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Konu : Otogar Esnafının Talepleri Hk.

Malumları olduğu üzere COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri de,  seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle hiç şüphesiz seyahat sektörü olmuştur. Bölgemizde birincil faaliyet olan 
turizm sektörünün değer zinciri içinde yer alan seyahat sektöründe faaliyet gösteren Fethiye otogar 
esnafının mağduriyeti ve ekonomik zararı, son dönemde ciddi boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.

COVID-19 salgınının baş gösterdiği mart ayından itibaren, virüsün yayılma etkisiyle baş 
edebilmek amacıyla seyahat kısıtına yönelik çeşitli genelgeler yayınlanmış, şehir giriş çıkışları 
yasaklanmış; seyahate izin verilen dönemlerde de karayolu yolcu taşımacılığına %50 kapasite 
sınırı getirilmiştir. Bölgemizi ziyaret eden turist sayısında yaşanan azalmanın yanı sıra; seyahat 
etme zorunluluğunda olan veya tatil amaçlı seyahat eden insanların birçoğunun da kendi şahsi 
araçları ile yolculuk etmeyi tercih etmeye başlamasıyla otogar esnafımızın gelirlerinde ciddi 
azalma olmuştur. %50 Kapasite sınırı ve bu sınıra rağmen yolcu taşıma ücretlerinde artış 
yapılmamış olması karayolu yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren otogar işletmelerimizi 
zarara uğratmıştır. Ayrıca otogarda faaliyet gösteren cafe, büfe, lokantalar da paket servise 
geçildiğinden bu yana faaliyet gösterememiş; dolayısıyla gelir elde edememiştir. Otogar esnafı 
vergi yükümlülüklerini yerine getiremez ve ödemelerini gerçekleştiremez duruma gelmiş; çoğu 
esnaf küçültmeye giderek çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kalmıştır. Öte yandan, Muğla 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ölüdeniz Caddesi'nde ortalama 6 ay sürecek bir altyapı 
çalışmasının planlandığı malumunuzdur. Ancak takdir edersiniz ki, nisandan bu yana doğru 
dürüst faaliyet gösterememiş işyerlerinin, altyapı çalışması süresince de oluşacak trafik ve ulaşım 
problemi nedeni ile uğrayacağı zarar tüm esnafa ve bizlere endişe yaratmaktadır.
 

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf alanındaki otogar alanımızın işletmesini alan yüklenici 
firma, her ne kadar kendi inisiyatifiyle nisan ve mayıs aylarında otogar esnafının ödediği kiralara 
%30 indirim yapmış olsa da, pandemi her geçen gün etkisini artırarak devam ettiğinden yeterli 
gelmemektedir. Yüklenici firma ise işyeri kiralarının alınmaması veya ödemelerinin ertelenmesi 
veya borçların yapılandırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin nihai kararını 
beklemektedir. Kamu borçlarının yapılandırılması hususunda devlet, esnafının yanında olmuştur. 
Bu süreçte de otogar esnafımız, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden destek beklemektedir.

Otogarda faaliyet gösteren üyelerimizin biriken kira borçlarının yapılandırılması, kira 
ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi, otogar giriş çıkış ücretlerinin düzenlenmesi hususlarında 
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Odamıza ilettikleri görüş ve taleplerini içeren yazı ekte bilgilerinize sunulmuş olup; bu süreçte 
esnafımıza gereken destekte bulunulması talebimizi bilgilerinize arz ederim.
 

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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