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67 Web-Sites in Bilgi Kaynakları
AdvetOne
www.advertone.com Ulusal bir ticaret Rehberidir. Rehber de sektörlere ve
ülkelere göre arama yapılabilmektedir. Rehberin amacı Firmaları bir araya
getirerek uluslararası ticareti canalndırmaktır. Hizmetler ücretsizdir
http://www.advertone.com
Altı Sigma Portalı
Altı Sigma konusunda makaleler, sunumlar, yazılımlar, forumlar, online
eğitim programları ve güncel içerik sunmaktadır.
http://www.altisigma.com/
Altı Sigma Sitesi
Altı sigma ile ilgili bilgiler, makaleler, çok geniş bir link arşivi, download
edebileceğiniz programlar ve online bir çevrimci bulabileceğiniz geniş bir
site.
http://www.geocities.com/alti_sigma
Alışveriş Sektörüne Bulunmaz Fırsat!..
Akvaryumcular,Avizeciler, Hava–Kara-Deniz-Araç Kiralama,
Ayakkabıcilar-Çantacılar, Bay-Bayan-Çocuk Giyim Üretenler,Satanlar,
http://www.alisverisdunyasi.com
Avukat Ücret Tarifesi
Avukat Ücret Tarifesi.
http://www.seyhun.net

Wetter

Girls

Bilgisayarlı Muhasebe
Makaleler, muhasebe ve bilgisayarlı muhasebe uygulamaları hakkında
yazılar, ticari program incelemeleri.
http://www.bilmuh.com/
Bilgit
İş mevzuatı ve güvenliği ile ilgili yasalar ve tüzükler.
http://www.geocities.com/bilgit2001/
Birebir iletişim
KOBİ''lerin internetle ilişkilendirilmeleri ve e-ticaret yapmaları için
hazırlanmış ticaret portalıdır.
http://www.birebiriletisim.com/
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili bilgiler.
http://www.artiemeklilik.com/
Buildturkey - Arama
Ticari aramalarda ihracat ve ithalat alanında firma aramaları için.
http://arama.buildturkey.com/
Business Turkiye
Türkiye''de dağınık halde bulunan ticari web sitelerini sektörel ve bölgesel
bazda derleyen bir iş sitesi. İşadamları, firmalar, satınalma birimleri ve
tüketiciler için bir bilgi bankası.
http://www.businessturkiye.net
Ceteris Paribus
Ekonomistler için geniş kapsamlı bilgi kaynağı.
http://www.ceterisparibus.net/
Danismend
İşletme ve çeşitli yönetim konularında yazılar, fikirler, tanımlar, ve
açıklamalar.
http://www.danismend.com/
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Ds Media Enformasyon
Görsel ve yazılı basın takibi ve tarama hizmetleri.
http://www.dsmedia.com.tr/
E-Ticaret Merkezi
e-Ticaret hakkında her türlü bilgi ve ürün tanıtımlarının yer aldığı sitede,
e-ticaret altyapısı,güvenlik,hukuki
danışmanlık,yönetim,reklam,hosting,e-ticaret örnekleri,şifreleme,kredi
kartı ve diğer ödeme araçları konusunda bilgiler yer almaktadır.
http://www.e-ticaretmerkezi.net
E-bildirge
SSK bildirge, bordro, sigortalı hizmet dökümü, isteğe bağlı sigorta, işveren
bilgi formları, dilekçe örnekleri.
http://www.ebildirge.net/
E-kobiler
KOSGEB destekleri konusunda bilgiler bulunduruyor.
http://www.e-kobiler.com
Ekonomi Politik Toplulugu
Çanakkale 18 Mart Üniverisitesi Biga İİBF Ekonomi Politik Topluluğu,
iktisadi makaleler, topluluk hakkında bilgiler, tartışma grupları.
http://www.angelfire.com/rnb/ekonomip...
EkonomiTr - Ekonomi portalı
Ekonomi ile ilgili linkler ve haberlerin bulunduğu bir site.
http://www.ekonomitr.com/
ElektroMedya
Elektrik - Elektronik - Otomasyon sistemleri tanıtım-bilgi portalı
http://www.elektromedya.net
Filiz Eyüboğlu - Süreç Yönetimi Danışmanlığı
21. yüzyılda değişime ayak uydurabilmek ve rekabetçi olabilmek için
verimlilik ve etkinlik artırıcı yönetim anlayışları: Süreç Yönetimi ve
İyileştirmesi, Toplam Kalite Yönetimi, CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi,
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve çeşitli yazılar
http://www.filizeyuboglu.com
Gümrük Mevzuatı
Türk gümrük mevzuatı, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler.
http://www.gumrukmevzuat.com
Hasmendi.net
Ekonomi makaleleri, büyüme, küreselleşme ve kobilerle ilgili araştırmalar.
http://www.hasmendi.net/
ItalyaOnline.Net - Business
İtalya ile Ticaret için yeni, farklı ve ekonomik bir yolun çizildiği bir site İtalyanca ve Türkçe Sanal Fuar Online, Sanal Standlar, Ticari İlanlar,
tercümeler vb.
http://www.italyaonline.net/business/
KOBITEK, KOBI'lerin İş Portalı
Kobitek, bir KOBİ''nin ihtiyaç duyacağı bilgi ve araştırmaları sunan, bunun
yanında KOBI''lere yönelik mal ve hizmet üretenler ile buluşturan bir
portaldır.
http://www.kobitek.com
Kalite Ofisi
Kalite konusunda bilgi alışverişine katkı amacıyla oluşturulmuş site,
firma-iş rehberi, makaleler, uygulamalar.
http://www.kaliteofisi.com/
Kamu Borçlanması
Borçlar İdaresinden IMF''ye Osmanlı Devleti ve Türkiye''nin kamusal borcu.
Ekonomik tarihin bir başka yüzü.
http://genet.sitemynet.com
Kitap Tarama
Kitap dergi ve basılı doküman tarama ve istenilen dosya formatında
bilgisayar ortamına aktarma, e-book oluşturma.
http://www.kitaptarama.com/
Kobi.net
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için B2B iletişim ve bilgi sitesi.
http://www.kobi.net/
KobiFinans
Kobi''lerin danışma merkezi. Sektörel haberlerden ücretsiz uzman
desteklerine dış pazar ülke raporlarından fırsatlara güncel konularda bilgi
kaynağı
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http://www.kobifinans.com.tr/
Kobidea
Kosgeb''in Bilgi Ağları ve E-İş Desteği kapsamında meslek kuruluşlarına ve
kobilere danışmanlık hizmeti vermektedir.
http://www.kobidea.com/
Kobiline
Microsoft ve koç holding ortaklığı ile KOBİ portalı.
http://www.kobiline.com/
Kobinet
İktisadi raporlar, finans dünyası, AB ile ilişkiler ve mevzuat konularını
içeren yazılar, e-ticaret, üye firmaları içeren veri tabanı, katılımcı kuruluşlar
listesi ve iş teklifleri.
http://www.kobinet.org.tr/
Koniks.com
İş dünyası ile ilgili çeşitli konuların tartışıldığı bir forumlar: Ekonomi,
politika, motivasyon, pazarlama ve satış, performans yönetimi, proje
yönetimi forum konularından bazıları. İş dünyasından haberler,
Türkiye''nin yeni iş portalı
http://www.koniks.com/
Kurumsal Haberler
Kurumsal Haberler Basın Bültenleri Şirketler Firmalar Kobiler Holding
http://www.kurumsalhaberler.com
Makalem.com
Bankacılık, finans, insan kaynakları, teknoloji vb. konularda türkçe
içeriklerin yer aldığı makale bankası.
http://www.makalem.com/
Makina Mühendisi
Makina mühendisler için programlar ile haberler ve linkler sunuyor.
http://www.makinamuhendisi.com/
Meslek Rehberi
Meslek Rehberi, Turkiye''deki mesleklere yönelik Ticaret ve Sektorel bir
Rehberidir. Kurumsal hizmetler sunduğu gibi aynı zamanda iş dünyasına
yönelik çok yönlü bir başvuru yeridir.
http://www.meslekrehberi.com/
Milli Ekonomi Modeli
Prof Dr Haydar Baş''ın eseri olan Milli Ekonomi Modeli''nin internet sitesi.
http://www.milliekonomimodeli.com
Mortgage sistemi
Mortgage sistemi hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu site''de tutulu satış
şartları ve online ev kredisi hesaplayıcısı da bulunmaktadır.
http://www.evalsis.com/
OpenTR Türkiye İş-Ticaret Rehberi
İş dünyasından çeşitli haberler ve sektör firma listelerine ek olarak il
bazında ekonomik göstergeler sunuyor.
http://www.opentr.com/index.asp
Patronlar Dünyası
İşverenlerin günlük haber ihtiyacını karşılayan bağımsız bir yayın organı;
ekonomi, finans, şirket ve aktüel konularda haberler.
http://www.patronlardunyasi.com/
Pazaradanpazara.Com
Hiç vakit kaybetmeden pazardanpazara.com web sitesine sizde ilanınızı
bırakın. Üstelik ücretsiz, ilan bırakmak için tek yapmanız gereken üye
olmak.
http://www.pazardanpazara.com
Sanayi Borsa
Ürün ve fiyat listelelerinin güncelliğini korumak amacı ile faks ve telefon
zahmetinden kurtulmak amacı ile hazırlanmış kaynak site.
http://www.sanayiborsa.com/
Servis Hizmetleri
Tüm servis ve hizmet alabileceğiniz kurum, kuruluş ve şahıs web
sayfalarının bir araya toplandığı bir hizmet sitesi.
http://www.servisinden.com
Tradenec - Ticaret Forumu
Amacımız; firmaların aralarında iş ilişkilerini geliştirmeleri, birbirleriyle
yardımlaşmaları, kendi sektöründe veya alt sektöründeki firmalara rahatça
ulaşarak sorularını, sorunlarını paylaşmalarını sağlamak.
http://www.tradenec.com
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Turizm Kataloğu
Turizm endüstrisini buluşma noktası.
http://www.turizmkatalogu.com
Turk Rehber
Turk is dunyasinin yeni adresi
http://www.turkrehber.org
Turkish Australian Online Business
Tüm Avustralya''daki Türkçe konuşan işyerleri ve tüketicileri buluşturan ve
birbirlerine ulaşmalarını sağlama amacını taşıyan bir site...
http://www.taob.com.au/index-tr.html
TurkishExporters
Turkish e-trade portal
http://www.turkishexporters.org
Türk Tarım
Türkiye''de tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışma yapan bir
platform.
http://www.turktarim.com/
Türk Ticaret Rehberi
Ticari kuruluşların internetteki buluşma noktası.Türk Ticaret Rehberi.com
http://www.turkticaretrehberi.com
Türk İşadamı
İşadamlarına faydalı bilgiler, ilgili linkler.
http://www.turkisadami.com
Türkiye Ticaret Platformu
Türkiye Ticaret Platformu ve Arama Motoru
http://www.bigpazar.net
Türkiye'nin Perakende Haber Portalı
Türkiye''nin Perakende Haber Portalı olan perakende.org Market Dergisi ve
Mağaza Butik Dergisi tarafından desteklenmektedir.
http://www.perakende.org
Türkiye'nin Ticari Kataloğu
Türkiye''de kobilere yönelik ticari bir katalog.
http://www.arehber.com
Yapı Projeleri Bilgi Bankası
Türkiye Genelindeki Üst Yapı ve Alt Yapı Projeleri Bilgi Bankası
http://www.yapibilgi.com
artık sizin için daha kolay ...
E.Toptancılar profosyenel bir ekip ile hizmetinizdedir. Sitemiz aracılığı ile
müşteriler size bir klik kadar yakın.
http://etoptancilar.com
süper kobi
internet üzerindeki portalınız
http://www.superkobi.com
tahtakale li
Sadece Tahtakale Bölgesinde kurulu bulunan iş yerlerinin sektör bazında
tasnif edilip reklamlarını yayınlayan portaldır.Firma ve ürünlerini resim
yardımıyla açıklayıp iletişim bilgilerini ihtiva eder.
http://www.tahtakaleli.com
ulusal ticaret platformu
firmalar, firma rehberi, sektörel aramalar, ihaleler, e-ticaret, e-pazar,
e-bayi
http://www.firmam.net
Özbank
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirler için başvuru kaynağı niteliğinde bir site.
http://www.ozbank.com.tr/
Özelleştirmenin Hikayesi
Dundar Aytar''ın kaleminden özelleştirme, başlangıçtan çimento
özelleştirmelerinin sonuna kadar olaylar, kurumlar, insanlar.
http://daytar.tripod.com/icindekiler....
İnfomag
İş dünyasının küresel ve yerel platformda ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi
ve deneyimi, güncel ve nitelikli biçimde sağlama vizyonuna iş dünyası
haber ve bilgi portalı.
http://www.infomag.com.tr/
İsgelistirme
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Sizde sitenizi isgelistirme.com''a ekleyebilirsiniz.
http://www.isgelistirme.com
İşgüvenliği.Net
Fişek Enstitüsü tarafından hazırlanmış iş güvenliği portalında köşe yazıları,
karikatürler, Çalışma Ortamı dergisi, diğer yararlı bilgiler ve kaynaklar
sunuluyor.
http://www.isguvenligi.net/
ŞikayetVar
Ürün ve hizmetlere yönelik her türlü şikayet ve övgüler, ve çözüm takibi,
hukuki öneriler ve destek.
http://www.sikayetvar.com/
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