
 

 

 

GÜVENCESİZ KAPANMAYA KARŞI EKONOMİK TEDBİRLERİ İÇEREN  

KANUN TEKLİFİ BASIN ÖZETİ 

 

Koronavirüs pandemisine karşı çok sayıda ülke vakit kaybetmeden ekonomik güvence ve 

destek paketleri açıklayarak yurttaşlarının yaşamlarını güvenceye almıştır.  

Ülkemizde ise, üçüncü dalga kapatma kararları, daha önceki kapatma kararlarında 

olduğu gibi yurttaşlarımızı ekonomik güvenceye almadan alınmıştır. 

Aradan geçen bir yıllık pandemi sürecinde hükümetin sorumluluklarını yerine getirememesi 

sebebiyle; işçiler, işsizler, esnaf başta olmak üzere toplumun büyük çoğunluğu ekonomik yıkım 

yaşamıştır. Bu dönemde yurttaşlarımızın borçları katlanmış, iş ve aş yokluğu nedeniyle 

intiharlar artmıştır. 

Ülkemizde pandeminin üçüncü dalgası yaşanırken, yurttaşlara sosyal ve ekonomik haklar 

temelinde gerçek bir güvence sunmamış olan AKP iktidarı, akıl almaz biçimde, halkın 

bütçesinden yandaşlarına milyarlarca liralık kaynak aktarmaya devam etmektedir.  

Yurttaşlarımız, AKP’nin yarattığı bu ekonomik kara düzene mahkûm değildir! 

Pandemide üçüncü dalgada; ekonomik açıdan adeta ‘dibe batmış’ durumda olan tüm 

yurttaşlarımıza güvence olacak ve nefes aldıracak ekonomik tedbirler almak şarttır. 

 

Yasa teklifimizle, üçüncü dalga kapatma tedbirlerinden etkilenen; İşyeri kapatılan 

esnafın, borç batağındaki çiftçinin, sefalet ücretine mahkûm edilen işçinin, açlıkla yüz 

yüze olan işsizin, ay sonunu getiremeyen emeklinin, kirasını, faturasını ve bankalara olan 

borçlarını ödeyemeyen yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyoruz. 

 



   

 

 

       

 

Güvencesiz Kapanmaya Karşı Ekonomik Tedbirleri İçeren Kanun Teklifimiz ile; 

• Tüm işsizlere, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 3.000 TL doğrudan gelir desteği 

sağlıyoruz.  

• En düşük emekli maaşı 3.000 TL’ye yükseltiyoruz. 

• Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 50 bin TL'ye kadar 

borçlarını siliyoruz.  

• Faaliyeti durdurulan ve kısıtlanan esnafa, salgın süresince, aylık 5.000 TL doğrudan 

gelir desteği sağlıyoruz. 

• Bankalara olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarını, faizsiz şekilde 30 Haziran 2021 

tarihine kadar erteliyoruz. 

• Tüm kira ödemelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar donduruyoruz. 

• Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve interneti, ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale 

getiriyoruz.  

• 2021 yılı boyunca işten çıkarmaları yasaklıyoruz. 

• Kısa Çalışma Ödeneği süresini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıyoruz. 

• Son bir yılda KOD-29 gerekçe gösterilerek işine son verilen çalışanları işlerine geri 

döndürüyoruz. 


