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TOBB2B ile Uluslararası İşbirliği Tekliflerine Ücretsiz Erişim 

Birliğimiz, üye firmalarımızın uluslararası ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla “Business To 
Business” (B2B) web portalını geliştirmiştir.  

Bu portal sayesinde, yurtdışından gelen ticari taleplerin firmalarımıza duyurulmasına ve 
onların tekliflerinin de diğer ülkelerdeki olası müşterilere ya da işbirliği yapabilecekleri 
firmalara ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Geliştirdiğimiz bu yeni portal üzerinden hem Türk 
hem de yabancı firmalar ürünlerini, faaliyetlerini ve yapmak istedikleri işbirliği tiplerini 
kolayca Internet ortamına aktarabilmekte, talep ve tekliflerini sunabilmektedirler. Ayrıca 
firmalarımız, bu portal üzerinden yurtdışı ihale, özelleştirme ve yatırım projelerini takip 
edebilmektedirler. 

Sistemimizde “İTHALAT” yapmak istiyorsanız “ALIM YAPMAK İSTİYORUM”, “İHRACAT” 
yapmak istiyorsanız “SATIŞ YAPMAK İSTİYORUM”, “İŞBİRLİĞİ” tekliflerine ve “İHALE” 
duyurularına ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, web sitemizin açılışında 
bulunan butonlar ile istediğiniz seçeneğe tıklamanız. 

Örneğin, İhracat yapmak istiyorsunuz. “SATIŞ YAPMAK İSTİYORUM” butonuna tıklarsanız, 
alım yapmak isteyen yurtiçi ve yurtdışı firmalarının tekliflerine ulaşabilirsiniz. (Resim 01.01) 

 

 

-Resim 01.01- 

 

Detaylı teklif sorgulayıp, istatistiksel verileri inceleyebilir, aylık teklif bültenlerini 
görüntüleyebilirsiniz. Üye olmanız durumunda teklifin tüm detaylarını ve de teklifin sahibi 
firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sistemimize abone olarak, ilgilendiğiniz sektörlerde 
teklif eklenmesi durumunda haberdar edilebilirsiniz. (Resim 01.02) 
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-Resim 01.02- 
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Teklif Sorgulama Formu (Resim 01.03) 

 

-Resim 01.03- 

 

Teklif Sorgulama Sonuçları ve Teklif Detay Ekranı (Resim 01.04) 
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-Resim 01.04- 

İstatistik Ekranları (Resim 01.05) 

 

-Resim 01.05- 

 

 

Üye Girişi Alanları 

Sistemimizde üye girişi formuna 3 farklı alandan ulaşabiliyorsunuz. 

1. Web sitesi menü alanından (Resim 01.06) 
2. Ana sayfanın alt kısmında bulunan buton ile (Resim 01.07) 
3. Alım, satım veya işbirliği yapmak istiyorum butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan 

ekranlardan üye girişi yapabilirsiniz.  
(Resim 01.08) 
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-Resim 01.06- 

 

 

-Resim 01.07- 

 

 

-Resim 01.08- 
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Üye Girişi Formu (Resim 01.09) 

 

-Resim 01.09- 

Sisteme Üye Değilseniz, Üye Olabileceğiniz “Üyelik Formu” (Resim 02.01) 

 

-Resim 02.01- 
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Sisteme üye girişi yaptıktan sonra, “Üye Profiline” yönlendiriliyorsunuz. (Resim 02.02) 

 

-Resim 02.02- 

 

Üye profilinde yapabileceğiniz tüm işlemler aşağıdadır. 

1. FİRMA TANITIM BİLGİLERİ 
a. Genel Bilgi Güncelleme: Genel bilgi güncelleme sayfasında, üyelik ile ilgili 

tüm bilgilerinizi görüntüleyebilir, değişiklik yapabilirsiniz. 
b. Tanıtım Bilgileri: Tanıtım bilgileri sayfasında firmanızı tanıtacak bir metin 

girebilirsiniz. Bu tanıtım metni üye olan diğer kişiler tarafından teklifiniz 
değerlendirilirken sizin hakkında bilgi vermek amaçlı kullanılmaktadır. 

c. Faaliyet Alanlarınız: Firmanızın faaliyet gösterdiği alanları bu sayfada 
görüntüleyebilir ve düzenlemeler yapabilirsiniz. 

2. TEKLİF İŞLEMLERİ 
a. Yeni Teklif Girişi: Alım, satım, işbirliği türündeki tekliflerinizi girebileceğiniz 

sayfadır (Resim 02.03).  Teklif metni, teklifin bitiş tarihi, teklifin türü (alım, 
satım, işbirliği), teklifin yapıldığı ürün ya da hizmetin sektör/sektörleri (max 
5 sektör seçilebilmektedir.), teklif ile ilgili 4 adet JPG veya JPEG formatında 
resim ve teklif ile ilgili dosya yükleyerek teklif oluşturabileceğiniz sayfadır. 
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-Resim 02.03- 

b. Teklif Takip: Eklemiş olduğunuz tekliflerin; onay durumunu, 
onaylanmadıysa onaylanmama sebebini, kaç kişi tarafından görüntülendiği 
(Hit) gibi bilgileri görüp takip edebileceğiniz sayfadır (Resim 02.04). 
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-Resim 02.04- 

c. Yeni Teklif Giriş Açıklaması: Teklif eklerken size yardımcı olacak ipuçları ve 
örneklerin olduğu sayfadır. 

3. DETAYLI TEKLİF SORGULAMA 
Teklif tarihi, firma adı, sektör, teklif metni, ülke, referans kodu ve teklif türü 
seçenekleriyle detaylı teklif sorgulayabilir(Resim 02.05), sorgulama kriterlerinize 
uyan tekliflerin tüm detaylarını ve teklif veren firmanın bilgilerine 
ulaşabilirsiniz(Resim 02.06). 

 

-Resim 02.05- 
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-Resim 02.06- 
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4. ABONELİK 
Sistemimize, ilgilendiğiniz sektörel tekliflerden yeni teklif girişi yapıldığında haberdar 

olmak istiyorsanız, TOBB2B Abonelik Formu’nu doldurmanız yeterlidir. (Resim 02.07). 

 

-Resim 02.07- 

5. BİZE ULAŞIN 
Bize ulaşın bölümünden öneri, istek vs gibi mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 

6. ŞİFRE 
Şifre değiştir sayfasından, mevcut şifrenizi değiştirebilirsiniz. 

7. ÇIKIŞ 
Üye profilinizden çıkış yapmak için “Güvenli Çıkış” butonunu tıklamalısınız. 
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İHALE VE ÖZELLEŞTİRMELER 

Süreli İhaleler kısmında, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kuruluşlardan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne gelen muhtelif sektörlere ait ihale ilanları duyurulmaktadır. Özelleştirme 
ve Yatırım Projeleri kısmında, özelleştirme ilanları, süresiz ihale bilgileri, yatırım projeleri, 
uzun vadeli kalkınma (altyapı/konut/ulaştırma vs) programları, genel iş imkânları veya 
yatırım için ortak arayanlar duyurulmaktadır. Abonelik Formu bölümünü doldurmanız 
durumunda ihale bilgileri düzenli olarak anında e-posta adresinize iletilmektedir. 

 

İHALE SORGULAMA (Resim 03.01) 

 

-Resim 03.01- 
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İHALE ve ÖZELLEŞTİRMELER (Resim 03.02) 

 

-Resim 03.02- 

 

YATIRIM PROJELERİ (Resim 03.03) 

 

-Resim 03.03- 
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TOBB2B MOBİL UYGULAMASI 

TOBB2B Mobil uygulamasını mobil cihazlarınıza yükleyebilir, her anınızda mobil 
cihazlarınızdan sistemimizi kullanmaya devam edebilirsiniz. TOBB2B Uygulaması “Android” 
işletim sistemli cihazlarınızdan Google Play aracılığıyla, “IOS” işletim sistemli cihazlarınızdan 
App Store aracılığıyla aşağıdaki linkleri kullanarak edinebilirsiniz. 

Google Play :  

App Store : 

  

 

 

 


