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 Türk Girişimci ve Profesyoneller DTİK İletişim Platformu’nda BULUŞUYOR!

ORTAK DİL AYNI 
PLATFORMDA 
BULUŞTURDU
Komşu ve çevre 
ülkelerde yaşayan 
Türkçe konuşan 
girişimciler, TOBB’un 
düzenlediği program 
kapsamında, DEİK'i 
ziyaret etti. DTİK’in 
faaliyetleri ve özelde 
İletişim Platformu yoğun 
ilgi gördü.
 

BUNLARI BİLİYOR 
MUSUNUZ?
OECD ülkelerindeki 
göçmenler, yerel halkla 
karşılaştırıldığında daha 
fazla girişimcilik 
faaliyetlerinde bulunuyor. Bu 
ülkelerde çalışan göçmen 
nüfusun % 12,7’si kendi işini 
kurarken, bu oran yerli 
çalışan nüfusta % 12.0’de 
kalıyor.  

“CLEANTECH FORUM", 26 
KASIM 2010- ZÜRİH
T.C. Cumhurbaşkanı Sn. 
Abdullah Gülʼün İsviçre Ziyareti 
vesilesi ile DEİK/Türk-İsviçre İş 
Konseyi, İsviçre-Türk İş 
Konseyi ve Cleantech 
Switzerland işbirliği ile 
“Cleantech Forum” 
düzenlenecektir. Foruma, iki 
ülke Cumhurbaşkanlarının da 
katılımı öngörülmektedir.

AYIN GÜNDEMİ Sayı 8-KASIM 2010

BRÜKSEL’DE 
CUMHURİYET RESİTALİ 
AYAKTA ALKIŞLANDI 
TÖSED tarafından, 
Büyükelçi Nazif Murat 
Ersavcı´nın himayelerinde 
Brüksel’de düzenlenen ve 
izleyenlerin sanatçıları 
ayakta alkışladığı 3. 
Brüksel Cumhuriyet Resitali 
ve Resepsiyonu’na büyük 
katılım oldu.

!

Artık ana 
sayfada yer alan 
haberleri 
dilerseniz e-mail 
yoluyla, dilerseniz 
de print ederek 
istediğiniz kişilerle 
paylaşabilirsiniz. 

www.dtik.org.tr

info@dtik.org.tr 

HİSARCIKLIOĞLU, TÜRK 
YATIRIMLARININ ÖNÜNÜ 
AÇMAK İÇİN MISIR’DAYDI
TOBB/DEİK-DTİK Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 70 
kişilik işadamı heyetiyle 
beraber Mısır’a düzenlediği 
ziyaret kapsamında, Mısır 
Başbakanı Süleyman 
Nazif’le görüşmesinde 
yatırım yapan Türk 
firmalarının sıkıntılarını dile 
getirdi ve destek istedi.

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.

NEW YORKLU TÜRK 
EDİSON, AYDINLANMADA 
DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ
GE firmasının New York 
araştırma merkezinde 
uzman mühendis olarak 
çalışan Bolu’lu Doç. Dr. 
Mehmet Arık’ın 
gerçekleştirdiği buluş, 
iPhone’lar gibi ısınma 
problemlerinin yaşandığı 
birçok teknolojik üründe 
kullanılabilecek.
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