
MART 2020 FAALİYETLER 

17-18 Mart 2020 tarihi itibari ile Odamız üyeleri ziyaret edilerek yerinde incelemerde 
bulunulmuş, üyelerimizin talepleri doğrultusunda raporlar hazırlanarak ilgili kurmlarla 
irtibata geçilmiştir. 

 https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1240268500331048965 

17 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında; Nisan ayı sonuna 
kadar üyelere ücretsiz evrak verilmesi ve talepler doğrultusunda tescil işlemlerinin üye 
işyerlerinde yapılması kararı alınmıştır.  

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1239857217731538944 
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Süreçten kaynaklı mal ve hizmetlerde artış yapan ticaret erbapları uayarılmış ve konu ile 
ilgili kamuoyu oluşturulması sağlanmıştır.  

https://twitter.com/sehrivan/status/1238769304855875584 

yasaklar ve uygulamalarla ilgili sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirmeler 
yapılmıştır.https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1239611607505932292 

Mücbir sebep hali ilan edilmesi ile ilgili kamuoyu oluşturulmuştur. 

https://twitter.com/HavadisMedia/status/1239863843867824131 

 

20.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu sürece ilişkin Ekenomik  
İstikrar Kalkanı Paketi ve desteklerle ilgili duuyurular yapılmıştır. 

https://twitter.com/NecdetTakva/status/1240980493631397889 

 22.03.2020 tarihinde işyerlerinde uygulanması gereken 7 altın kural ile ilgili 
paylaşımlarda bulunulmuştur. 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1241731419648507904 
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24.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği kurumsal önlemler 
planlanmış personel %50'si 1er hafta dinlenecek şekilde hizmet verilmeye davem 
edilmiştir.  

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1242379703551512577/photo/1 

 

24.03.2020 tarihinde kapasite raporlarının süre uzatımı ile ilgili tebliğ hakkında 
bilgilendirme 
yapılmıştır. https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1242436395089760258/phot
o/1 

 

25.03.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneğinden nasıl faydalanılacağı ile ilgili paylaşımda 
bulunulmuştur. https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1242749378596687872 

26.03.2020 tarihinde "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ" 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 
toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları hakkında bilgilendirme 
mesajı 
paylaşılmıştır.https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1243068849609728000 
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26.03.2020 tarihinde Koronavirüs çerçevesinde alınan ekonomik tedbirler ve sağlanan 
desteklere ulaşmak için; ilgili link 
paylaşılmıştır. http://www.vantso.org.tr/haberler/6950/koronavirus-cercevesinde-
alinan-ekonomik-tedbirler-ve-saglanan-destekler 

27.03.2020 tarihinde üye aidatlarının ertelenmesi ile ilgili bilgilendirmede 
bulunulmuştur. 

 https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1243429033234313216/photo/1 

 

27.03.2020 tarihinde üyelerimize SMS yoluyla bilgilendirmede bulunularak odamız web 
sayfasında günlük olarak alınan önlemler, tedbirler ve diğer çalışmalarla ilgili yapılan 
paylaşımları içeren link adresi  

http://www.vantso.org.tr/duyurular paylaşılmıştır.  

25.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından odamız kiracılarının 2 aylık kira 
ödemelerinin talep edilmeyeceği ile ilgili karar alınmış ve iki kiracımıza bildirimde 
bulunulmuştur.  

24.03.2020 tarihinde üyelerimizin talepleri doğrultusunda TKDK ile iletişime geçilmiş 
projesi onaylanan işletmelerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bir ön ödeme 
yapılması noktasında talepte bulunulmuştur.  

/upload/kcfinder/files/tkdk-odeme-yapmasi.pdf 

http://www.vantso.org.tr/haberler/6950/koronavirus-cercevesinde-alinan-ekonomik-tedbirler-ve-saglanan-destekler
http://www.vantso.org.tr/haberler/6950/koronavirus-cercevesinde-alinan-ekonomik-tedbirler-ve-saglanan-destekler
https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1243429033234313216/photo/1
http://www.vantso.org.tr/duyurular
http://lobi-calismalari.vantso.org.tr/upload/kcfinder/files/tkdk-odeme-yapmasi.pdf


24.03.2020 tarihinde 101 sayılı yazı ile TOBB- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ve GELİR 
İDARESİ BAŞKANLIĞI'na resmi yazı gönderilmişi vergi terkini yapılması konusunda 
talepte bulunulmuştur. /upload/kcfinder/files/vergi-terkin-koronavirus.pdf 

25.03.2020 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığının inşaat şantiyeleri ile ilgili alınması 
gereken tedbirler konulu genelgesi 4-8-17-18-19. Meslek Komite Başkanlarına iletilerek 
komite üyelerine dağıtılması sağlanmıştır.  

/upload/kcfinder/files/cevre-sehircilik-bakanligi-genelgesi.pdf 

26.03.2020 tarihinde 112-113-114-115 sayılı yazılar ile TOBB-AKSA DOĞALGAZ A.Ş.- 
VASKİ ve VEDAŞ a yazılar gönderilerek sayaç okuma işlemlerinin ertelenmesi 
hususunda bir karar alınması ve Covid-19 vakasının geçmesine müteakip fatur 
ödemelerinin talep edilmesi konusunda ricada bulunulmuştur. 

/upload/kcfinder/files/tobb-sayac-islemleri.pdf 

/upload/kcfinder/files/aksa-sayac-islemleri.pdf 

/upload/kcfinder/files/vaski-sayac-islemleri.pdf 

/upload/kcfinder/files/vedas-sayac-islemleri.pdf 

Sonuç: 03.04.2020 tarihinde EPDK tarafından yapılan basın açıklaması ile ülke 
genelinde sayaç okuma işlemleri 3 ay ertelenmiştir.  

https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/2-8112/epdk-sayac-okuma-duzenleme-basin-
aciklamasi 

 26.03.2020 tarihinde 109 sayılı yazı ile kentimizde hizmet veren tüm marketler resmi 
yazı ile Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları bildirilmiştir. /upload/kcfinder/files/il-
umumi-hifzissiha-kurulu-olaganustu-toplanti-karari.pdf 

26.03.2020 tarihinde 117 ve 116 sayılı yazılar ile TOBB ve Ticaret Bakanlığına İran-
Türkiye arasında ticaretin kontrollü olarak esnetilmesi hsusunda talepler iletilmiştir. 

 /upload/kcfinder/files/tobb-turkiye-iran-urun-gecisleri-hk.pdf 

/upload/kcfinder/files/ticaret-bakanligi-turkiye-iran-urun-gecisleri-hk.pdf 

27.03.2020 tarihinde 118 sayılı yazı ile Devlet Demiryolları Van İl Müdürlüğü ile yazışma 
yapılmış, COVID-19 vakası nedeniyle dış ticaret işlemlerinin aksadığı ve bu zorluklara 
ilaveten İran ile yapılan dış ticaret transferlerinde kullanılan tüm vagonların bir firmaya 
tahsis edilmesi ile ilgili bilginin doğruluğu ile ilgili bilgi talep edilmiştir. Bu durumun 
gerçekliği halinde bu karardan vazgeçilmesi gerektiği dile 
getirilmiştir. /upload/kcfinder/files/vagon-tahsisi-hk.pdf 
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