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‘KOBİ Market’ ile Türk, Azeri ve Gürcü KOBİ’ler sanal dükkânda ortak oldu. Üç ülkenin 
KOBİ’leri dijital ortamda satış yaparak dünyaya açılacak. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Çağın fırsatı KOBİ’lerin ayağına geldi” dedi. E-ticaret platformunun 
adresi ise www.kobi.market (SME.market).

Türk, Azeri ve Gürcü KOBİ’ler 
sanal dükkânda ortak oldu

T ürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortaklığında 
oluşturulan ve Dünya KOBİ Forumu’nun elekt-
ronik platformu olan KOBİ.Market için imzalar 

İstanbul’da atıldı. KOBİ’lerin büyümesinin önündeki 
ortak engel olan pazara, finansmana ve yeteneğe ula-
şım sorununa çözüm olmak amacıyla geliştirilen söz 
konusu platform, üç ülkenin KOBİ’leri için de ticareti 
büyütme anlamında büyük fırsatlar sağlayacak. Bu 
ülkelerin KOBİ’leri KOBİ.Market üzerinde dükkanlarını 
açabilecek, ürünlerini sergileyebilecek, yurt içi ve yurt 
dışı pazar yerlerine erişim sağlayarak anında satış 
yapmaya başlayacak. 

Dünya KOBİ Forumu’nun oluşturduğu, Türk, Gürcü 
ve Azeri KOBİ’leri dünya pazarına açmayı hedefleyen 
“Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan E-Ticarette İşbirliği 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Dünyada artık 
tek başınıza bir 

şey yapmak 
mümkün değil 

bölgesel iş 
birliğine gitmek 

lazım” dedi.
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Anlaşması”nın imza töreni ve basın top-
lantısı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin katılımıyla İstanbul TOBB 
Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Törene TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Ekonomi Bakanlığı Müsteşa-
rı İbrahim Şenel, Dünya KOBİ Forumu 
Genel Müdürü T. Tunç Uyanık, İktisadi 
Islahatların Tahlili ve Komünikasyon 
Merkezi İcra Direktörü Vusal Gasımlı, 
Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyo-
nu Başkanı Mamed Musayev, Gürcistan 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kaha Baidurashvili ve Gürcis-
tan’ın İstanbul Başkonsolosu İrakli Asas-
hvili de katıldı.

 
“KOBİ’ler için tarihi fırsat” 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
e-ticaretin birçok engelin aşılmasında 
KOBİ’ler için tarihi fırsatlar sunduğunu 
söyledi. Türkiye’nin ülke olarak ve böl-
gesinde 200 yıl önceki sanayi devrimini 
ıskaladığını belirten TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Ama şu anki ticaretin ve sanayinin 
önünde müthiş bir fırsat var, e-ticaret. 
E-ticaret denildiğinde Türkiye’de, Azer-

baycan’da ya da Gürcistan’da üretilen 
herhangi bir ürünü Güney Amerika’daki 
bir ilçeye satabilme şansımız var. Bu, 
müthiş bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı iyi 
değerlendirmemiz lazım. Proje, yani 
KOBİ.Market kapsamında Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye KOBİ’leri bir plat-
formda buluşuyorlar. Dünyada artık tek 
başınıza bir şey olmak mümkün değil, 
bölgesel iş birliğine gitmek lazım. Bu 
anlamda üç bölgedeki KOBİ’lerimizi bir 
araya getirecek müthiş bir fırsatı yakala-
yacağız. Bundan sonrasında Gürcistan, 
Azerbaycan ve Türk KOBİ’lerinin ortak 
olarak dünyaya açılma şansı olacak.”

 
Bakan Tüfenkci: Katkı sağlayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci 
de imza töreninde yaptığı konuşmada, 
“KOBİ’lerin özellikle uluslararası piyasada 
rekabet edebilme ve oradaki paydaşları 
ile sanal ortamda, e-ticarette buluşması 
önemli” diye konuştu. Bu ortamlardaki 
gelişmelerin, gümrüklerdeki KOBİ’le-
re yönelik iyileşmeleri de beraberinde 
getireceğini bildiren Bakan Tüfenkci, 
bununla ilgili çalışmaların da devam 
ettiğini duyurdu. 

Bakan Tüfenkci, KOBİ.Market girişi-
minin KOBİ’lerin gelişimine önemli ivme 
kazandıracağını belirterek, anlaşmanın 
üç ülkenin ekonomisine ciddi katkı sağ-
layacağını söyledi.

 
Üç ülkenin güç birliği 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbra-
him Şenel ise konuşmasında üç ülkenin 
son 25 yıldır örnek projelerde bir araya 
geldiğini belirterek, KOBİ.Market proje-
sinin KOBİ’ler için önemine işaret etti. 
Şenel, KOBİ’lerin Türkiye, Gürcistan ve 
Azerbaycan için ekonominin dinamiz-
mini oluşturduğuna dikkati çekti. 

İmza töreninde söz alan İktisadi 
Islahatların Tahlili ve Komünikasyon 
Merkezi İcra Direktörü Vusal Gasımlı, 
Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu 
Başkanı Mehmet Musayev, Dünya KOBİ 
Forumu Genel Müdürü Tunç Uyanık, 
Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Kaha Baindurashvili ve Gürcistan 
Başkonsolosu Irakli Asashvili da e-tica-
retin önemine işaret ederek, projenin 
başarıyla yürüyeceğine inandıklarını 
dile getirdiler.

KOBİ.Market (SME.Market) tüm 
dünyadaki KOBİ’lerin büyüme-
sinin önündeki ortak engel olan 
pazara, finansmana ve yeteneğe 
ulaşım sorununa çözüm olmak 
amacıyla geliştirilmiş olan bir 
platformdur. KOBİ.Market ile KO-
Bİ’ler yeni ekonominin getirdiği 
fırsatlardan faydalanabilecek, 
daha çok alıcıya ulaşabilecek, 
banka ve banka dışı finansman 
yöntemlerinden yararlanabile-
cek, yeteneklerini artırmak için 
farklı araçlara erişim sağlayabile-
cek ve gelirlerini artırabilecekler.
 
KOBİ’lere ne sağlıyor? 
◗ İŞ İÇİN İNTERNETLE 
TANIŞMA: KOBİ’ler için bir inter-
net sitesi oluşturmak veya mevcut 
platformlarda mağaza açmak fazla 
karmaşık olabilmektedir. KOBİ.
Market sayesinde KOBİ’ler kolayca 
internet sitelerini ve e-ticaret 
mağazalarını oluşturabilirler. 
 
◗ YURT İÇİ VE YURT 
DIŞINDAKİ PAZAR YERLERİNE 
BAĞLANTI: Projenin yurt içi ve 
yurt dışındaki çözüm ortakları 
üzerinden KOBİ’ler farklı pazar-
lara ulaşabilirler. Ayrıca Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan’daki 
mevcut internet sitelerinde de 
anında satışa başlayabilirler. Tüm 
bunları KOBİ.Market üzerinden 
kolayca yapabilirler.
 
◗ BÜYÜK ALICILARA ULAŞIM: 
KOBİ.Market, KOBİ’lerin büyük 
alıcılara satış yapması konusun-
da aracılık hizmetleri de sunacak. 
TRUST sertifikasyon programı ve 
Güvenilir KOBİ Dizini ile büyük 
firmaların güvenilir KOBİ’lerden 
alım yapması sağlanacak.

KOBİ.Market 
(SME.Market) nedir?
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kanada’nın Montreal şehrinde yapılan 
konferansta kadınlar, gençler ve az gelişmiş ülkeler için daha kapsayıcı bir 
küreselleşme tanımlamasına ihtiyaç olduğunu söyledi. 

“Kapsayıcı bir küreselleşme 
tanımlamasına ihtiyaç var”

“Gelir dağılımı kötüleşti” 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, siyasi sorunları çözmek 

için ticaretin bir silah olarak kullanılmaya başlanması ile 
dünyada 200 milyondan fazla çalışanın işsiz kaldığını 
ve gelir dağılımının kötüleştiğini bildirdi. “Zengin daha 
zenginleşti, yoksullar daha da fakirleşti. Çoğu yerde 
aşırıcılık ve krizler ile mücadele ediyoruz” diyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

“Bugün, tüm dünyada kritik göç sorunları, terörizm, 
antidemokratik girişimler ve yükselen ırkçılık ile karşı 
karşıyayız. Bunların hepsi son yılların kapsayıcı olma-
yan politikalarının sonuçlarıdır. Hepimiz biliyoruz ki 
büyüme, toplumun her kesimini her zaman etkilemez. 
Ayrıca, işsizliği her zaman azaltmaz veya gelir dağılımını 
daha iyi hale getirmez. Bu yüzden küreselleşme için 
yeni bir tanıma, daha kapsayıcı bir küreselleşme kav-
ramına ihtiyacımız var. Kadınlar, gençler ve az gelişmiş 
ülkeler için daha kapsayıcı bir küreselleşme tanımla-
ması gerekiyor”.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

korumacılık 
anlayışının 

arttığı uyarısında 
bulundu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte 
Kanada’nın Montreal kentinde Amerika Uluslararası 

Ekonomik Forumu’na katıldı ve bazı temaslarda bulundu.
Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bi-

beau’nun açılış konuşmasını yaptığı, Montreal Konferansı’nın 
“Globalizasyonu Yeniden Düşünmek” başlıklı oturumda ko-
nuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin küresel 
düzeyde büyümenin ve istihdamın itici gücü olduğuna 
değinerek, “KOBİ’lerle daha kapsayıcı politikaların uygulan-
ması, küreselleşmenin başarıyla devamı için gereklidir” dedi.

Neredeyse tüm ülkelerin küresel ekonomik enteg-
rasyon sürecinden, yani küreselleşmeden çok fayda sağ-
ladığına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu dö-
nemde Türkiye ekonomisi kendini değiştirdi ve küresel bir 
oyuncu oldu. Küreselleşme sayesinde Türkiye bir üst-orta 
gelir ülkesi haline geldi ve kişi başına düşen gelir 80’li yıl-
ların ortalarından beri üç kattan fazla büyüdü. Türkiye’de 
küresel yatırım hacmi 150 milyar dolara ulaştı” dedi.
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Türk ve Kanada iş dünyası Toronto’da buluştu

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, be-
raberdeki heyet ile birlikte Ottowa’da 

Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Franço-
is-Philippe Champagne’yi ziyaret etti. Görüş-
mede çeşitli işbirliği konuları ele alındı. Kana-
da Uluslararası Ticaret Bakan Yardımcısı Alex 
Bugailiskis ile de bir görüşme gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kanada Ta-
rım Bakan Yardımcısı Nada Semaan’ı da 
ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
dünyanın tarım alanında iki önemli ülkesi 
olan Türkiye-Kanada olarak tarım işbirliği 
ve sorun alanlarını ele aldıklarını söyledi. 

Türkiye’deki teknoloji şirketlerine yatırım 
yapan Wesley Clover ile de görüşen Hisar-
cıklıoğlu, Clover ile Türkiye’deki yatırım ve 
işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

 Hisarcıklıoğlu ve heyetine Türkiye’nin 
Ottowa Büyükelçisi Selçuk Ünal da büyük 
yakınlık gösterdi.

Kanada ile tarımda işbirliği toplantısı

Somali heyetinden TOBB’a ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Kanada programı kapsamında, To-

ronto’da Türk ve Kanada iş dünyası katılımı ile düzenlenen 
çalışma yemeğine katıldı. Yemeğe, Ontario Eyaleti Ulusla-
rarası Ticaret Bakanı, Ontario Belediye Başkan Yardımcısı 
ve Türkiye’nin ve Kanada’nın büyükelçileri de katıldı. 

Güney Kanada’nın önde gelen iş dünyası liderlerinin 
sunuşları ile başlayan toplantıda Ontario Eyaleti Ticaret 
Odası ile işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine 
Ontario etyaleti Uluslararası Ticaret Bakanı Michael KC 
Chan şahitlik etti.

kilerin pekişmesini ve Türk işadamlarının 
Somali’ye yatırım yapmasını istemekteyiz’’ 
ifadesini kullandı. Toplantıda, iki ülke ara-
sındaki ekonomik ilişkilerin, işadamları 
heyetlerinin birbirleri ile görüşerek ge-
liştirilebileceği ve iş planları hazırlayarak 
kalkınmanın daha verimli bir şekilde ola-
bileceği üzerinde duruldu. Aynı zamanda 
bu kalkınmanın gerçekleşmesi için eği-
timin de çok önemli bir faktör olduğuna 
değinildi.

TOBB’da bulunduğundan dolayı onur 
duyduğunu ifade eden eski Cumhurbaş-
kanı Sharif Sheikh Ahmed, TOBB’un Soma-
li’ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür 
etti. Ahmed, ayrıca TOBB ve Somali arasın-
daki ekonomik bağlantıların söz konusu 
eksende gelişimi için işbirliğine ve her 
türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Odaları arasında işbirliğinin ve ticaretin 
geliştirilmesi konuları görüşüldü.  

Sharif Sheikh Ahmed, görüşmede yap-
tığı değerlendirmede “Ekonomi yaşamın 
temelidir. Öncelikli olarak Odalar arası iliş-

S omali eski Cumhurbaşkanı Sharif She-
ikh Ahmed ve Senato üyelerinden 

oluşan heyet TOBB’u ziyaret etti. TOBB Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz’un 
ev sahipliği yaptığı ziyarette, iki ülkenin 
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TOBB’un düzenlediği 
toplantıda konuşan Tanzanya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı Octavian Mshiu 
Organize Sanayi Bölgeleri 
konusunda TOBB’un bilgi ve 
tecrübelerinden yararlanmak 
istediklerini söyledi.

Tanzanya, OSB’ler için işbirliği yapmak istiyor

Türkiye’nin 
Karadeniz 

Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı 
(KEİ) Dönem 
Başkanlığı 
vesilesiyle 
KEİ II. Tarım 

Bakanları Toplantısı İstanbul’da yapıldı.  
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ko-
puz, toplantının açılış oturumuna iştirak etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile 
KEİ Genel Sekreteri Büyükelçi Michael Christi-
des’in konuşma yaptığı törene, KEİ üyesi ülkele-
rin temsilcileri de katıldı.

KEİ II. Tarım Bakanları 
Toplantısı İstanbul’da yapıldı

T anzanya’daki iş ve yatırım fırsatla-
rı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) organizasyonunda düzen-

lenen ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Halim Mete’nin ev sahipliği yaptığı 
çalışma kahvaltısında tanıtıldı. 

Toplantıya, Tanzanya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Yardımcısı Octavian Mshiu 
Başkanlığında işadamlarından oluşan bir 
heyet konuk oldu.

İstanbul’daki TOBB Plaza’da yapılan top-
lantının açılışında konuşan TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mete, Afrika ile 
Türkiye arasındaki ticaretin son 10 yılda üç 
kat arttığına dikkat çekti. Mete, “Ticaretimiz 
yıllık 17 milyar dolara ulaştı. Yine altyapı 
yatırımı anlamında müteahhitlerimiz Afrika 
şehirlerinde yol, bina, havaalanı, enerji hatla-

rı, sanayi tesisleri gibi yüzlerce iş yaptılar. Af-
rika’da 60 milyar dolara yakın 200’den fazla 
proje yaptık. Şimdi önümüzdeki dönemde 
Afrika’ya yeni bir açılım daha yapmak istiyo-
ruz” diye konuştu. 

TOBB çatısı altında faaliyet gösteren Türk- 
Afrika Odası hakkında da bilgiler veren Halim 
Mete, Tanzanya’da Türk firmaları için büyük 
ticaret fırsatları olduğunu dile getirdi. Mete 
şunları söyledi: “2009 yılında Darüsselam Bü-
yükelçiliğimizi tekrar açmamızla birlikte Tan-
zanya ile ilişkilerimiz gelişmeye başladı. Ama 
özellikle ekonomik rakamlar potansiyelimizin 
çok altında. İkili ticaret hacmimiz 150 milyon 
doların altında. Yine karşılıklı yatırımlar çok 

az. Biz bunu geliştirmek istiyoruz. Çünkü 
Tanzanya’da büyük potansiyel var.”

İş fırsatları değerlendirildi
Tanzanya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-

kan Yardımcısı Octavian Mshiu ise yaptığı 
konuşmada, TOBB’un düzenlediği bu top-
lantı vesilesiyle Türk işadamları ile biraraya 
gelmekten memnuniyet duyduğunu dile 
getirerek, Organize Sanayi Bölgeleri konu-
sunda TOBB’un bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanmak istediklerini bildirdi. 

Toplantı sonrasında, Tanzanya Ticaret ve 
Sanayi Odası ile TOBB arasında Türkiye- Tan-
zanya Çalışma Komitesi Anlaşması imzalandı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim 

Mete, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 31. Ola-
ğan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Halim Mete, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri 
Asım İdris katılarak birer konuşma yaptı. Genel Kurul toplantısında Dışişleri 
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet 
Harmancı da hazır bulundu. 

Konuşmaların ardından 31. dönem faaliyet raporu ile mali raporun Genel 
Kurul’a sunumu ve kontrolü gerçekleştirildi. Ardından oda yönetim kurulu 
üyelerinin seçimi yapıldı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası 31. Olağan Genel Kurulu 
sonucu oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri; Atila Süren, Candan Avunduk, 
Ali Kamacıoğlu, Mustafa Kaymak, Ramazan Gündoğdu, Ülfet Sezey, Emre 
Çerkez, Çavlan Paralik, Yaprak Özyalçın, Sercan Görgüner, Metin Uluğ, Taner 
Yolcu, Bayram Ezdaş ve Hasan Kaymakam oldu.

Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası’nın yönetim 
kurulu üyeleri belirlendi






