
NİSAN-MAYIS 2020 FAALİYET RAPORU 

01.04.2020 tarihinde 7. Meslek Komite üyeleri Coronavirüs salgını nedeniyle sigortacılı 
sektöründe meydana gelen krizin önlenmesi amaacıyla alınması gereken tedbirlerile ilgili 
taleplerde bulunmuşlardır. Talepleri doğrultunda 01.04.2020 tarihinde 128 sayılı yazı ile TOBB'a 
konu aktarılmıştır.  

/upload/kcfinder/files/7-komite-talebi.pdf 

06.04.2020 tarihinde 4144 sayılı yazı ile TOBB'dan dönüş yapılmıştır. Sözkonusu sigorta 
acentelerinin 6 aylık muhtasar, vergi ve SGK ertelemelerinden faydalanmaları sağlanmıştır. 
Ayrıca mevcut vergi ertelemeleri ve diğer teşviklerden sigorta acentelerinin faydalanması 
yönünde TOBB tarafından girişimler devam etmektedir. /upload/kcfinder/files/sigortacilik-tobb.pdf 

01.04.2020 tarihli 127 sayılı yazı ile TOBB'a aşağıda yer alan talepler iletilmiştir: 

1- SGK prim ödemelerinin en az 7 ay süreyle ertelenmesi, 

2- Belediye ve Vergi Dairelerinin icra takiplerini durdurması, 

3- Belediye ve Vergi Dairelerinin alacaklarına yönelik mükelleflerin hesaplarına bırkamış 
oldukları blokelerin kaldırılması, 

4- Firmaların KDV alacaklarının kefalet unsuru olarak değerlendirilmesi, veya alacaklara 
mahsup edilmesi, 

5- Devletimiz tarafından hayata geçirilecek destek paketlerinde sektör ayrımı yapılmaması, 

6- Maddi kaynağa ihtiyaç duyan oda ve borsalara birliğimiz tarafından maddi destek 
sağlanması, 

7- Destek paketleri hayata geçirilirken bölgeler arası gelişmişlik farkları göz önüne 
alınarak, az gelişmiş bölgelere pozitif ayrımcılık yapılması. 

/upload/kcfinder/files/tobb-talepler.pdf 

03.04.2020 tarihli 130-131-132-133 sayılı resmi yazılar ile Hakkari ve Ağrı Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Valiliklere; temel ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinin pazarlama ve 
dağıtımlarını yapan firmalara ait araçları kullanan şoförlerin karantina gerektiren herhangi bir 
durumlarının olmaması halinde karantinaya alınmaması hususunda taleplerde 
bulunulmuştur. /upload/kcfinder/files/dagitim-yapan-soforlere-yonelik-uygulamalar.pdf 

04.04.2020 tarihinden itibaren Odamız üyesi marketlere maske dağıtımı yapılmıştır.  

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1246785591641079808 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1246490819013607424 
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07.04.2020 tarihinde 137 ve 138 nolu resmi yazılar ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile iletişime geçilerek hayvancılık sektöründe meydana gelen olumsuz 
durumun önüne geçilmesi, tarım kredi ödeme sürelerinin faizsiz olarak ertelenmesi, yem ve diğer 
girdilere yapılan zamların önüne geçilmesi, yeni kredi sağlanması, mezbahaların veteriner 
hekimler kontrolünde faaliyetlerine devam etmeleri ve benzeri bir çok konu ile ilgili talepte 
bulunulmuştur.  

/upload/kcfinder/files/tarim-ve-orman-bakanligi-talepler.pdf 

/upload/kcfinder/files/tobb-hayvancilik-talepleri.pdf 

07.04.2020 tarihinde Van Valisi aracılığı ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından 25 bin TL nakdi, 
40 bin TL değerinde 200 adet yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelerle ulaştırılmak üzere Vefa Sosyal 
Destek Merkezine ulaştırılmıştır. 

https://www.vanpostasigazetesi.com/van/vali-bilmez-den-van-tso-baskani-takva-ya-tesekkur-
h148502.html 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1247518175446487043 

https://twitter.com/valibilmez/status/1247499773692858369 
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07.04.2020 tarihinde 137 ve 138 sayılı yazılar ile TOBB ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na; 
hayvancılık sektöünün talepleri iletilmiştir.  

/upload/kcfinder/files/tobb-hayvancilik-talepleri%281%29.pdf 

/upload/kcfinder/files/tarim-ve-orman-bakanligi-talepler%281%29.pdf 

http://lobi-calismalari.vantso.org.tr/upload/kcfinder/files/tobb-hayvancilik-talepleri%281%29.pdf
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08.04.2020 tarihinde hayvancılık sektörünün virüs kaynaklı yaşamış olduğu sıkıntıların çözümü ile 
ilgili Van İl ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Odamız tarafından ortak basın açıklaması 
yayınlanmıştır.  

https://www.vansiyaseti.com/van/van-tso-ve-kirmizi-et-ureticileri-birliginden-yeni-talepler-
h64111.html 

https://www.vanhavadis.com/haber/15-gunde-iki-kez-zam-yapildi-h30621.html 

https://www.wanhaber.com/guncel/hayvanciligin-merkezi-van-da-korona-sikintisi-h254703.html 

 

  

09.04.2020 tarihinde 141 sayılı resmi yazı ile Türkiye Odalar ve Borslar Birliği'nden virüs kaynaklı 
meydana gelen sıkıntıların en az seviyeye indirilmesini sağlayacak talepler iletilerek kurumlar 
nezdinde girişimlerde bulunulması talep edilmiştir.  

/upload/kcfinder/files/tobb-talepler-genel.pdf 
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09.04.2020 tarihinde 140 sayılı yazı ile TOBB'a Odamız tarafından virüs kaynaklı alınan tedbirler 
ve bulunulan girişimler iletilmiş, destek talep edilmiştir.  

/upload/kcfinder/files/tobb-yapilan-calismalar.pdf 

09.04.2020 tarihinde 142 - 143 - 144 sayılı yazışmalar ile Van Milletvekillerinden Odamız 
tarafından bugüne kadar yapılan girişimleri kurumlar nezdinde takip etmeleri ve çalışmalarımıza 
destek vermeleri arz edilmiştir.  

/upload/kcfinder/files/osman-n-gulacar-talepler.pdf 

/upload/kcfinder/files/irfan-kartal-talepler.pdf 

http://lobi-calismalari.vantso.org.tr/upload/kcfinder/files/tobb-yapilan-calismalar.pdf
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/upload/kcfinder/files/abdulahat-arvas-talepler.pdf 

10.04.2020 tarihinde Odamız üyelerine SMS yoluyla ulaşılarak maske talepleri için Odamızı 
başvuruda bulunmaları iletilmiştir. Yapılan başvurular Valiliğe bildirilmiştir.  

13.04.2020 tarihinde TOBB htarafından düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odalaro Konsey 
toplantısına telekonferans yoluyla katılım sağlanadı. Konsey Başkanlığı görevini yürütmekte olan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Takva tarafından; ödemeler ile ilgili yaşanacak sorunlar ve 
üyelerimizin talepleri maddeler halinde konsey toplantısında sunuldu.  

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1249694659116290048 

15.04.2020 Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Takva Bloumberg TV canlı yayın programına 
katılım sağlayarak; az gelişmiş bölgelerin ekonomik kalkınması yönünde krizin fırsata çevirilerek 
iktisadi adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1250456221481676802 

15.04.2020 tarihinde virüs sürecinde yaşanan ekonomik daralmayı atlatmak üzere vergi 
ödemelerinin bu süreçte alınmaması ile ilgili kentimizde yer alan STK'lar ile birlikte basın ve 
kamuoyuna bilgilendirmede bulunulmuştur. 

http://www.sehrivangazetesi.com/guncel/vandaki-stklardan-salgin-ekonomisinde-odeme-atlatma-
talebi-h66783.html 

https://www.vanpostasigazetesi.com/van/vandaki-stklardan-salgin-ekonomisinde-odeme-atlatma-
talebi-h149793.html 

- TOBB ile yapılan resmi yazışmalarda eğitim sektörünün desteklenmesi ile ilgili taleplerde 
bulunulmuştu. 20.04.2020 tarihinde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 
taleplerimiz Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sunuldu. 

 https://twitter.com/NecdetTakva/status/1252290190774804480 

27.04.2020 tarihinde TOBB tarafından 365 Oda ve Borsanın kaynakları ile oluşturulan bütçe ile 
Nefes Kredisi sağlanmıştır. Odamız üyeleri odadan alacakları faaliyet belgesi ile Denizbank'a 
yapacakları başvuruda bu imkandan faydalanacakalardır.  

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1254788940571140098 

http://www.vantso.org.tr/haberler/7002/tobbdan-uyelerimize-ozel-nefes-kredisi 
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27.04.2020 tarihinde otel işletmeleri ile video konferans yöntemi ile bir araya gelinerek turizm 
sektöründe meydana gelen sorunlar üzerine istişarelerde bulunulmuş ve üyelerin talepleri 
doğrultusunda girişimlerde bulunulmuştur. 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1254791753900658690 

 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1254791753900658690


28.04.2020 tarihinde basın mensupşarı ile vide konferans yöntemi ile biraraya gelinerek nefes 
kredisi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.  

 

29 Nisan 2020 tarihinde 2 Nisan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ile vide konferans 
yöntemi ile bir araya gelinerek talepleri ve önerileri doğrultusunda öneride bulunulmuştur.  



 

30 Nisan 2020 tarihinde 365 Oda ve Borsanın birlikteliğinde TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu moderatörlüğünde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile gerçekleşen vide 
konferansta Oda Başkanmız Necdet Takva tarafından bir takım talepler Bakan Ruhsar Pekcan'a 
iletildi.  

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1255868869408948224 

Toplantı sonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, demir yollarındaki vagon eksikliği, Kuzey Van Gölü 
Demiryolu hattı ve alt yapı eksiklikleri gibi sorunları gündemlerine aldıklarını ve ilgilenecekleri bilgisi 
verdi. 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1255944688068112384 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1255868869408948224
https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1255944688068112384


 

15 Mayıs 2020 tarihinde AB Türkiye Daimi Temsilcisi, NATO Türkiye Daimi Temsilcisi, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. katılımı ile gerçekleşen "AB ve NATO boyutunda salgın sonrası sış 
politika" ile ilgili değerlendirme toplantısına Odamız Genel Sekreter Yrd. Kerem Oruç katılım 
sağlamıştır.  

16.04.2020 tarihinde karpuz ithalatı ile ilgili meydana gelen sıkıntılar dile getirilmiş sosyal medya 
platformarında kamuoyu bilgilendirilmiştir.  



https://twitter.com/NecdetTakva/status/1261582830259376128 

18 Mayıs 2020 tarihinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu koordinasyonunda telekonferans 
yöntemiyle gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Oda/Borsa bölge toplantısına katılım 
sağlandı.  

Toplantıda;  

- Kapıköy Gümrük Kapısının kontrollü bir şekilde hizmet vermesi,  

- Karpuz ithalatında yaşanan sorunların çözümü, 

- Razi Kapısında başlatılan modernizasyon çalışmaları, 

- Tarıma açılan hazine arazileri çalışmasına Van ilininde eklenmesi, 

- 21 ile verilen tohum desteğinin Van ilinede verilmesi, 

- Sezonu kısa olan inşaat sektörünün faaliyetlerinde aksaklık yaşanmaması adına hafta sonu 
sokağa çıkma kısıtlamalarında esneklik yapılması, 

- TKDK IPARD 9 Programında il bazlı verilen destekler arasındaki yüzdelik oranların aynı 
seviyeye getirilmesi, 

- TKDK fiyat artış oranlarında sözleşme değişikliği yapılması, 

- Tüccar/Sanayicimiz için sicil affı desteği, 

- Tapu dairesi başta olmak üzere kamu kurumlarının bahane üretmeksizin çalışmalarını 
yürütmesi, 

- İpotekli gayrimenkullerde satış aşamasına gelmiş olanların mücbir sebep dahilinde 
yapılandırmaya tabi tutularak mağduriyetin giderilmesi, 

konuları gündeme getirildi. https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1262467434415566852 

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1263094503302475776 

https://twitter.com/vanpostasihaber/status/1263275396432306181 

 

20.04.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda/Borsa Başkanının yer aldığı, video konferans 
aracılığıyla gerçekleşen değerlendirme toplantısına katıldı: 

Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi, 

KDV alacağı kadar koşulsuz/şartsız KGF kefaleti sağlanması, 

Kira destek mekanizması oluşturulması, 

Kamudan kesinleşen alacakların ödenmesi, 

https://twitter.com/NecdetTakva/status/1261582830259376128
https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1262467434415566852
https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1263094503302475776
https://twitter.com/vanpostasihaber/status/1263275396432306181


İhracat yapan üyelere nakliye desteği sağlanması 

Tarım arazileri kapsamının genişletilmesi, 

21 ile verilen tohum desteğine Van'ın dahil edilmesi, 

Özel eğitim kurumlarının yaşadığı mağduriyet nedeniyle desteklenmesi gerektiğini Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iletildi.  

https://twitter.com/vantsokurumsal/status/1263097997203664896 

27.04.2020 tarihinde Paket Tur Bedellerinin iadesi ile ilgili seyahat acentelerinin yaşamış oldukları 
sıkıntılar Kültür ve Turizm Bakanlığına 27.04.2020 tarih 204 sayılı yazı ile 
iletilmiştir./upload/kcfinder/files/kultur-ve-turizm-bakanligi.pdf  

22 Mayıs 2020 tarihinde sürece ilişkin Bloomberg TV'de Başkanımız tarafından hazırlanan 
sürecin özetlendiği roportaj yayımlandı.  

  

https://www.bloomberght.com/van-tso-takva-simdi-birlik-zamani-2256046 
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