
CHP MALATYA ESNAF RAPORU 

 

 Salgın sürecinin en mağdur kesimi esnaflar olmuştur. Aylarca iş yerlerini açamayan, aylarca ellerine 

herhangi bir gelir geçmeyen esnaflar sadece iş yerinin kira vb. masraflarını ödeyememenin yanında, evinin 

kirasını ve masraflarını da karşılayamaz duruma gelerek büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu süre içerisinde 

Malatya ilimizde 6 bin civarında esnaf işyerlerini kapatmak zorunda kalmış (bu esnafları aileleri ve 

çalışanları ile düşündüğümüzde çok büyük bir nüfusa tekabül ettiğini görmekteyiz.) 1 Haziran itibariyle 

başlayan normalleşme süreciyle birlikte bir kesim esnaf iş yerlerini açabilmesine rağmen %50’nin altında 

kapasite ve ciroyla işlerini sürdürmeye çalışırken diğer bir kısım esnaf iş yerini açamamıştır. Bunlar; eğlence 

merkezleri, okulların kapalı olması dolayısıyla kantinler, kırtasiyeciler, servis esnafları, öğrenci yurtları gibi 

gruplardan oluşmaktayken bir grup iş yeri açık olmasına rağmen iş yerinin temel faaliyetler kısıtlandığı için 

hiç iş yapamamaktadır. Bu grup da; kahvehaneler, oyun salonları, düğün salonları, çay ocakları gibi esnaf 

gruplarından oluşmaktadır.  

 Yazınızın 1. Maddesi Gereğince;  

 Eğitim süreçlerinin bir parçası olan esnaflarımızdan Malatya ilimizde 120 civarında kırtasiyeci 

esnafı, özellikle okulların 21 Eylül’de açılması doğrultusunda stok bulundurmaları, maliyetlerine bir de 

stoktan kaynaklı bir maliyet uzaktan eğitim kararı ile eklemişlerdir. Yine Malatya ilimizde 250 kantin 

işletmecisi ve 2850 civarında taşımalı eğitim servisçiliği de dahil olmak üzere servisçi esnafı ve faaliyet 

gösteren özel yurtlar okulların açılmaması karşısındaki belirsizlik durumunda çaresizliklerine devam 

etmektedir. 

 Yazınızın 2. Maddesi Gereğince; 

 Eğitim süreçleri ile sınırlı olmayacak şekilde tüm esnaflarımız çok büyük mağduriyetler yaşamakta,  

bu süreçte esnaflarımızın büyük bir bölümü, eş, dost ve akrabalarının destek ve katkılarıyla geçimini 

sağlamaya çalışmakta, iş yeri ve evleri ile ilgili hiçbir giderini karşılayamaz durumdadır.  

 Çözüm Önerilerinde;  

 A. Esnaflarımızın da iş yapamadığı bütün aylar boyunca işçilerin faydalandığı işsizlik maaşı gibi bir 

ödemeden faydalandırılması sağlanmalıdır. 

 B. Esnafın Bağkur ve çalışanlarının sigorta primlerinin yine bu süre içerisinde devlet tarafından 

karşılanması veya en azından bu süreçte ödemeleri dondurularak esnafa nefes aldırılmalıdır.  

 C. Esnafların kamu ve özel bankalara, ayrıca esnaf ve kefalet odalarına borçları en az 1 yıl olmak 

üzere faizsiz olarak ertelenmelidir. 

 D. Esnaflarımıza 50 bin TL faizsiz ve 1 yıl ödemesiz kredi imkanı sağlanmalıdır.  

 E. Esnafa sicil affı getirilerek esnafın kredilerden ve imkanlardan yararlanması sağlanmalıdır. 

 F. Esnafın vergi, prim borçları gibi devlet kurumlarına olan borçları faizsiz olarak uygun taksitlerle 

yapılanmalıdır. 

 G. Bu süreçte belediyelerin esnaftan ilan-reklam, ruhsat harçları, emlak ve çöp vergileri, su paraları 

gibi ödemeleri almayarak esnafa destek olmak zorunda olmalıdır. 

Sonuç olarak tüm bu çözüm önerileri ayrıntılı bir destek ve katkı paketi halinde esnafımıza sunulmalıdır.  


