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            Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)                                                                 
İletişim Platformu                                               
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 Türk Girişimci ve Profesyoneller DTİK İletişim Platformu’nda BULUŞUYOR!

KÜLTÜREL AÇILIMIMIZI 
YAPTIK, BUNUN 
ÜZERİNE İŞ İLİŞKİLERİ 
İNŞA EDELİM
13 Nisan’da Oman’da 
yapılan DTİK Bölge 
Komitesi toplantısında, 
Komite Başkanı Tunç 
Özkan, bölgede kültürel 
açılımdan sonra sıranın iş 
ilişkileri inşaasına 
geldiğini belirtti...

EN ÇOK NEYİ 
TARTIŞTIK?
Ana sayfada yer 
alan, 443 kişinin 
doldurduğu anketin 
sonuçları 
Konseyimizin nasıl 
büyük bir boşluğu 
doldurmak için 
çalıştığının bir 
göstergesi olarak 
karşımıza çıkıyor...

KAZIM USTA, 
TÜRKİYE’YE 1,5 
MİLYON STERLİNLİK 
JETLE GİDİP GELECEK
Londraʼda Türk 
mutfağının en eski ve en 
iyi temsilcilerinden biri 
olan Kazım Akkuş, 
havaalanında kuyruk 
beklemek istemediği için 
uçak fuarında görüp 
beğendiği jeti alacak…

BUNLARI BİLİYOR MUYUZ?
Almanya´da serbest çalışan Türklerin 
sayısı 2010 yılında 100.000´i aşmış 
olacaktır. Bu tarihte Avrupalı Türkler, 
Türkiye´nin en büyük yabancı 
yatırımcıları konumuna geleceklerdir…

AYIN GÜNDEMİ Sayı 2-MAYIS 2010

‘ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
KONFERANSI’, 3-4 
HAZİRAN 2010
ATC/ABD Enerji 
Bakanlığı ortaklığıyla 
düzenlenen ve TAİK 
tarafından desteklenen 
konferans, İstanbul 
Hilton Otel’de 
gerçekleşecektir...

           İLAN PANOSU
DHI Medikal Group’un (dünya çapında 40 
yıllık bir saç ekim firması) Türkiye 
temsilcisi olarak yurtiçi ve yurtdışında 
bulunan oteller, turizm şirketleri, sağlık 
turizmi yapan üyelerle işbirliğine giderek 
marka bilinirliğinin arttırılması için 
taleplere açığız. (Uz. Dr. CEYDA ŞENER)

            SİZLERDEN...
• Üyelerin birbirlerini tanıma ve 

işbirliğine olanak sağladığınız 
için sizleri tebrik ediyorum. 
Bütün üyelerimiz için çok yararlı 
olacağına inanıyorum. (Nilüfer 
Durmaz, İstanbul)

• Platform, hakikaten çok iyi 
olmuş, herhalde herkes farkına 
varır ve faydalı olur. (Vakur 
Dağdeviren, Belçika)

AYNI PLATFORMDA BULUŞANLAR
• ‘Dubai’ye ve Romanya’ya 

gitmeden önce oradaki üyelerle 
İletişim Platformu üzerinden irtibat 
kuruyorum, beni ülkelerinde 
misafir ediyorlar.’(İsmail Sönmez, 
Almanya)

www.dtik.org.tr

info@dtik.org.tr 

MACARİSTAN TÜRK 
YATIRIMCILARI 
BEKLİYOR
Macaristan’ın İstanbul 
Başkonsolosluğu’na 
atanan Büyükelçi Dr. 
Andras Gyenge, 
yüksek teknolojiye 
sahip iş kollarında 
üretim yapan ve 
yapmak isteyen Türk 
yatırımcılarını ülkesine 
bekliyor…

!

!

!

!

http://www.dtik.org.tr
http://www.dtik.org.tr
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/405_K%C3%9CLT%C3%9CREL_A%C3%87ILIMIMIZI_YAPTIK__BUNUN_%C3%9CZER%C4%B0NE_%C4%B0%C5%9E_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0N%C5%9EA_EDEL%C4%B0M.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Basarihikayeleri/404_Kaz%C4%B1m_Usta__T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye_1_5_milyon_Sterlinlik_Jetle_Gidip_Gelecek.html
http://www.dtik.org.tr/Komite/Icerikler/Avrupa/Raporlar/409_Almanya_ve_Avrupa_daki_T%C3%BCrk_K%C3%B6kenli_Giri%C5%9Fimciler_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1__AT%C4%B0AD_2010_.html
http://www.dtik.org.tr/Komite/Icerikler/Avrupa/Raporlar/409_Almanya_ve_Avrupa_daki_T%C3%BCrk_K%C3%B6kenli_Giri%C5%9Fimciler_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1__AT%C4%B0AD_2010_.html
http://www.dtik.org.tr/Duyurular/411_TA%C4%B0K_ATC_ABD_Enerji_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_i%C5%9Fbirli%C4%9Fiyle_Enerji_Verimlili%C4%9Fi_Konferans%C4%B1_3-4_Haziran_2010_%C4%B0stanbul.html
http://www.dtik.org.tr/Duyurular/411_TA%C4%B0K_ATC_ABD_Enerji_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_i%C5%9Fbirli%C4%9Fiyle_Enerji_Verimlili%C4%9Fi_Konferans%C4%B1_3-4_Haziran_2010_%C4%B0stanbul.html
http://www.dtik.org.tr/Duyurular/411_TA%C4%B0K_ATC_ABD_Enerji_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_i%C5%9Fbirli%C4%9Fiyle_Enerji_Verimlili%C4%9Fi_Konferans%C4%B1_3-4_Haziran_2010_%C4%B0stanbul.html
http://www.dtik.org.tr/Duyurular/411_TA%C4%B0K_ATC_ABD_Enerji_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_i%C5%9Fbirli%C4%9Fiyle_Enerji_Verimlili%C4%9Fi_Konferans%C4%B1_3-4_Haziran_2010_%C4%B0stanbul.html
http://www.dtik.org.tr/Duyurular/411_TA%C4%B0K_ATC_ABD_Enerji_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_i%C5%9Fbirli%C4%9Fiyle_Enerji_Verimlili%C4%9Fi_Konferans%C4%B1_3-4_Haziran_2010_%C4%B0stanbul.html
http://www.dtik.org.tr/Duyurular/411_TA%C4%B0K_ATC_ABD_Enerji_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_i%C5%9Fbirli%C4%9Fiyle_Enerji_Verimlili%C4%9Fi_Konferans%C4%B1_3-4_Haziran_2010_%C4%B0stanbul.html
http://www.dtik.org.tr/Uyelerimiz/3867_CEYDA_%C5%9EENER.html
http://www.dtik.org.tr/Uyelerimiz/3867_CEYDA_%C5%9EENER.html
http://www.dtik.org.tr/Uyelerimiz/5967_%C4%B0SMA%C4%B0L_S%C3%96NMEZ.html
http://www.dtik.org.tr/Uyelerimiz/5967_%C4%B0SMA%C4%B0L_S%C3%96NMEZ.html
http://www.dtik.org.tr/Uyelerimiz/5967_%C4%B0SMA%C4%B0L_S%C3%96NMEZ.html
http://www.dtik.org.tr/Uyelerimiz/5967_%C4%B0SMA%C4%B0L_S%C3%96NMEZ.html
http://www.dtik.org.tr
http://www.dtik.org.tr
mailto:info@dtik.org.tr
mailto:info@dtik.org.tr
http://www.dtik.org.tr/Haberler/410_MACAR%C4%B0STAN_T%C3%9CRK_YATIRIMCILARI_BEKL%C4%B0YOR.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/410_MACAR%C4%B0STAN_T%C3%9CRK_YATIRIMCILARI_BEKL%C4%B0YOR.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/410_MACAR%C4%B0STAN_T%C3%9CRK_YATIRIMCILARI_BEKL%C4%B0YOR.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/410_MACAR%C4%B0STAN_T%C3%9CRK_YATIRIMCILARI_BEKL%C4%B0YOR.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/410_MACAR%C4%B0STAN_T%C3%9CRK_YATIRIMCILARI_BEKL%C4%B0YOR.html
http://www.dtik.org.tr/Haberler/410_MACAR%C4%B0STAN_T%C3%9CRK_YATIRIMCILARI_BEKL%C4%B0YOR.html

