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No Tarih

1 10.02.2020

2 25.02.2020

3 03.02.2020  
0.10.2020

4 24.01.2020 
31.03.2020

2 5.03.2020
Tarım ve hayvancılık 
sektöründe yaşanan sorunlarn 
İlgili Bakanlıklara İletilmesi

1 5.03.2020

Deprem ve Covid-19 
sonrası meydana 
gelen ekonomik 

sorunların en hızlı 
şekilde çözüme 
kavuşturulması.

Belirlenen sorunlara yönelik ilgili 
Bakanlıklarca muhtelif tarihlerde 
gerekli düzenlemeler getirilmiş, 

fakat kredi desteklemelerinden tam 
olarak yararlanamamış, deprem 
sonrası yıkılan ahırlar ve besi 
çiftlikleri hususunda henüz bir 

destekleme veya çözüm 
getirilememiştir. Üreticilerimiz 
kendi imkanları ile ahırlarını 

güçlendirmiş veya yeniden inşa 
etmiştir.

Amaç Sonuç
Faaliyetler

LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP ÇİZELGESİ

24 Ocak 2020 Elazığ Depremi ve COVİD-19 salgını sonrası 
üyelerimizin ve üreticilerimizin yaşadığı sorunlar  TOBB 
Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında görüşülmek üzere 

gündem maddeleri olarak iletilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TKDK ve 

ilgili Bakanlıklara birçok platformda üye, esnaf ve 
vatandaşımızın sorunları iletilmiştir.

24 Ocak 2020 tarihinde 
Merkez üssü Sivrice olan 

Elazığ depremi sonrası üyelerin 
ve esnaflarımızın iş yerlerinde 

oluşan hasarların tespiti ve 
KOSGEB Acil Kredi 

Desteklemelerine 
başvurularının yapılarak 

sonuçlandırılması, vergi, SGK, 
prim ödemlerinde, kredi 

borçlanmalarında erteleme, 
sosyal hizmetlerden 

yararlandırma.

12 Adet ek başvuru alınarak Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Farklı listelerde ek olarak toplam 14 adet ek başvuru 
alınarak gerekli yönlendirmeler yapılmış ve Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirilmiştir.

1 Şubat 2020 tarihi itibari ile işyeri, ahırı ve besi çiftliği 
hasar gören üyelerin hasar tepit tutanakları tutularak, 

KOSGEB Acil Destek Kredi başvuruları yapılmış ve 105 
adet başvuru Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 

bildirilmiştir.

30.10.20201 1.02.2020

5.03.2020

Bitiş TarihiBaşlama TarihiDosya 
No Konu

Eylem

Deprem sonrası iş 
yeri hasar gören 

üyelerimizin 
kayıplarını atlatarak 

en kısa süre 
içerisinde ticarete 

dönmelerinin 
sağlanması ve 

ekonomik zorluğu 
atlatmaları,                                                                

Toplamda 131 adet başvurualınarak 
kredi almaları için gerekli tüm 

işlemler tamamlanmış ve banka 
kredi sürecinde üyelere gerekli 

yönlendirmeler yapılmıştır.

Deprem sonrası 
yaşanan ekonomik 
sorunlar nedeni ile 
üye ve esnafın hali 
hazırda vergi, SGK 
ve prim borçlarının 

ertelenmesini 
sağlayarak destek 

olunması.

İlgili Bakanlıklarca belirli zaman 
aralıklarında vergi, sgk ve prim 

ödemlerinde erteleme, kredilerde 
erteleme, desteklemeler vb. 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir.



1 16.04.2020

Deprem ve Covid-19 
sonrası meydana 
gelen ekonomik 

sorunların en hızlı 
şekilde çözüme 
kavuşturulması.

Yazlık ekim desteğinden İlimiz 
yararlandırılmamış, üreticimiz kredi 
desteklemelerinde finansmana 
erişim hususunda bankaların 
uyguladıkları politikalar nedeni ile 
sorun yaşamaya devam etmiştir. 
Deprem sonrası yıkılan ahırlara 
yönelik TKDK Hibe desteklemeleri 
konusunda herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır.

2 7.05.2020

Covid-19 sonrası 
meydana gelen 
ekonomik sorunların 
en hızlı şekilde 
çözüme 
kavuşturulması.

Belirlenen sorunlara yönelik ilgili 
Tarım ve Orman Bakanlığınca 
muhtelif tarihlerde gerekli 
düzenlemeler getirilmiştir.

3 18.05.2020

Covid-19 sonrası 
meydana gelen 
ekonomik sorunların 
en hızlı şekilde 
çözüme 
kavuşturulması.

Belirlenen sorunlara yönelik ilgili 
Bakanlıklarca muhtelif tarihlerde 
gerekli düzenlemeler getirilmiş, 
özelikle vergi, SGK ve prim 
ödemelerinde yapılan ertelemeler 
üreticilere büyük bir nefes 

4 20.05.2020

Covid-19 sonrası 
meydana gelen 
ekonomik sorunların 
en hızlı şekilde 
çözüme 
kavuşturulması.

Belirlenen sorunlara yönelik ilgili 
Bakanlıklarca muhtelif tarihlerde 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
gerekli düzenlemeler getirilmiştir.

5 3.06.2020

Covid-19 sonrası 
meydana gelen 
ekonomik sorunların 
en hızlı şekilde 
çözüme 
kavuşturulması

Bildirilen sorunlara yönelik 
Bakanlıkça çalışmalar yapılmakta 
olup Covid-19 salgınının seyri 
nedeni ile henüz 
sonuçlandırılmamıştır.

6 22.09.2020

Covid-19 sonrası 
meydana gelen 
ekonomik sorunların 
en hızlı şekilde 
çözüme 
kavuşturulması.

Bildirilen sorunlara yönelik henüz 
bir açıklamam yapılmamıştır.

Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik Yaşanan Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri - TOBB Tarım Sektörü Değerlendirme 
Toplantısı'nda görüşülmek üzere Tarım ve Orman Bakan 

Yardımcısı Hadi TUNÇ'a iletilmiştir.

24 Ocak 2020 Elazığ Depremi ve COVİD-19 salgını sonrası 
yaşanan ekonomik sorunlar hakkında üye ve esnafımızdan 
şifaen alınan talepler ve Borsamızca gözlemlenen sorunlar 
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında görüşülmek 

üzere gündem maddeleri olarak iletilmiştir. 

3 16.04.2020 18.11.2020

Gıda, tarım, hayvancılık ve 
perakende ticaret sektöründe 

yaşanan sorunlarn İlgili 
Bakanlıklara İletilmesi

COVİD-19 Sonrası yaşanan ekonomik sorunlar TOBB 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısında 

görüşülmek üzere iletilmiştir.

COVİD-19 Sonrası yaşanan ekonomik sorunlar Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iletilmek üzere TOBB'a 

iletilmiştir.

Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik Yaşanan Sorunlar 
Tarım ve Orman Bakanı'na iletilmiştir.

Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik Yaşanan Sorunlar 
Tarım ve Orman Bakanı'na iletilmiştir.



7 18.11.2020

Covid-19 sonrası 
meydana gelen 
ekonomik sorunların 
en hızlı şekilde 
çözüme 
kavuşturulması.

Bildirilen sorunlara yönelik henüz 
bir açıklamam yapılmamıştır.

4 26.11.2020
Pancar Ürteicileri ve Şeker 

Fabrikalarının Özelleştirilmesi 
konusunda yaşanan sorunlar

1 26.11.2020

Pancar üreticileri, 
besiciler ve şeker 
fabrikalarına yönelik 
yaşanan sorunların 
çözümlenmesi

Bildirilen sorunlara yönelik geri 
bildirim beklenmektedir.

Pancar Ürteicileri ve Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi 
konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri Tarım ve 
Orman Bakanlığı'na bildirilmek üzere TOBB Başkanımız 

Sn.M.Rifat Hisarcıkloğlu'na iletilmiştir.

26.11.2020

HAZIRLAYAN
 Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

ONAYLAYAN 
Genel Sekreter

    
   
   

 

Üye ve esnaflarımızın sorunları Cumhurbaşkanımıza 
iletilmek üzere TOBB'a bildirilmiştir.


	LOBİ FAA.ÇİZELGE

