nedeniyle toplumumuzun büyük bir kesimi olumsuz 

yönde etkilenmektedir. Bu tedbirlerden en çok etkilenen kesimlerin başında ulaşım sektöründe 

ekmeğini, emeği ve alın teriyle kazanan taşımacı esnafı gelmektedir. 

  

Federasyonumuza intikal eden taşımacı esnafımızın sorunlarını içeren yazılı ve şifahi 

taleplerden:   

1. Tüm okulların tatil edilmesi, turizm sektöründe rezervasyonun durması, servis hizmeti 

alan birçok işyerinin işçilerinin bir kısmına izin vermesi gibi nedenlerle servis taşımacılığının 

durma noktasına geldiği, servis hizmeti veren esnafımızın çalışanlarına ücretlerini, SGK primleri 

ile vergilerini ve kredi taksitlerini ödeyemez duruma geldikleri,  

 

2. Minibüsçü esnafının taşımada aşırı iş kaybına uğradığı,  

 

3. Otobüs taşımacılığı yapan esnafın, yolcu sayısının ciddi sayıda düşmesi nedeni ile iş 

kaybına uğradığı,  

 

4. Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin yolcu sayısındaki %60’lık 

aşırı düşüş, ciddi gelir kaybına sebebiyet verdiği ve esnafımızı borçlarını ödeyemez duruma 

getirdiği,  

 

5. Zorunluluk dışında vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları nedeniyle taksi 

taşımacılığını da olumsuz yönde etkilediği, kredi ile aldığı aracının borcunu ödeyemez duruma 

getirdiği,  

 

6. Zaten iş olmadığı için evine ekmek götüremeyen yük taşımacılığı hizmeti veren 

kamyon ve kamyonetçi esnafımızın, tedbirlerden en çok etkilendiği taşımacılar olduğu,  

Anlaşılmıştır. 

  

Ülke olarak zor şartların, birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğimize olan inancımız 

tamdır. Ancak taşımacı esnafımızın bu süreci en az hasarla atlatması için taşımacı esnafımızın;  

• SGK Primlerinin ertelenmesi,  

• Vergi borçlarının ertelenmesi,  

• Kamu bankalarına olan kredi borçlarının ertelenmesi,  

• Trafik İdari Para Cezası ödemelerinin ertelenmesi,  

• Belediye ruhsat, vize, su, elektrik, işgaliye, telefon borçlarının ertelenmesi,  

•Esnafımızın toplumun her kesimi ile irtibat halinde olması nedeniyle dezenfekte 

malzemelerine ve gerekli eczaya ulaşılabilmesinin sağlanması  

• Esnafımıza 6 ay faizsiz kredi sağlanması,  

• Esnafımızın beyanname verme süresinin uzatılması,  
 

Hususlarında bir an önce gerekli adımların atılması için, Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik, Ticaret, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızdan yazılı olarak talepte 

bulunulmuştur. 


