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Yeni Koronovirüs (CoVlD-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17 Nisan
2020 Cuma günlü ve 31 102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre;

1- BüyükŞehir belediyeleri, belediyeier, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunlann
üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin
olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya
tutarların, 19.3.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımları
3 ay ertelenebilecektir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık
eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme
ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmeyecektir,

2- Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutIara ve faaliyetleri
durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları,
17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak
üzere 3 ay süreyle ertelenebilecektir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar
aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

3- Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat
kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak
yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17.04.2020 tarihinden itibaren, 3 aylık süreyle sınırlı
olmak üzere meclis karanyla; gelir desteği ödemesi yapabilecek, belirlenen döneme tekabül eden
ruhsat, izin, hat kirası borçların ı faizsiz olarak 3 ay süreyle erteleyebilecektir. Ruhsat, izin, hat kirası

borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir
gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

4- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam

vergileri ile yıllık çevre temizlik verg ilerin in, faaliyetleri d u rd u ru lan veya faaliyette bu lu n ulamayan
dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.

5- 17.04.2020Iarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne

ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler lle 15.03.2020 tarihinden sonra iş

sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal

güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 3 ayı 9eçmemek üzere, ücretsiz izinde

bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, günlük 39.24 Türk lirası nakdi ücret desteği

sağlanacaktır.
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Ucretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığ ın ın
tesPiti halinde iŞverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı oImak
Üzere fiilin iŞlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak ve
ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte
işverenden tahsil edilecehir.

6- Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıklan zorlayıcı sebep gerekçeli
kısa ÇalıŞma baŞvuruları içln, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin
beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge
vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil
edilecektir.

7- İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet
sözleŞmesi, 17.04.2O2O tarihinden itibaren 3 ay süreyle (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
haller ve benzer haller nedeniyle fesih hariç) işveren tarafından feshedilemeyecektir.

İşveren 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen
veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Ücretsiz izne ayırılmak, işçiye haklı nedene dayanarak
sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Bu madde hükümlerine aykın olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren
vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında
idari para cezası verilecektir.

8- Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk
uygulamalarına yönelik düzenleme yapmak, denetim ve incelemelerde bulunarak gerektiğinde
idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme
Kurulu oluşturulacak ve bu kurula Konfederasyon u muz tarafından bir üye görev|end irilecektir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatka rlarım ıza duyurulması hususunda 9ereğini rica ederiz.
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