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 Türk Girişimci ve Profesyoneller DTİK İletişim Platformu’nda BULUŞUYOR!

MOSKOVA’DA BİRLİKTE TÜRK 
TEKSTİL MERKEZİ KURALIM’
Moskova Hükümeti’nden Türk 
tekstilcilerine Türk Tekstil 
Merkezi kurma ve buradaki 
firmalara her konuda destek 
olma teklifi geldi.
 

BUNLARI BİLİYOR MUYUZ?
Eski Avrupanın ünlü 
gezginlerinden Corneille Le 
Bruyn, söyle der: “Türkler söz 
verince, kendilerine 
inanılmasını isterler ve 
gerçekten de inanılmaya 
layıktırlar. Çünkü Türkler 
sözlerine o kadar sadıktırlar ki; 
ser verirler, sır vermezler!” 

’MISIR HEYET ZİYARETİ’, 
23-26 EKİM 2010
DEİK / Türk-Mısır İş 
Konseyi tarafından, TOBB/
DEİK Başkanı ve DTİK 
Başkanı Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında, Kahire ve 
İskenderiyeʼye işadamları 
heyet ziyareti 
gerçekleştirilecektir.

AYIN GÜNDEMİ Sayı 7-EKİM 2010

NEW YORK’A YATIRIM 
YAPMAK 
KOLAYLAŞIYOR 
New York Valisi David 
Paterson'un uluslararası 
ticaretten sorumlu 
danışmanı Sam Natapoff, 
İstanbul Ticaret Odası'nın 
da girişimi ve önerisi ile 
İstanbul’da Ticaret Ofisi 
açma kararı aldı.

Neden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
duyuruları bana gelmiyor?
DTİK üyeliği, DEİK’in diğer konseylerine 
üyelikten farklıdır. DTİK’e üye olmak için, diğer 
konsey üyeliklerinde olduğu gibi DEİK’e 2000 
dolar aidat ödemeniz gerekmez. DEİK 
duyuruları, yalnızca DEİK aidatını ödeyen diğer 
konseylerin üyelerine gönderilir. 

DEİK üyelerine özel, heyet ziyaretleri, konferans, 
seminer, fuar ve ihale duyurularını almak için, 
Çiğdem Birgin’le (0212 339 50 34, 
cbirgin@deik.org.tr) irtibata geçebilirsiniz.

www.dtik.org.tr

info@dtik.org.tr 

KUVEYT’TE TARİHİ ADIM: 
KEFİL SİSTEMİ KALIKIYOR 
Kuveyt, Ortadoğu 
ülkelerinde yaygın olan kefil 
sistemi ile ilgili tarihi bir 
adım atarak, tamamı ile bu 
sistemi kaldırma kararı aldı. 
“Kefil” olarak bilinen 
sponsorluk sisteminde 
hiçbir yabancı işçi sponsoru 
olmadan ülkede resmen 
çalışma imkânına sahip 
olamıyor.

!

EN ÇOK NEYİ TARTIŞTIK?
Ana sayfamızda yayınlanan 
ankete katılımınızı bekliyoruz. 
İletişim Platformuʼnun 
oluşturulmasının temel amacı, 
üyelerimiz arasında tanışıklık 
sağlanması ve iş bağlantısı 
kurulmasına aracı olmak. 
Paylaşmak istediğiniz öneri ve 
yorumlarınızı info@dtik.org.tr 
adresinden bize ayrıca 
yazabilirsiniz.

!

!

ARTIK MÜŞTERİLER 
İNTERNETTEN 
BULUNUYOR
Türkiye’deki firmaların 
yüzde 46’sı, uluslararası 
firmaların yüzde 51’i, 
internette yer alan sosyal 
ağlar vasıtasıyla yeni iş 
alanları ve müşteriler 
kazanıyor. İletişim Platformu 
sayesinde siz de yeni 
müşteriler/ortaklar 
kazanabilirsiniz.

!

!
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