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BİLGİ 
HİZMETLERİ

http://www.tobb.org.tr

Hazırlanan bu tanıtım
broşüründe Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği tarafından,
elektronik ortamda

sunulan hizmetler kısaca
anlatılmaktadır. Daha ayrıntılı

bilgilere ilgili web siteleri
aracılığı ile ulaşılabilir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bilgiye ulaşmada
zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırmıştır. Böylelikle,
kurum ve kuruluşlar sundukları hizmetleri elektronik ortamlara
taşıyarak geniş kitlelere ulaşma imkânlarına kavuşmuşlardır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu gelişmelerin sürekli
takipçisi olmuş ve hizmet alanlarında bu yeniliklere yer vererek Türk
girişimcisine destek olmayı sürdürmüştür.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 5174 sayılı kuruluş kanunu çerçevesinde,
yüksek nitelikli bilgi sağlamak ve çevrimiçi hizmetler vermek suretiyle, özel 
sektöre destek vermek amacıyla altyapısını sürekli geliştirmektedir.

TOBB gelişmiş altyapısıyla, Türk Özel Sektörünün doğru bilgiye hızlı bir
şekilde erişip ticari verimliliklerini ve bu yolla uluslararası pazar paylarını
arttırmaları için hizmetlerini elektronik ortamda vermeye devam etmektedir.
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SANAYİ 
VERİTABANI

2004 yılından itibaren Internet üzerinden ücretsiz abonelik
sistemiyle erişilen veritabanında, Kapasite Raporu yaptırmış
yaklaşık 60.000 sanayiciye ait bilgiler bulunmaktadır.

Bunun yanında, yabancı sermayeli üretici firma bilgilerine de ulaşılması mümkündür.
Sorgulamalar, bir uluslararası kodlama standardına bağlı kalınarak belirlenen üretim
kodlarına (PRODCOM 2010) göre yapılabilmektedir.

Ülkemizde, sanayi kuruluşlarına ait bilgilerin yer aldığı, sürekli güncel tutulan tek bilgi
kaynağı olan TOBB Sanayi Veritabanı’nın geliştirilmesine devam edilmektedir.

TOBB Sanayi Veritabanı aracılığıyla; ürün bazında firmaya ait unvan, adres, telefon,
faks ve personel sayısı bilgilerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca seçilen ürünün il ya da
Türkiye genelindeki toplam kapasite miktarına erişilebilmektedir.

http://sanayi.tobb.org.tr
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TİCARET BORSALARI 
BİLGİ SİSTEMİ

Sanayiye girdi teşkil eden tarım ürünlerinin ticaretinin
kolaylaştırılması ve fiyat hareketlerinin takibinin
sağlanması amacıyla kurulan web sayfası;

≥ Fiyat bilgilerinin; ürüne - borsaya göre ve bölgeler itibariyle günlük, aylık ve yıllık
     olarak izlenmesini,

≥ Borsa bilgilerine; işlem hacimleri, ihale duyuruları, bölgelere göre dağılımları,
     yönetici iletişim bilgileri itibariyle erişilmesini ve ilgili mevzuat hükümlerine
     ulaşılmasını,

≥ Ürünlere; listeden seçerek veya arama yoluyla, ayrıca teknik özellikleri ve işlem
     türlerine göre ulaşılmasını,

≥ Borsalar ile ilgili güncel haberlerin takip edilmesini,

     sağlamaktadır.  

http://borsa.tobb.org.tr
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TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ 
GAZETESİ
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 21 Şubat 1957 tarihinden itibaren
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanmaktadır.

≥ 01.01.1993 - 01.10.2003 tarihleri arasında
      yayımlanan ilanların gazete tarihi, sayısı ve
      sayfası bilgilerine ulaşılabilir.

≥ Türkiye genelinde unvan sorgulaması yapılabilir.
 
≥ Türkiye’deki tüm ticaret sicili memurluklarının  
 iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

≥ Mevzuat, ilan hazırlama ve yayımlama, banka  
 hesap numaraları, ilan ücretleri ve abonelik  
 şartları gibi bilgilere ulaşılabilir.

≥ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İndeks ve Gazete  
 Sorgulama Sistemi’ne ilişkin öneri ve isteklerin  
 iletilebildiği iletişim formuna erişilebilir.
 
≥ Tescile tabi olmayan (özel) ilanlara ilişkin örnek  
 ilan metinlerine ulaşılabilir. 

≥ Yeni Türk Ticaret Kanununa ilişkin yeniliklerin  
 incelendiği raporlara ulaşılabilir.

http://www.ticaretsicil.gov.tr
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Bilgi Portalı Aracılığıyla Sunulan Hizmetler:

≥ Günlük olarak basımı tamamlanan gazetenin aynı gün elektronik görüntüsüne ulaşılabilir.
      Bilgi Portalı aracılığıyla günlük ortalama 750.000 gazete sayfası görüntülenmektedir.

≥ Ticari işletmelerin 01.10.2003 tarihinden günümüze kadar yayımlanmış tüm ilanlarının
      elektronik görüntüsüne unvan veya ticaret sicil numarası ile ücretsiz olarak erişilebilir.
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TOBB – SERMAYE VE 
EMTİA PİYASA VERİLERİ

Elektronik iletişim anlayışındaki yaşanan gelişmeler, nitelik ve nicelik
olarak elde edilen bilgilerin doğruluğu ve zamanlama öneminin
arttığı günümüzde, Oda ve Borsalarımızın güvenilir kaynaktan finans
bilgilerini en hızlı şekilde elde etmelerini sağlamak için, Birliğimiz
Bilgi Hizmetleri Dairesi tarafından Sermaye ve Emtia Piyasaları
Verilerini içeren TOBB – Piyasa Özetleri Sayfası geliştirilmiştir.

http://piyasalar.tobb.org.tr

Birliğimiz web
sitesi ana
sayfasından da
ulaşılabilen söz
konusu Piyasa
Özetleri Sayfası
http://piyasalar.
tobb.org.tr
web adresinde
hizmete
sunulmuştur.
 

Piyasa verileri direk olarak Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından
sağlanan Piyasa Özetleri Sayfasında, İMKB hisse senetleri, VOB ve
Tahvil-bono verileri 15 dakika gecikmeli ve uluslararası endekslerin gün
kapanış değerleri yansıtılmaktadır. Ayrıca kurumları ilgilendiren birçok finans
piyasaları bilgilerinin yanında tahvil, repo piyasaları verileri, en çok artan ve
azalan hisse senetleri, dış piyasa endeksleri, döviz ve altın alış - satış kurları
bulunmaktadır.
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TÜRKİYE’DEN İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

http://boft.tobb.org.tr

2006 yılında hazırladığımız “Türkiye’den İşbirliği Teklifleri”
adı verilen web tabanlı Sistem aracılığıyla; ürettiği malları,
doğrudan ya da bir dağıtımcı, acente veya temsilci
aracılığıyla yurtdışına ihraç etmek isteyen firmalarımızın
isteklerini dünyaya duyuruyoruz.

Türk firmalarının, ihraç ürünleri ile işbirliği
tekliflerinin yabancı girişimcilere etkin
bir şekilde duyurulmasını sağlamak
için geliştirilmiş bir duyuru sistemidir.
Burada girişimcilerimizin ticari, teknik ve
mali türdeki işbirliği tekliflerini Internet
üzerinden kendilerinin sisteme girmeleri
gerekmektedir. İngilizce olarak sisteme
girilen teklifler, TOBB tarafından kontrolden
geçirildikten sonra aylık bültenler haline
getirilmektedir. Söz konusu bültenler,
yabancı ülkelerdeki basımı ve dağıtımı için
her ay başta yurtdışındaki ticaret ve sanayi
odaları olmak üzere 2800’ü aşkın ekonomi
ve ticaret kuruluşunun e-posta adreslerine
gönderilmektedir.

K
O
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Sistemin yer aldığı Türkçe ve İngilizce web sayfalarında
hem teklifler sorgulanabilmekte hem de güncel ve geçmiş
dönem bültenleri incelenebilmektedir.
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http://isbirilan.tobb.org.tr

DÜNYADAN İŞBİRLİĞİ 
TEKLİFLERİ

2003 yılında hazırladığımız web tabanlı “Dünyadan
İşbirliği Teklifleri Sistemi”, etkin biçimde kullanılmaktadır.

Yurtdışındaki çeşitli kanallardan Birliğimize gönderilen ithal
ve ihraç talepleriyle işbirliği tekliflerinin Internet üzerinden
günlük olarak duyurulabildiği bir sistemdir. Tarafımızdan
Türkçeye çevirisi yapılarak sisteme girilen işbirliği tekliflerinin
sorgulaması ve takibi kolaylıkla yapılabilmektedir.
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Ayrıca, sistemde
bulunan “Teklif

Bilgilendirme Servisi”
özelliği sayesinde üye

olan firmalarımızın
sektörlerine uygun

teklifler, otomatik olarak
e-posta adreslerine

gönderilmektedir.
Dünyadan İşbirliği

Teklifleri, Birliğimizin
aylık yayın organı

olan Ekonomik
Forum Dergisi’nde de

yayımlanmaktadır.
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TOBBİOS - TOBB İŞBİRLİĞİ 
OLANAKLARI SİSTEMİ

Türkçe ve İngilizce olmak üzere karşılıklı çalışan web sayfaları olan
TOBBİOS Sisteminin menüsünde bulunan kodlama sistemi yardımıyla;
hem Türk firmalarının ve hem de yabancı firmaların ürünlerini, faaliyetlerini
ve yapmak istedikleri işbirliği tiplerini kolayca Internet ortamına
aktarabilmeleri, talep ve tekliflerini sisteme sunabilmeleri sağlanmıştır.
Sistemde ürün ve faaliyetleri sınıflandırmak için Avrupa Birliği’nin kamu
ihalelerinde kullandığı “CPV98” adlı uluslararası kodlama sistemi
kullanılmıştır.

TOBB İşbirliği Olanakları Sistemi”nin baş harflerinden
oluşturulan bir kısaltma şeklinde, TOBBİOS olarak
adlandırdığımız uluslararası işbirliği ve alışveriş sistemidir..

Sistemin en önemli özelliği, aynı
kodu taşıyan talep ile teklifleri
otomatik olarak eşleştirdikten
hemen sonra bunların sahiplerini
elektronik posta yoluyla
haberdar etmesidir. Bu suretle
teklif ve talep sahipleri otomatik
olarak buluşturulmaktadır.

http://isbir.tobb.org.tr
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İHALE, ÖZELLEŞTİRME, 
YATIRIM DUYURULARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yurtdışındaki
kuruluşlardan gelen çeşitli sektörlere ait uluslararası
nitelikteki ihale ilanları ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı’nın ihale ilanları duyurulmaktadır.

Yurtdışındaki kuruluşlardan gelen çeşitli sektörlere ait ihale ve özelleştirme ilanlarını
duyurmak için geliştirilmiştir. Sistemin İhale Listesi kısmında, yurtdışındaki çeşitli
kuruluşlardan gelen ihale ve özelleştirme ilanları, Duyurular bölümünde ise,
geçmiş tarihlerde ilan edilen ihaleleri almaya hak kazanmış Türk şirketleri, yabancı
ülkelerin ihale mevzuatı ve bazı yurtdışı ihaleler hakkında ‘erken uyarı’ türü bilgiler
duyurulmaktadır.

http://ihale.tobb.org.tr

Bu sistemde de
bulunan “Bilgilendirme
Servisi” özelliği
sayesinde, yapılan
ihale duyuruları
otomatik olarak
üye firmalarımızın
e-posta adreslerine
gönderilmektedir.
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KOBİ BİLGİ SİTESİ
“KOBİ Bilgi Sitesi”, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon
Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında KOBİ’lere yönelik devlet
desteklerinin daha etkin tanıtımına ve KOBİ’lerin yaşam döngüleri
boyunca ihtiyaç duyacakları tüm bilgilere ücretsiz olarak tek bir
merkezden ulaşmalarına zemin hazırlamak amacıyla 2005/2 sayı
ve KOBİ Bilgi Sitesi Konulu Başbakanlık Genelgesi ile Birliğimiz
koordinasyonunda kurulmuştur.

Sitede KOBİ’lerin ihtiyaç
duyduğu bilgiler 14 ana başlık
altında verilmiştir. Bunlar “KOBİ
Tanımı”, “Şirket İşlemleri”,
“İzinler”, “Vergiler”, “Çalışma
ve Sosyal Güvenlik”, “Destek
ve Teşvikler”, “Finansa Erişim”,
“Kalite ve Belgelendirme”, “Dış
Ticaret Bilgileri”, “İş Geliştirme”,
“KOBİ’lere Yönelik AB Bilgileri”,
“Ar-Ge ve İnovasyon”, “KOBİ’lere
Yararlı Bilgiler” ve “Bilgi Bankası”
ana başlıklarıdır.

http://kobi.tobb.org.trK
O
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FUARLAR

Fuarlar Müdürlüğü 
web sitesinde;

≥ Geçmiş yıllara ait fuar takvimlerinin yer
     aldığı arşiv,

≥ Yetki Belgesi Sahibi firmaları ilgilendiren
     duyurular,

≥ İlgili formlar/dokümanlar 
      yer almaktadır. 

≥ Fuar Rehberine bu yıl ilk defa iPhone,
     iPad, iPod Touch, Android ve Blackberry
     uygulamasında sorgulanabilir formatta
     yer verilmiş ve bu uygulamaların Google
     Play Store (Android Market), Apple
     Store ve App World’de “ücretsiz
     uygulama” olarak yer almaları
     sağlanmıştır.

http://fuarlar.tobb.org.tr

≥ TOBB Fuarlar Müdürlüğü ile ilgili genel
     bilgi,

≥ Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair
     Usul ve Esaslar, Yıllık Fuar Takvimi,
     Türkiye Yıllık Fuar Rehberi, Yetki
     Belgesi Sahibi Firmaların Listesi,
     Birliğimize ulaşan Yurt Dışı Fuar
     duyuruları,İstatistikler,

K
O
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≥ http://www.fuarrehberi.org.tr ve http://
     www.fairguide.org.tr web sitelerinde
     Fuar Rehberi’nin en güncel hali,
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SİGORTACILIK

Sigorta Müdürlüğü’nün web sitesinde;

≥ Sigortacılık Mevzuatı,

≥ Levha kaydı yapılan sigorta eksperlerinin ve sigorta acentelerinin listesi,

≥ Sigorta eksper ve sigorta acenteleri İcra Komitelerine ilişkin bilgiler,

≥ Müdürlüğün yaptığı faaliyetler,

≥ Sigorta eksper ve sigorta acentelerine yönelik duyurular,

≥ Sigorta Acenteleri uygunluk belgesi ön başvuru ekranı

     yer almaktadır.

http://www.sigorta.org.trK
O

Bİ
 BİLGİ SİTESİ



TOBB BİLGİ HİZMETLERİ

13

ATA KARNESİ 
İŞLEMLERİ

Eşyanın geçici ithalatında uygulanan
işlemleri en aza indirerek, özellikle ürünleri

için dış pazar arayan gerçek ve tüzel
kişiler ile geçici ithalata ihtiyaç duyanlara

çeşitli avantajlar sağlayan ATA Karnesi
sisteminden yararlanmak isteyenler için bir

rehber niteliğinde olan sayfada:

≥ ATA Karnesinin kullanımına ilişkin bilgilere,

≥ Taraf ülkelerin listesine,

≥ ATA karnesi düzenlemeye yetkili Odalara,

≥ ATA Sistemiyle ilgili ulusal ve uluslararası   
 mevzuata,

≥ ATA karneleri ile ilgili istatistiklere,

≥ Sistemle ilgili en son gelişmelere ait duyurulara 

 ulaşılabilmektedir.

http://ata.tobb.org.tr K
O
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TIR KARNESİ
İŞLEMLERİ
Uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla
oluşturulan TIR Sözleşmesinin ülkemizde sağlıklı bir
şekilde uygulanması için bir rehber niteliğinde olan
sayfada: 

http://tir.tobb.org.trK
O
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≥ TIR Sistemine giriş koşullarına,

≥ Taraf olan ülke listesine,

≥ TIR Karnesi dağıtımı konusunda yetkilendirilen  
 Odalara,

≥ Ücretsiz TIR Elektronik Ön-Beyan Sistemi   
      (IRU TIR-EPD)’ne,

≥ TIR Sistemiyle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata,

≥ TIR Karnesinin kullanımına ilişkin bilgilere,

≥ TIR karneleri ile ilgili istatistiklere 

      ulaşılabilmektedir.
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TOBB – GS1 
TÜRKİYE

≥ GS1 organizasyonu ve TOBB-GS1
      Türkiye’nin tarihi, misyonu ve faaliyetleri,

≥ GS1 sistemi ürünleri (Barkod, eCom,
      GDSN, EPCglobal ) ve çözümleri
      (izlenebilirlik, hasta güvenliği) tanımları ve
      uygulama alanları,

≥ Merkezimize üyelik işlemleri (başvuru,
      aidat, devir, iptal işlemleri),

≥ GS1 üye bilgilerinin barkod numarası, firma
      adı, lokasyon numarası veya taşıma birimi
      etiketine göre sorgulanmasına imkân
      sağlayan GEPIR sistemi,

Global Standartlar Merkezi
(TOBB-GS1 Türkiye) web sitesi;

≥ GS1 LEARN eğitim programı,

≥ GS1 sistemi ve TOBB-GS1 Türkiye hakkında bilgi veren yayınlar (Barkod Standartları
      Uygulama Kılavuzu, GS1 Tanıtım Kitapçığı, GTIN ve GLN Kuralları Atama Kılavuzu),

≥ Ticari ürün, yer, demirbaş ve taşıma birimlerinin numaralandırılması,
     
      ile ilgili bilgi içermektedir.

http://gs1.tobb.org.tr
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TÜRKİYE 
SEKTÖR 
MECLİSLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde
sanayileşmeyi ve sektörel politikaları geliştirmek
amacıyla oluşturulan, sayısı 59’a ulaşan ve o
sektörde önde gelen firmalardan oluşan
Türkiye Sektör Meclisleri, Birliğimiz adına
sektörleri temsil ederek, gerek sektörlerimizde
ortak görüşlerin oluşturulmasına, gerekse özel
sektör ile yetkili merciler arasında bir temas
noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin
geliştirilmesine ve sorunların gecikmeden
çözümüne imkân sağlamaktadır.

http://sektor.tobb.org.tr
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İKTİSADİ 
RAPORLAMA 
VE İSTATİSTİK
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü, Resmi İstatistik Programı
kapsamında, istatistikleri üretme sorumluluğuna sahip kurum ve
kuruluşların web sayfalarından aldığı; ekonomik, sosyal ve 
uluslararası veri ve istatistikleri kullanarak “Yıllık Ekonomik Rapor”, 
“Aylık TOBB gözden geçirme notları” ve “ekonomik göstergeler” 
hazırlamaktadır.

http://irim.tobb.org.tr

Birliğimiz tarafından hazırlanan
bu raporlar ve gözden geçirme
notları web sayfamızda ilgililerin
kullanımına sunulmaktadır.

TOBB gözden geçirme notları 38 farklı konu
başlığında olmak üzere değişen periyotlarda,
meta verileri ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.
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SAYISAL TAKOGRAF
KARTLARI

Sayısal Takograf
Sistemi kapsamında
takograf kartı
başvurusu Ticaret
veya Ticaret ve Sanayi
Odaları vasıtasıyla
yapılabilmektedir.
STAUM Internet sitesi
üzerinden ön başvuru
yapılmasının ardından,
başvuru işlemleri
ilgili odalar üzerinden
tamamlanacaktır.

Takograf cihazı, karayolu ile taşımacılık yapan sürücülerin
çalışma ve dinlenme süreleri ile aracın hızını ölçmek
amacıyla tasarlanan kayıt cihazıdır.

http://staum.tobb.org.tr

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan
protokol uyarınca, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlardaki sayısal
takograf cihazı kullanılan sürücü kartlarının ve ilgili diğer kartların (servis kartı,
şirket kartı ve denetim kartı) Türkiye’de üretilmesi ve dağıtımı hususunda TOBB
yetkilendirilmiş olup; bu kapsamda TOBB bünyesinde STAUM-Sayısal Takograf
Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.

K
O
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K TÜRÜ YETKİ 
BELGESİ 
İŞLEMLERİ

4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu ve
bu Kanun’a istinaden
çıkarılan Karayolu Taşıma
Yönetmeliği çerçevesinde
yurtiçi eşya taşımacılığı
yapacak firmalar için
düzenlenen K türü yetki
belgelerinin Birliğimizce
belirlenecek Odalarımız
aracılığıyla verilmesine
ilişkin olarak oluşturulan
sayfamızda,

≥ K belgesi dağıtımında yetkilendirilen Oda listesine,

≥ İlgili mevzuata,

≥ Belge almanın şartlarına,

      ulaşılabilmektedir.

http://kbelgesi.tobb.org.tr
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GEÇİŞ 
BELGESİ 
İŞLEMLERİ

http://www.tobb.org.tr/gebos

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 1992
yılında imzalanan Protokol gereğince dağıtımı Birliğimizce
gerçekleştirilen geçiş belgeleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan
bilgiler, Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi (GEBOS) üzerinden
TIR Sisteminde faaliyet gösteren firmaların erişimine açılmıştır:

≥ Firma araçlarına tahsis edilen
      belgeler.

≥ Dağıtım bürolarında bulunan
      tüm belgeler.
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MİLLETLERARASI 
TİCARET ODASI / ICC 
TÜRKİYE

≥ ICC Türkiye,

≥ ICC Merkez (Paris),
 
≥ Haberler/Duyurular,

≥ Üyeler, 

≥ Yayın Listesi,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
Türkiye Milli Komitesinin resmi web
sayfasında yer alan ana başlıklar;

http://icc.tobb.org.tr

ICC Türkiye’ye üye olan şirketler, holdingler, bankalar,
KOBİ’ler ile oda ve borsaların listesi de kullanıcıların
hizmetine sunulmaktadır.
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Sitemizde ICC Türkiye ve ICC
Merkezinin detaylı tanıtımı,

kullanıcıların gelişmeleri takip
edebilmeleri için güncel haber ve

duyurular yer almaktadır.
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TOBB KADIN 
GİRİŞİMCİLER

Görevleri: Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi
ve kadın girişimcilerin daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve 
girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir. Kadınlara kişisel gelişim 
yollarını öğreterek kariyer geliştirme 
fırsatları yaratmaktır.

Kadın girişimcilik hareketini bölgesel
olarak yaymak amacıyla TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu ile koordineli olarak
çalışmak üzere, illerde oda/borsalarımızın
bünyesinde “İl Kadın Girişimciler
Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurullar da
bulundukları illerde kadın girişimciler için
eğitim, kapasite geliştirme desteği ile
girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde
destek sağlayacaklardır. Ülke genelinde
yaklaşık 4000 kadın girişimci bu kurulların
üyesidir.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın
girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş
oluşturulmasına katkıda bulunan bir istişare kuruludur.
Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere girişimci fikirlerini
hayata geçirmeleri için eğitim ve kapasite geliştirme
desteği vermek üzere kurulmuştur.

http://www.kadingirisimciler.org.tr
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TOBB GENÇ 
GİRİŞİMCİLER

TOBB Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim,
kapasite geliştirme ve girişimci fikirlerini hayata
geçirmelerinde destek sağlamak için kurulmuştur.

http://www.gencgirisimciler.org.tr

Bugün itibariyle 79 ilimizde İl Genç
Girişimciler Kurulu oluşturulmuş
olup, hedef tüm illerimizde bu
oluşumun yaygınlaşmasını
sağlamak ve illerdeki genç girişimci
potansiyelinin nitelik ve nicelik
bakımından geliştirilmesi ve daha
donanımlı hale getirilmesi amacıyla
politika belirlemek ve girişimcilik
kültürünün gençler arasında
gelişmesine öncülük etmektir.

Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından 
geliştirilmesi ve genç girişimcilerin daha donanımlı hale getirilmesi 
amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında
gelişmesine öncülük etmek Kurulun başlıca görevidir.
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TOBB MEDYA 
PORTALI
TOBB üstlendiği küresel vizyon kapsamında, faaliyetlerini geniş
kitlelere ulaştırmak amacıyla TOBB TV İnternet Televizyonu’nu
kurmuştur. Internet üzerinden yayın yapan TOBB TV’de, Birliğimiz
tarafından düzenlenen programlar canlı yayınlar ile kamuoyuna
duyurulmakta, önemli yurtiçi ve yurtdışı temaslara ilişkin haberlere
de sürekli ulaşılabilmektedir.

http://tv.tobb.org.tr
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Kategorilerine göre ayrılmış videoların
çekimi ve montajı tamamen uzman
TOBB personeli tarafından yapılmaktadır.
Altyapısı sürekli güçlendirilen TOBB TV
sayesinde zaman ve mekan sınırı
olmadan, görüntülü haberlere anında
ulaşmak mümkündür.


