
ELAZIĞ TİCARET BORSASI

2021 YILI LOBİ FAALİYET ÇİZELGESİ

KOSGEB ve TESKOMB Destek Kredilerinin geri 

ödemelerinde ödemesiz dönemin 2 yıla çıkarılması ile 

birlikte çeşitli gerekçelerle bu destekten istifade 

edemeyenler için de yeni bir program açılması 

hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 

Elazığ ziyaretinde rapor sunuldu.

Yapılan çalışamalar neticesinde 1 Mayıs 2021 tarihinde 

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan 

kredilerin taksit ödemelerinin, daha sonra tahsil edilmek 

üzere TESKOMB tarafından bankaya ödendiği ve 

KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni 

bir destek programı başlatıldığı açıklandı.

Gerçekleşti 100%

Deprem felaketi yaşamış olan Elazığ’da basit usulde 

ticaret yapan esnafımıza hali hazırda 3’er aylık 

dönemler halinde ödenen toplamda 3.000 (Üçbin) TL. 

desteğin 6 ay boyunca aylık olarak ödenmesi hususunda 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ 

ziyaretinde rapor sunuldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 28.01.2021 taraihinde 

açıklama yaparak, destek başvurularının 31 Mart 2021 saat 

23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı. Daha sonra 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin 4 aya 

çıkarıldığını, böylece büyükşehirlerde gelir kaybı için 4 bin, 

kira yardımı için de 3 bin lira ödeme yapılacağını, diğer 

illerde ise 6 bin lira ödeneceğini açıkladı. Başvurular 31 

Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden alındı.

Gerçekleşti 100%

Elazığ’da faaliyet gösteren zincir marketlerin, yerel 

esnafımızı kalkındırmak amacıyla haftada bir gün 

(Pazar) tatil edilmesi hususunda Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'a Elazığ ziyaretinde rapor sunuldu.

Zincir marketlerde haftanın bir gününün tatil edilmesi 

uygulanmamış fakat belirli ürünlerin (teknoloji, kırtasiye, 

züccaciye vb.) ürünlerin haftasonu satılması belli 

dönemlerde yasaklanmıştır.

Gerçekleşti 100%

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Bölgesi ve 

Biyogaz Tesisi Projesi’nin işlevselliği ile birlikte 

Bölgenin temel geçim kaynakları arasında önemli yeri 

olan hayvancılık sektörünün canlı akış noktalarından 

biri olan Elazığ Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar ve 

Park Yeri'nin günümüz ihtiyaçları ve teknolojik 

altyapısına uygun şekilde hizmet verebilmesi için 

modernize edilmesi gerekmektedir. Söz konusu alanın, 

Canlı Hayvan Borsası'na dönüşümüne yönelik 

modernizasyon çalışmaları için yapılacak projelerin, 

Kalkınma Ajansı Güdümlü Projeleri ile desteklenmesi 

hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 

Elazığ ziyaretinde rapor sunuldu.

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Bölgesi ve 

Biyogaz Tesisi Projesi ÇED Rapor süreci tamamlanmış, 

OSB Altyapı ve Üstyapı proje çalışmaları süremketedir. 

Elazığ Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar ve Park Yeri'nin 

modernize edilerek Canlı Hayvan Borsası'na 

dönüştürülmesine yönelik Fizibilite Proje tamamlanarak 

rapor hazırlanmış olup CMDP Destek Programlarına 

yönelik proje hazırlanmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı'na 

sunulan proje 2021 yılı destek programı kapsamında kabul 

görmemiş olup 2022 yılı için çalışmalar süredürülmektedir 

ve alternatif kaynak arayışları da süremektedir.

Kısmi Olarak 

Gerçekleşti
75%

Elazığ’da hayvancılık sektöründe yer alan firmalarımız 

hammaddeye ulaşmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu 

nedenle TMO aracılığı ile yem fabrikalarına ve 

besicilere arpa, mısır vb. yem hammaddelerinin 

temininin sağlanması

TMO aracılığı ile yem fabrikalarına ve besicilere arpa, 

mısır vb. yem hammaddelerinin temini İllerin ihtiyaç 

miktarları doğrultusunda sağlanmaya çalışılmış ama tam 

olarak karşılanamamıştır.

Kısmi Olarak 

Gerçekleşti
75%

Tarım ve Hayvancılık 

Master Planı Oluşturulması

Elazığ ve Bölgenin tarım ve 

hayvancılığını geliştirecek 

methodlar ve yöntemlerin 

belirlenmesi

Tarım ve Orman 

Bakanlığı
09.04.2021

Elazığ ve Bölge tarım ve hayvancılığının gelişmesini 

sağlayacak "Tarım ve Hayvancılık Master Planı" nın 

oluşturulmasının elzem olduğu Tarım ve Orman Bakan 

Yardımcısı Hadi Tunç'a ELAZIĞ Tarım ve Hayvancılık 

Sektörü Değerlendirme Toplantısında bildirildi ve rapor 

halinde sunuldu.

Yüz yüze 

Görüşme ve 

Rapor Sunumu

9.04.2021
KOSGEB, TKDK ve Fırat Üniveristesi ile çalışma ve 

Protokol görüşmeleri devam etmekte fakat henüz Master 

Plan oluşturulmamıştır.

Beklemede 50%

Milli Emlak Arazilerinin 

besicilere yem bitkisi ekimi 

için tahsis edilmesi

Deprem, pandemi ve kur 

dalgalanmaları nedeni ile 

hammadde girdi maliyetlerinin 

yükselmesi sonucu oluşan 

maliyet artışını düşürmek

Tarım ve Orman 

Bakanlığı
09.04.2021

Konu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'a 

ELAZIĞ Tarım ve Hayvancılık Sektörü Değerlendirme 

Toplantısında bildirildi ve rapor halinde sunuldu.

Yüz yüze 

Görüşme ve 

Rapor Sunumu

9.04.2021
Arazi tahsisleri husususnda 7 Pilot Bölge ilan edildi fakat 

Elazığ bu iller içerisinde yer almadı.

Kısmi Olarak 

Gerçekleşti
75%

Badem Eylem Planı 

oluşturulması

2011 yılında başlatılan Badem 

Eylem Planı sonrası entegre 

bahçe varlığına rağmen 

istenilen seviyeye ulaşılmaması 

ve bu nedenle 2.kez eylem 

planına start verilmesi

Tarım ve Orman 

Bakanlığı
09.04.2021

Konu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'a 

ELAZIĞ Tarım ve Hayvancılık Sektörü Değerlendirme 

Toplantısında bildirildi ve rapor halinde sunuldu.

Yüz yüze 

Görüşme ve 

Rapor Sunumu

9.04.2021

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.

Beklemede 50%
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https://drive.google.com/fil

e/d/1PYctdPGeb9LilJnn7jV1j

ugge4oru890/view?usp=sha

ring

Lobi Performans 

Değeri

Gerçekleşme 

Durumu

Cumhurbaşkanlığı 23.01.2021

Lobi Faaliyet SonucuEk Dosya

https://drive.google.com/fil

e/d/1akWrtI_IAxTfMrMw3A

Nao3zhcgKXgex0/view?usp=

sharing

1

Yüz yüze 

Görüşme ve 

Rapor Sunumu

25.01.2021

Dosya 

No
Eylem

Lobi Faaliyet 

Türü

Lobi Faaliyet 

Tarihi

İrtibata Geçilen 

Kurum

Lobi Girişim 

Tarihi
Faaliyet Amacı

Deprem sonrası iş yeri yıkılan 

veya yer dğiştirmek zorunda 

kalan, yıkımlar nedeni iş 

yoğunluğu azalan esnafın bir 

de pandemi sürecinde yaşanan 

kapanmalardan kaynaklı 

ekonomik yükünü hafifletmek 

Faaliyet Konusu

24 Ocak Depremi ve 

Pandemi Süreci nedeni ile 

bekleyen yatırımların 

desteklenmesi ve faaliyete 

alınması gereken 

çalışmaların başlatılması
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Elazığ ve Bölgedeki 

Kuraklık Sorunu

Kuraklık nedeni ile tarım ve 

hayvancılık sektöründe 

yaşanan sorunlara çözüm ve 

eylem planları oluşturulması

TOBB 25.04.2021

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bölgede yer 

alan Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanlarının 

katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 

"Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölge İstişare 

Toplantısında sorun dile getirilerek; * Kuzova’da 

kanalların tamamlanmış kısmına su verilmesi, * Uluova 

Projesinin tamamlanarak bir an önce hayata geçirilmesi, 

* Uluova’da elektrik nedeni ile sorun yaşayan çiftçimize 

bu hususta destek verilmesi hususların çalışma 

yapılması gerektiği bildirildi.

Sorun Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilmek üzere kayıt 

altına alındı.
Beklemede 50%

Hayvancılık Sektöründe 

çalışan üreticilere faizsiz 

kredi desteği sağlanması

Ahır kapasite kullanımlarının 

artırılması

Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği
25.04.2021

Her geçen gün sayısı artmakta olan Avrupa Birliği 

standartlarında ahırlara rağmen besi girdi maliyetlerinde 

yaşanan ciddi artışlar ve işletme sermayelerinin 

projelerdeki eş finansmana verilmesi sonucu 

hayvancılıkla uğraşan işletmelerde sermaye 

yetersizliğinin oluştuğu bu nedenle modern tesislerde 

kapasite kullanım oranı % 20 ile % 40 seviyelerinde 

kaldığı, ahırlardaki kapasite kullanım oranlarını 

arttırmak ve hayvancılık sektörünü canlandırmak adına 

hayvancılık ile uğraşan işletmelerimize faizsiz kredi 

desteği verilmesi gerektiği bildirildi.

Sorun Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilmek üzere kayıt 

altına alındı.
Beklemede 50%

4

Pandemi tedbirleri nedeni 

ile 17:00 da kapanan 

işletmelerden kasapların 

muaf tutulması

Ramazan ayı nedeni ile 

fırınlara yemek yapan 

kasapların 17:00 itibari ile 

temizlik işlemlerini 

yapabilmeleri

Elazığ Valiliği 10.05.2021

Pandemi tedbirleri nedeni ile 17:00 da kapanan 

işletmelerden kasapların muaf tutulması Elazığ 

Valiliğinden talep edilmiştir.

Sözlü Talep

https://drive.google.com/fil

e/d/106O0YykSQflGxVizn7o

8ReslwdJLrLTf/view?usp=sh

aring

11.05.2021

Elazığ Valiliği'ne Borsamız üye veritabanında bulunan 

kasapların bilgisi verilerek tedbir kapsamından muaf 

tutulmaları sağlanmıştır

Gerçekleşti 100%

5
Elazığ ve Bölgedeki 

Kuraklık Sorunu

Kuraklık nedeni ile tarım ve 

hayvancılık sektöründe 

yaşanan sorunlara çözüm ve 

eylem planları oluşturulması

Tarım ve Orman 

Bakanlığı
24.05.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Kuraklık nedeni ile 

hammadde ve girdi materyallerinde yaşanan artış nedeni 

ile piyasada oluşan sorunların, kuraklığın, piyasadaki et 

fiyatlarının düzenlenmesi, tarım ve hayvancılık 

seköründeki sermaye yetersizliği ve yayla ve mera 

sorunlarının çözüm önerilerine yönelik rapor bildirildi.

Rapor Bildirimi

https://docs.google.com/do

cument/d/11ix3qq7_XLUW3

hLFHFdL8rfBTAgzXye-

/edit?usp=sharing&ouid=11

2471908894862113027&rtp

of=true&sd=true

24.05.2021
Sorunların çözümü hususunda Bakanlıkça değerlendirmeye 

alındı.
Beklemede 50%

6

Tarım ve Hayvancılık 

Sektörü Sorunlarının 

Belirlenmesi

Sektörde yaşanan sorunların 

elimine edilerek tarım ve 

hayvancılığın gelişmini 

sağlamak

Tarım ve Orman 

Bakanlığı
10.06.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Kuraklık nedeni ile 

hammadde ve girdi materyallerinde yaşanan artış nedeni 

ile piyasada oluşan sorunların, kuraklığın, piyasadaki et 

fiyatlarının düzenlenmesi, tarım ve hayvancılık 

seköründeki sermaye yetersizliği ve yayla ve mera 

sorunlarının çözüm önerilerine yönelik rapor bildirildi.

Yüz yüze 

Görüşme ve 

Rapor Sunumu

https://drive.google.com/fil

e/d/1-

GSHkWE7LDHABslZ6uFnjeh

namqfdWkP/view?usp=shar

ing

10.06.2021
Sorunların çözümü hususunda bildirilen rapor Bakanlıkça 

değerlendirmeye alındı.
Beklemede 50%

7 Mera İzni
Hayvan otlatmak amacıyla 

otlatma izni alınması 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı Bitkisel 

Üretim Genel 

Müdürlüğü

23.06.2021

Borsamız üyesine teleme (kelle) peynir tedariki 

yapmakta olan şahısların Bayburt İli Aydıntepe İlçesi 

Dumlu Köyü’nde bulunan köylülere satışı yapılan 

hayvanların otlatılmasına izin verilmesi için T.C. Tarım 

ve Orman Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulmuştur.

Resmi Yazışma 23.06.2021

Tarım ve Orman Baknalığı Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmış ve Bayburt İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğüne bildirileek gerekli izinler 

alınmıştır.

Gerçekleşti 100%

8 Dut Kurusu KDV Oranı

Toptan satışlarda %8 olan Dut 

Kurusu KDV oranının %1'e 

düşürülmesi

Gelir İdaresi 

Başkanlığı
04.08.2021

Elazığ Ticaret Borsası 25.08.2021 tarih ve 408 Sayılı 

yazısı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na, üretim tekniği, 

satış şekli vb. diğer özellikleri açısından dut kurusundan 

farklı herhangi bir özelliği bulunmayan ve 1 Sayılı 

Listeye tabi olup KDV oranı %1 olan kuru üzüm, kuru 

incir, kuru kayısıda olduğu gibi dut kurusunda da toptan 

teslimlerde KDV oranının %1'e düşürülmesi talep 

edildi. 

Resmi Yazışma

https://drive.google.com/fil

e/d/1o8mznxPYVWp-

e8hX4929MpGYqfQPNTGF/v

iew?usp=sharing

25.08.2021
Konu Gelir İdaresi Başkanlığınca inceleme ve 

değerlendirme sürecindedir.
Beklemede 50%

Doğu ve 

Güneydoğu 

Anadolu Bölge 

Webinar 

Toplantısı

https://drive.google.com/fil

e/d/1LDJqPXu8nSsjGDysbZD

blIJZWnAyi8Jm/view?usp=s

haring

25.04.20213
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Tarım ve Hayvancılık 

Sektörü Sorunlarının 

Belirlenmesi

Sektörde yaşanan sorunların 

elimine edilerek tarım ve 

hayvancılığın gelişmini 

sağlamak

Tarım ve Orman 

Bakanlığı
19.06.2021

Tarım ve Orman Bakan Yarımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece 

Borsa Hizmet Binasında ağırlanmış ve sektörde yaşanan 

sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik rapor takdim 

edilerek sözlü olarak da bildirilmiştir.

Yüz yüze 

Görüşme ve 

Rapor Sunumu

https://drive.google.com/fil

e/d/1YoHKWsaszHjV_sP9aJZ

NejzSxpwhmnr1/view?usp=

sharing

19.06.2021

Daha önce Bakanlığa bildirilen sorunlar ile beraber Elazığ 

Pancar Fabrikasının modernize edilmesi, Kuzova Sulama 

Projesinin aktif edilmesi hususlarında ödenek gönderilmesi 

kararı Bakanlıkça alınmıştır. TMO tarafından arpa, mısır 

vb. hammadde tahsisleri ihtiyaç oranları doğrultusunda 

besicilere ve yem fabrikalarına sağlanmıştır.

Gerçekleşti 100%

10

Deprem nedeni ile yıkılan 

besi ahırlarının 

yenilenmesine binaen 

herhangi bir çalışma 

yapılmaması

Yıkılan ahır ve çiftliklerin 

yeniden yapımının veya kendi 

imkanları ile yapan üreticilere 

destek sağlanması

TOBB 16.10.2021

24 Ocak 2021 Elazığ Depremi sonrası yıkılan ahır ve 

çiftlikler ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış olup 

sorunun çöüzmüne yönelik taleplerin Tarım ve Orman 

Bakanlığına iletilmesi istenmiştir.

Yüz yüze 

Görüşme ve 

Rapor Sunumu

https://drive.google.com/fil

e/d/1FhzmJtejGI-

gzPx08pQycA9GYFfyatwt/vi

ew?usp=sharing

16.10.2021
Sorun Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilmek üzere kayıt 

altına alındı.
Beklemede 50%

11
Kapalı Çarşı'da güvenlik 

personeli bulundurulması

Kapalı Çarşı'da güvenlik 

personeli görevlendirilmesini 

sağlamak

Elazığ Belediyesi 24.11.2021

Kapalı Çarşı'da güvenlik personeli görevlendirilmesi 

hususunda Elazığ Belediye Başkanı ile gerekli görüşme 

yapılacak.

Yüz yüze 

Görüşme

72%Lobi Faaliyet Gerçekleşme Performans Yüzdesi

HAZIRLAYAN

 Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

ONAYLAYAN

 Genel Sekreter
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