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TOBB tarafından başlatılan “81 İle 81 Akademik Danışman” projesi ile ilgili konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, projenin hem Oda ve Borsaların gelişimi hem 
de görev alan akademisyenlerin kariyerleri için önemli katkılar sağladığını belirtti.

TOBB ULUSAL

‘81 İle 81 Akademik Danışman’ 
özel sektörü değişime hazırlıyor

Y erel kalkınmaya etkin katkı sağlamak amacıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafın-
dan başlatılan “81 İle 81 Akademik Danışman” 

projesi kapsamında 81 ildeki Oda ve Borsaların muta-
bakatla belirledikleri akademik danışmanlar, TOBB 73. 
Genel Kurulu’nda bir araya geldiler.

Genel Kurul’un sonunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ile buluşan akademik danışmanlar, TOBB camiasının 
içinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da dünyanın çok hızlı 
değiştiğini, bu değişime Türk özel sektörünü hazırla-
mak amacıyla “81 İle 81 Akademik Danışman” projesini 
başlattıklarını hatırlattı.

Projenin hem Oda ve Borsaların gelişimi hem de gö-
rev alan akademisyenlerin kariyerleri için önemli katkılar 
sağladığını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda 
ve Borsaların gelişmesi halinde şehirlerin kazanacağını 
ve sonuçta kazananın Türkiye olacağını söyledi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Oda ve Borsaların 
gelişmesi 

halinde şehirlerin 
kazanacağını ve 

sonuçta kazananın 
Türkiye olacağını 

söyledi.
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“Oda ve Borsalarımızı 
daha da güçlendirmeliyiz”

Oda ve Borsaların, özel sektörün 
dümeni olduğunu vurgulayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu akademisyen-
lere hitaben, “Her ilin, her sektörün 
ihtiyaçları farklılaştı. Yeni dönemde 
yerel kalkınma gündeminin ana ak-
törü Oda ve Borsalarımız olmalı. Oda 
ve Borsalarımızı daha da güçlendir-
meliyiz. Bunu da birlikte yapıyoruz. 

Siz değerli hocalarımın tecrü-
belerine ve birikimlerine her za-
man ihtiyacımız var. Çalışmalarınız 
için teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel ve bölgesel ölçekte doğru 
politikaların tasarlanması ve eko-
nomik hedeflere ulaşılabilmesi 
için hem iş dünyasının talep ve 
ihtiyacının yakından takip edilmesi 
hem de yerel kalkınma gündemi-
nin sağlıklı biçimde tespit edilmesi 
büyük önem taşıyor. 

Bu amaçla TOBB, “81 İle 81 Akade-
mik Danışman” projesini başlatmıştı.

Oda ve Borsaların kurumsal 
kapasitelerini ve yerel veri üretim 
kapasitelerinin inşasına katkı veren 
akademik danışmanlar, il ve ilçeler-
deki tüm Oda ve Borsaların yöne-
tim kurulu başkanlarının mutaba-
kata varması sonucu belirleniyor.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 
Yardımcısı Ender Yorgancılar, Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzen-
lenen “Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik 
Çalıştayı”na katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan TOBB 
Başkan Yardımcısı Yorgancılar, TOBB MEY-
BEM hizmetleri hakkında da bilgi vererek, 
“Belgelendirme hizmetini Türkiye’nin ta-
mamında yerele yaymak için TOBB olarak 
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezleri’ni kurduk. Tüm Odala-
rımızı başvuru merkezi haline getirdik. Şu 
an MEYBEM ile 81 il ve 160 ilçede tehlikeli 

mesleklerde belgelendirme yapabiliyoruz. 
Sadece 1.5 yılda 65 ilimizde 20 binden faz-
la adaya belgelendirme hizmeti sunduk. 
Giderek de artan bir hizmet ağımız var. 
TOBB olarak bu büyük kapasitemizle teh-
likeli ve çok tehlikeli mesleklerin tamamına 
talibiz” şeklinde konuştu.

“Bu İş Olur” kampanyası 
Ender Yorgancılar, “TOBB Ekonomi Şu-

rası”nda başlatılan İstihdam Seferberli-
ği ile de dört ayda 1 milyonun üzerinde 
istihdam sağlandığını belirterek, TOBB 
camiası olarak “Bu İş Olur” kampanyası ile 
seferberliğe destek verdiklerini kaydetti. 

Açılış konuşmalarının ardından, TOBB 
MEYBEM tarafından asansör ve makine 
sektörlerinde gerçekleştirilen mesleki ye-
terlilik sınavları sonucunda belge almaya 
hak kazanan adaylara belgeleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu tarafından verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu himayelerinde 
gerçekleştirilen çalıştaya, Mesleki Yeterli-
lik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, 
TOBB Başkan Yardımcısı ve TOBB MEYBEM 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, MYK tarafından yetkilendirilen yet-
kilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. 

“Mesleki yeterlilik belgelendirme 
hizmetini Türkiye geneline yayacağız”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu ATO Congresium’da dü-
zenlenen 2. Karayolları, Köprüler ve 
Tüneller İhtisas Fuarı’nı ziyaret etti. 

Fuardaki standları gezen ve ça-
lışmalara ilişkin bilgi alan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, devletin ve 
TOBB’un iş dünyası için sunduğu fır-
sat ve imkanlara ilişkin de bilgi verdi. 

Hisarcıklıoğlu 
Karayolları 
Fuarı’nı ziyaret etti
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Dünya Bankası İş Ortamı Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğer dünyada ilk 10 ekonomi arasında 
olmayı hedefliyorsak, reform ateşini canlı tutmalıyız ve yatırımcı güvenini yeniden tesis 
etmek için çok hızlı ve kararlı adımlar atmalıyız” dedi. 

TOBB ULUSAL

“Reform ateşini hep canlı 
tutmalı, hızlı olmalıyız”

“Kamu ve özel sektör el ele vermeli”
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla 
yatırım çekmesini, daha huzurlu olmasını, daha zengin 
olmasını istediklerini vurguladı. Bunun için de kamu ve 
özel sektörün el ele verip, doğru stratejileri uygulaması 
gerektiğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 
sürece daima destek veren Bakan Bülent Tüfenkci’ye 
teşekkür etti. Dünyanın ilginç bir zamandan geçtiğini 
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İngiltere’nin AB’den 
çıkış kararı Brexit, Avrupa’da artan terör olayları ve aşırı 
uç siyasetin yükselişi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
başkanlık seçimi, dünya gündemine damgasını vurdu. 
Küresel ekonomi, hala kriz öncesi seviyelere ulaşamadı. 
Üstelik giderek büyüyen korumacılık tehlikesiyle karşı 
karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni yönetim, 
Avrupa’daki seçimlerde yükselen popülizm; korumacılık 
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değinen 
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bir dönemden 
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etti.

D ünya Bankası İş Ortamı Raporu’nun değerlen-
dirildiği “Türkiye’de İş Ortamı” toplantısı, TOBB 
İstanbul Hizmet Binası’nda TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
İbrahim Şenel’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst düzey bürokratları Türkiye 
tarafından gerçekleştirilen iyileştirmeler ve reformlar 
hakkında bilgilendirmede bulunurken, STK’ların temsil-
cileri de önümüzdeki dönemde odaklanılması gereken 
konular ve reform alanlarını masaya yatırdılar. Toplantıda 
YOİKK üyesi bakanlıkların yetkilileri, Dünya Bankası İş 
Ortamı Raporu’nun anket katılımcıları, iş dünyası ör-
gütlerinin temsilcileri, mali müşavirler ve sektör meclisi 
temsilcileri ile İstanbul’da bulunan Oda ve Borsaların 
temsilcileri yer aldı.
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yanlısı politikaların artacağı sinyalini veriyor. 
Dünyada bunlar olurken, çevre coğrafya-
mızda sıkıntılar devam ediyor. Suriye’de ve 
Irak’ta uzun yıllardır karmaşa devam ediyor. 
Yine bu süreçte, sözde birbiriyle alakası 
olmayan terör örgütleri, aynı anda ülkemizi 
hedef aldı. Ama en önemli olayı 15 Temmuz 
gecesi yaşadık. Milletimiz ve devletimiz, 
hain ve canice bir darbe girişimi sonrasında, 
uçurumun kenarından döndü. Ama bu mil-
let, ayağa kalktı ve hain darbecileri yenilgiye 
uğrattı” diye konuştu.

 
“Küresel rekabette daha 
iyi yerlerde olmalıyız”

Küresel ekonomide dalgalı denizlerde 
yol alındığına değinen TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge coğrafyasının zor 
bir dönemden geçtiğinden söz etti. Son 
iki yılda zor günler yaşansa da bardağın 
boş tarafına fazla odaklanıldığı kanaatinde 
olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu şunları söyledi:

“Bu durum, maalesef ekonomimizin di-
namizmini, girişimcilerimizin gücünü, son 
yıllarda atılan yatırımcı dostu reformları gör-
memizi engelliyor. Son yıllarda Türkiye’de 
iş ortamının iyileştirilmesi için neler yapıldı 
bunları konuşalım istiyoruz. Bundan sonra 
Türkiye’de iş ortamının daha da iyileşmesi 
için neler yapacağımızı konuşalım istiyoruz. 
Çünkü küresel rekabette daha iyi yerlerde 
olmak zorundayız. Burada küresel ölçekte 
kullanılan göstergelerden en önemlilerin-
den biri Dünya Bankası’nın Doing Business 
sıralamasıdır. Burada maalesef istediğimiz 
noktada değiliz. 190 ülke arasında 69’uncu 

sıradayız. Alt kırılımlarda 22. sırada olduğu-
muz gösterge de var, 128. sırada olduğu-
muz gösterge de var. Hedefimiz de çok net. 
Madem dünyanın en güçlü 20 ekonomisi 
arasındayız ve ilk 10’u hedefliyoruz, o zaman 
tüm göstergelerde ilk 20 içinde olmalıyız. 
Bunun için iki şey yapmamız lazım. Birincisi 
reform ateşini canlı tutmalıyız. 

“Artık daha yükseğe sıçramamız lazım”
Yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek 

için çok hızlı ve kararlı adımlar atmamız 
lazım. Türkiye, artık içine kapanır, kendine 
gelemez diyenlere inat, daha yükseğe 
sıçramamız lazım.

Aslında son dönemde çok güzel işler 
de yapıldı. Hükümetimiz çok önemli adım-
lar attı. Şirket kuruluşlarında odalarımız tek 
durak ofis haline geldi. Yatırımların proje 
bazında desteklenmesine ilişkin düzenleme 
çıktı. Özellikle KOBİ’lerimiz için devrim niteli-
ğinde olan Taşınır Rehni Kanunu çıktı. Vergi 
konusunda önemli sorunlarımızı çözen iki 
tane önemli torba kanun hayata geçti. Kang-
ren hale gelen sistemi ıslah etmeye çalışan 
bilirkişilik kanunu çıktı. Krediye erişimde dün-
yaya örnek olacak KGF uygulamasıyla 250 
milyar liralık bir kredi imkanı şirketlerimize 
sunuldu. Sanayimizin özellikle araziye erişim 
sorunlarının çözümünde ciddi bir reform 
niteliği taşıyan Üretim Reform Paketi Meclis 
gündeminde. İş davalarında arabuluculuk 
reformu son aşamasına geldi. Son 50 yılda 
beş kere Meclis'e gelmesine rağmen bir tür-
lü yasalaşamayan 193 maddelik Patent Ka-
nunu, üç gün gibi kısa bir sürede Meclis’ten 
geçti. Bunlar yatırımcılara devletin sahip çık-

tığının en önemli göstergesi. Türk devletinin 
reform iştahının da kanıtıdır. Bu tür reformla-
ra hız kesmeden devam etmemiz gerekiyor. 
Ama yapmamız gereken bir şey daha var. 
Yaptıklarımızı daha iyi anlatmamız gerekiyor. 
Reformları bir iletişim stratejisi çerçevesinde 
kamuoyuyla ve yatırımcılarla düzenli şekilde 
paylaşmamız gerekiyor. Çünkü aslında yatı-
rım ortamı dediğimiz konu bir algı meselesi. 
Sizin ne kadar iyi veya kötü olduğunuz kadar, 
nasıl algılandığınız da önemli bir faktör. 

“Tüm iş dünyası örgütleriyle 
birlikte çalışıyoruz”

Bugün salonda Dünya Bankası’nın Do-
ing Business anketlerini dolduran şirket-
lerimizin ve müşavirlerimizin temsilcileri 
ile beraberiz. Belki, bugün konuşacağımız 
reformların bir kısmını ilk defa burada duya-
caksınız. Belki bazılarında düzenleme yapıldı, 
ama uygulama sıkıntıları var. İşte tüm bunları 
daha etkili bir iletişim stratejisi ile aşabiliriz. 
Yani önce reformları yapacağız, sonra bunları 
sizlere anlatacağız, uygulamada yaşanan so-
runları sizden dinleyip, gerekirse ince ayarları 
yapacağız. Böylece ülkemizi Doing Business 
sıralaması başta olmak üzere tüm küresel 
sıralamalarda üst sıralara taşıyacağız”.

 Bu toplantıyı uzun süreli bir işbirliğinin 
ilk aşaması olarak gördüğünü belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık daha fazla bir 
araya geleceklerini anlattı. TOBB olarak bu 
süreci başlattıklarını ancak TİM, TÜSİAD, MÜ-
SİAD, YASED başta olmak üzere tüm iş dün-
yası örgütleriyle birlikte çalıştıklarını bildiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz 
de sağolsun bizim sürekli arkamızda. Güm-
rük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci 
bugün bizlerle. İş dünyası dostu, böyle bir 
bakanımız olduğu için gerçekten çok şans-
lıyız. Taşınır rehni ve şirket kuruluş işlemleri 
başta olmak üzere birçok reformda kendisi-
nin bizzat imzası var. Ayrıca, bu reformlar için 
çok önemli bir platform olan Yatırım Ortamı-
nın İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun 
koordinasyonundan sorumlu Müsteşarımız 
İbrahim Şenel ve çok kıymetli bürokratları-
mız bizlerle. Dünya Bankası Doing Business 
Reform Danışma Grubu’ndan Sayın Iva Ha-
mel de bugün misafirimiz. Hem son dönem-
de Türkiye’de yapılanları bizlerden dinlemek, 
hem de başarılı reform uygulamaları konu-
sunda bizlere bilgi vermek için aramızda. 
Kendisine de davetimize icabet ettiği için 
teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.
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TOBB ULUSAL

 TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde gerçekleştirilen 
"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"nin eğitimleri, 18 ilde yaklaşık bin 400 kadının 
katılımıyla başladı. Projeyi değerlendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni 
dönem teknolojileriyle buluşacak kadınların gücüne inandığını söyledi. 

Geleceği yazacak kadınlara
mobil teknoloji eğitimi 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun kadınlara mobil 
teknoloji eğitimi vermek için başlattığı Geleceği 

Yazan Kadınlar isimli projenin birinci aşama eğitimleri start 
aldı. Proje kapsamındaki eğitimlere, yapılan sınavlarda 
başarılı olan, Türkiye’nin 18 ilinde yaklaşık bin 400 kadın 
katılıyor. Eğitimlere katılan kadınların, sürecin sonunda, 
teknoloji sektöründe çalışmak veya mobil teknolojileri kul-
lanarak iş fikirlerini hayata geçirmek için gerekli becerileri 
kazanmaları hedefleniyor.

 
“Öncü olmak zorundayız”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu projeye ilişkin 
olarak yaptığı değerlendirmede, çağa ve gelişen tekno-
lojilere ayak uyduramayanların yarışın dışında kalmaya 

mahkûm olduğunu belirterek, “Dün öğrendiğimiz şeyler, 
bir bakıyorsunuz bugün geçerliliğini kaybetmiş. Onun için 
hem birey, hem şirketler, hem ülke olarak gelişen dünyayı, 
teknolojiyi takip etmek, yakalamak, hatta başarılı olmak için 
bu teknolojilerde öncü olmak zorundayız. Ben kadınların 
gücüne hep inandım. Onları gelişen teknolojiyle buluştu-
racak bu projenin de çok olumlu sonuçlar doğuracağına 
inancım tam” diye konuştu.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi‘nin Türkiye’deki kadınlara 
çok farklı bir vizyon katacağına inandığını belirten TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras ise şunları 
söyledi: “Yeni teknolojilere çok hızlı adapte olan kadınlarımız 
için önemli bir projeyi başlatıyoruz. Kadın girişimcilerimiz 
buradan öğrendikleri mobil yazılım geliştirme becerileriyle 
kendi işlerinde fark yaratacak uygulamalara sahip olacakları 

TOBB Kadın 
Girişimciler 

Kurulu Başkanı 
Evrim Aras 

Geleceği 
Yazan Kadınlar 

Projesi‘nin 
Türkiye’deki 

kadınlara çok 
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katacağına 
inandığını belirtti.
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Çorum leblebisine coğrafi ürün denetimi yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyası ile bir araya geldi

gibi teknoloji ve hizmet şirketleri-
nin ekosistemlerine de dahil ola-
bilecekler.”

Geleceği Yazan Kadınlar Pro-
jesi, Türkiye’nin genç ve dinamik 
nüfusunun yarısını oluşturan ka-
dınların, çağın teknolojilerindeki 
yetkinliklerini artırmak üzere Tür-
kiye çapında gerçekleştirilen en 
geniş kapsamlı teknoloji eğitimi 
olarak dikkat çekiyor.

Turkcell elçileri tarafından veri-
len eğitimler, projenin uygulanaca-
ğı 18 ildeki Oda ve Borsalar ile TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 
İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul 
Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştiriliyor. 

 İllerdeki kadınlara ulaşılması 
Türkiye’nin en geniş kadın girişimci 
ağı olan TOBB Kadın Girişimciler İl 
Kurulları tarafından sağlandı. 

Eğitim içerikleri ise Turkcell ta-
rafından oluşturuldu. Katılımcılar 
Geleceği Yazan Kadınlar eğitimle-
rinin on-line içeriklerine  gelecegi-
yazanlar.turkcell.com.tr adresinden 
erişim sağlıyor.

 
 ‘Silikon Vadisi’ yolu 

Eğitimi başarıyla tamamlayarak 
iş planı hazırlayan kadınlar içinden 
yapılacak seçim sonucunda belir-
lenecek girişimci adayları, Silikon 
Vadisi’ni ziyaret edecek, Türkiye’nin 
önde gelen girişimcilerinden men-
torluk alacak ve işini ileriki aşama-
lara taşımak isteyenler potansiyel 
yatırımcılarla bir araya getirilecek.

Eğitimlere katılacak kadınların 
855’i lisans öğrencisi, 336’ı lisans 
mezunu, 74’i yüksek lisans öğren-
cisi, 27’i önlisans mezunu, 25’i ön-
lisans öğrencisi, 25’i yüksek lisans 
mezunu, 9’u lise mezunu, 8’i ise 
doktora mezunu. 

Başvuruların iller bazında sa-
yılarına bakıldığında ise şöyle bir 
tablo ortaya çıkıyor: İstanbul 481, 
Ankara 256, İzmir 133, Karabük 59, 
Kayseri 52, Diyarbakır 50, Adana 46, 
Antalya 44, Eskişehir 44, Trabzon 33, 
Elazığ 32, Gaziantep 32, Samsun 
29, Aydın 16, Denizli 16, Sivas 14, 
Şanlıurfa 13, Van 9 kişi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan 

Binali Yıldırım’ın Dolmabahçe Başbakanlık 
Ofisi’nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya 
geldiği iftar programına katıldı. 

Başbakan Yıldırım, iftar programındaki ko-
nuşmasında, “dünyanın en cömert ve destek 
unsurları içeren proje bazlı teşvik sistemi”ni 
yaptıklarını dile getirdi. İş adamlarından ufuk-
larını geniş tutarak, kararlar almasını isteyen 
Başbakan Yıldırım, “Bütün enerjimizi buna 
vereceğiz. Çalışacağız, çabalayacağız, birçok 
ülkede olmayan büyük bir kaynağımız var, 
genç nüfusumuz var. Paranız olur, petrolünüz 
olur ama insan kaynağınız olmazsa bir şey 
ifade etmez. İşte bizim böyle büyük bir kay-
nağımız var. Bu kaynağı terörle gölgeleme-
yelim. Bu kaynağımızı ülkemizin büyümesi, 

kalkınması için sisteme dahil etmemiz lazım. 
Bunu da nasıl yapacağız? Yatırımları artıraca-
ğız. Ekonomiyi canlandıracağız. Birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlamlaştı-
racağız. Huzuru, güveni, istikrarı kalıcı hale 
getireceğiz” diye konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 
katıldığı programa; Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TÜSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD 
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, DEİK Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, ASKON Genel Başkanı Mustafa 
Koca, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’ın da yer 
aldığı 160’a yakın davetli iştirak etti.

İş dünyasının önünü açacak tedbirler istişare edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Maliye 

Bakanı Naci Ağbal ile görüştü. Basına ka-
palı gerçekleşen görüşmede, KDV ve gelir 
vergisi başta olmak üzere iş dünyasının 
önünü açacak tedbirler istişare edildi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TSE arasında 
imzalanan “Coğrafi İşaretlerin Denetimi” konulu pro-

tokol kapsamında ilk denetim Çorum Ticaret Borsası’nın 
tescilli ürünü “Çorum Leblebisine” yapıldı. 

TSE ile TOBB arasında “Coğrafi İşaretler Alanında İşbirliği 
Protokolü” imzalanarak Oda ve Borsalara denetim konusun-
da teknik destek verilmesine karar verildi.




