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TÜRKLER BULUŞUYOR...(www.dtik.org.tr)

Aradaki mesafe ve saat farkı engeli kaldırılıp yurtdışında ve 
Türkiye’de yerleşik girişimcilerimiz arasındaki iletişimin sanal bir 
platforma taşınarak hızlandırılması ve bu sayede ticari ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi amaçlanmıştır. 



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİMM PLATFORMUPLATFORMU’’NUN NUN 
İİÇÇİİNDEKNDEKİİLERLER

� Konsey’den Haberler

� Fuar, Konferans, Seminer, İş birliği ve İş Gezileri Duyuruları

� Yurtdışında Yerleşik Türk Girişimcilerin Başarı Hikayeleri

� Yurtdışında ve Türkiye’de yerleşik Türk girişimci üyelerimizin profilleri 
ve ticari olarak eşleştirilmiş bağlantılar

� 5 Bölge Komitesinin toplantı raporları

� 5 Bölge Komitesinin yaptığı çalışmalar

� Ülke ve bölge bazlı sunumlar/analizler/çalışmalar

� Düzenlenen toplantılar ve iş gezilerinden fotoğraflar/videolar

� Dünya Türk İş Konseyi Basın Bültenleri ve DTİK hakkında basında 
çıkmış haberler vb..

�Dünya çapındaki Türk girişimciler nezdinde fırsat, yenilik, görüş ve 
önerilerden faydalanmak için oluşturulan Dünya Türk İş Konseyi Forum 
Sayfaları



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMUM PLATFORMU’’NA NA ÜÜYELYELİİK K 
NASIL BANASIL BAŞŞLAR?LAR?

� Üye girişi yapıldıktan sonra, profil güncellemesiyle
sistem işlemeye başlar. 

� “Bağlantı Eşleştirme” sistemi devreye girer, üye olan 
diğer üyeler ile ilgilenilen ülke ve sektör bilgilerine göre 
otomatik olarak eşleşilir. Bu eşleştirme sonuçları e-mail 
ve profile mesaj yollamak suretiyle bildirilir. 

� Profilin eşleştiği diğer üyelere mesaj atarak onlarla 
anında iletişim sağlanabilir, ticari ilişkiler kurabilir.  

� Bu kişi “Buluşma ağım” bölümüne eklenerek arada bir 
iş bağlantısı kurulduğu diğer üyelerimize kolayca 
bildirilebilir. Platforma her yeni üye kaydı ve/veya 
güncellemesi olduğunda eşleşme yenilenir. 



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMUM PLATFORMU
““ANA SAYFASIANA SAYFASI””

www.www.dtikdtik..org.trorg.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMUM PLATFORMU
““ANA SAYFAANA SAYFA”” ’’SI (2)SI (2)

www.dtik.org.trwww.dtik.org.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr

Etkinlikler

Ana sayfada, takvimin 
altında akan konferans, 
iş gezisi, toplantı ve fuar
duyurularına 
tıkladığınızda, ilgili 
duyurunun ayrıntılarına 
kolayca ulaşabilirsiniz.



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMUM PLATFORMU
““ANA SAYFAANA SAYFA”” ‘‘SI (3)SI (3)

www.dtik.org.trwww.dtik.org.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr

Ana sayfadan, yurtdışında 
yerleşik Türk girişimcilerimizin 

“başarı hikâyeleri” ‘nin yer 
aldığı sayfaya ulaşabilir, nasıl 

başardıklarına tanık 
olabilirsiniz.



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMUM PLATFORMU
““BBÖÖLGE KOMLGE KOMİİTETE”” SAYFALARISAYFALARI

www.dtik.org.trwww.dtik.org.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr

� Komite üyelerinin 
Fotoğrafları ve CV’leri

� Toplantı Raporları

� Fotoğraf ve Videolar

� Bölgeyle ilgili Haberler

� Duyurular

� Basında Çıkmış
Haberler



“Ü“ÜYELERYELERİİMMİİZZ”” SAYFASI VESAYFASI VE
““PROFPROFİİLL”” LERE ERLERE ERİŞİİŞİMM

www.dtik.org.trwww.dtik.org.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr

Üyelerimiz sayfasında çıkan listede kişiler; ad-soyad, Dünya 
Türk İş Konseyi’ne hangi bölgeden üye olduğu, ülke ve 
firmaya göre listelenir. Ayrıca liste içerisinde ad-soyad, ülke ve 
sektör bazında arama/filtreleme de yapılabilir.



“Ü“ÜYE PROFYE PROFİİLL”” SAYFALARISAYFALARI

www.www.dtikdtik..org.trorg.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr

*****DTİK İletişim Platformu 
üyesi olanlar, ana sayfadan 
kullanıcı adı ve şifrelerini 
girerek üye girişi yapabilir ve 
profillerini güncelleyebilirler.

�Kişisel Bilgiler

�Firma Bilgileri

�Dernek Bilgileri

�İlan Panosu

�Gelen/Gönderilmiş Mesajlar

+ Bağlantılarım Özelliği
= Bağlantı Eşleştirme Sistemi



““BASINDABASINDA DTDTİİKK”” SAYFASI SAYFASI 

www.www.dtikdtik..org.trorg.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr

� Ana sayfadaki sol menüden “Basında DTİK” başlığına tıklayıp 
bugüne kadar hazırladığımız basın bültenlerine ve medyada yer almış
bütün haberlere ulaşabilirsiniz.

� Başlıklar halinde gösterilen haberlerin üzerine tıklandığında ilgili 
haber tüm ekranı kaplayacak şekilde açılacaktır. Açılan haberin 
üzerine tıklandığında ise diğer haber ekrana gelecektir.



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMU M PLATFORMU ÜÜYELYELİĞİİĞİ

www.www.dtikdtik..org.trorg.tr / / info@dtik.org.trinfo@dtik.org.tr

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) üyelerimiz; 2010 yılında 
belirlenecek tarihe kadar ek bir ücret ödemeden, bu tarihten sonra
ise yalnız DTİK üyelik aidatını ödeyerek DTİK İletişim 
Platformumuzdan  faydalanabilirler. Yalnızca yurtdışında yerleşik 
Türk girişimci ve profesyoneller Dünya Türk İş Konseyi’ne üye 
olabilirler.

Türkiye’de yerleşik girişimcilerimiz ise; Dünya Türk İş
Konseyine üye olamamakla birlikte 2010 yılında belirlenecek tarihe 
kadar ücretsiz olarak, bu tarihten sonra ise belirli bir ücret 
karşılığında, İletişim Platformumuza üye olabilirler ve 
avantajlarından yararlanabilirler.



DTDTİİK K ÜÜYELYELİİK BAK BAŞŞVURU FORMU VURU FORMU 



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMU M PLATFORMU ÜÜYELYELİĞİİĞİ NELER NELER 
SASAĞĞLAR?LAR?

� Dünyanın her yerinden yerleşik Türk girişimcilerinin bulunduğu 
DTİK “Üyelerimiz” listesinin içinde isim/soyad, ülke ve sektörler 
bazında aramalar yapabilmek,

� İsteğe göre filtrelenerek arama sonucunda çıkan listelerdeki kişilere 
tıklayarak, sınırlı/sınırsız profillerini görüntüleyebilmek.

� Üye olduktan sonra verilen kullanıcı adı ve şifre ile kendi profilini 
oluşturabilmek ve arama sonuçlarında çıkan listede yer almak. 

� Kendi güncelleyeceği profilinin içine fotoğrafını, irtibat bilgilerini, 
firma bilgilerini, iş birliği yapmak istediği sektör ve ülkeleri, üyesi 
olduğu dernek bilgilerini ekleyebilmek.



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMU M PLATFORMU ÜÜYELYELİĞİİĞİ NELER NELER 
SASAĞĞLAR?LAR?

(2)(2)

� Profiller içine çalışılan firma(lar) ile ilgili irtibat ve faaliyet alanı, 
ürün fotoğraf ve bilgilerinin eklenebilmesiyle bir çeşit sanal ticari 
platforma dahil olabilmek.

�Profilindeki “ilan panosu” bölümü aracılığıyla diğer üyelere duyurular 
yapabilmek,

�Oluşturulan profiller aracılığıyla diğer üyelerle mesajlaşabilmek,

�Forum sayfalarında çeşitli konu başlıkları altında sanal tartışmalar 
açabilmek veya devam eden tartışmalara katılabilmek,



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMU M PLATFORMU ÜÜYELYELİĞİİĞİ
NELER SANELER SAĞĞLAR?LAR?

(3)(3)

� Profile istenen diğer profilleri “Buluşma ağım” başlığı altında 
ekleyebilmek ve bu bilgiyi, profili görüntüleyen diğer üyelerle 
paylaşılabilmek,

� Buluşma ağım bölümüne eklenen kişilerin profillerinde olan bütün 
bilgilere sınırlama olmadan ulaşabilmek,



DTDTİİK K İİLETLETİŞİİŞİM PLATFORMU M PLATFORMU ÜÜYELYELİĞİİĞİ NELER NELER 
SASAĞĞLAR?LAR?

(3)(3)

� Bağlantı Eşleştirme Sistemi’nden yararlanabilmek. 
(İletişim Platformu’na üye olan yeni kullanıcıların firmalarının 
bulunduğu ülke ve faaliyet gösterdiği sektör (ler) ile sistemde 
bulunan diğer üyelerin ilgilendiği ülke ve sektörler eşleştirilir. 
Bildirim, sistem mesajı ve e-posta yolu ile yapılır.)


