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ESKİŞEHİR TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere; Koronavirüs (Covid19) salgının sonbahar aylarında artış göstermesi neticesinde;
17.11.2020 ve 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesince yeni tedbirlere ilişkin kararlar alınmış,
belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması, işyerlerine çalışma saati ve düzeni kısıtlaması ile bazı
işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması yönünde kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Genelgesi kapsamda, Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 15.01.2021 tarih ve 47 sayılı Kararı ile; mülkiyeti ve tasarrufu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine
ait olan işyerlerinde faaliyet göstermekte olan ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kiracılarımıza;
01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde kira artışı uygulanmaması,
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle faaliyetleri geçici olarak
durdurulan veya faaliyette bulunamayan kiracılarımıza faaliyette bulunamadıkları 6 (altı) aylık dönem
boyunca kiralama, irtifak hakkı ve ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme
sürelerinin uzatılması,
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle veya pandemi sürecine
bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarımızın 01.01.2021 30.06.2021 dönemine ilişkin 6
(altı) aylık kiralama, irtifak hakkı ve ecrimisil bedellerinin %50 indirimli olarak alınması ve yıllık peşin
ödeme yapılan işyerlerinde bu 6 (altı) aylık döneme ilişkin indirimin uygulanması,
Uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle ekonomik olarak daha çok olumsuz etkilenen Terminal
Binamızda faaliyet gösteren kiracılarımızın 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ilişkin 3 (üç) aylık ısıtma ve
aydınlatma bedellerinin tahakkuk ettirilmemesi,
karara bağlanmıştır.
Bilgilerinize rica ederim.
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