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Türk Özel sektörünün dünyaya açılan kapısında bir 
platform olarak faaliyetlerini sürdüren DEİK; Türk özel 
sektörünün dış ekonomik ilişkilerini organize etmek, 
yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını analiz 
etmek ve ülkeler arası karşılıklı ticareti artırmak için 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın 
belirlediği yolda, Ekonomi Bakanımızın koordinasyonu ve 
desteğiyle süratle çalışmalarına devam ediyor. 
2017 yılı itibariyle Ekonomi Bakanlığımız ile koordineli 
olarak faaliyetlerimizi, 137’i ülke bazlı, 7’si de sektörel 
ve özel amaçlı olmak üzere, 144 İş Konseyimizle 
sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı daha etkin ve odaklanması 
kolay bir şekilde sürdürebilmek için ‘11 Ocak İş Konseyleri 
Genel Kurulları’ sonrası, bölgesel yapılanmadan, ülke 
bazlı yapılanmaya geçtik. Üyelerimiz, bölgeleri blok olarak 
seçmek yerine, her ülkeyi, kendi tercihleri doğrultusunda, 
ayrı ayrı seçtiler. Bu sayede, iş adamlarımız, özellikle 
hedefledikleri ülkelerde yoğunlaşacaklar. 

Ülkemizin küresel aktör olma ve dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girme inancından yola çıkılarak; 2007 yılında, yurt 
dışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha 
sahip, Türk lobiciliğinin yurt dışında etkin olması için çaba 
gösteren Türk girişimcilerimizi ve uluslararası büyük güce 
sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk 
profesyonellerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla 
DEİK’in bünyesinde, Dünya Türk İş Konseyi’ni (DTİK) 
kurduk. DTİK kurulduğu günden bu yana, yurt dışında Türk 
lobicilik faaliyetlerini artırarak, ülkemizin yüksek imajını 
daha ileriye taşımaya gerek yerleşik Türk girişimcileri 
toplantılarıyla gerekse olağan bölge komite toplantılarıyla 
Türk diasporasının ekonomik varlığını güçlendiriyor. 

Bu çalışma ile devlet ve Türk diasporası arasında 
köprü görevini üstlenen DTİK’in stratejilerini açıklamayı 
amaçladık. DTİK üyelerinden ne bekliyor? Üyeleri DTİK’ten 
ne bekliyor? Bu sorulara cevap bulmayı hedefledik. 
Strateji Çalışmasının en önemli yöntemi Ortak Akıl ile çok 
farklı görüşler ve fikirler de ortaya koydu. Bu önemli ve 
gerekli idi. Çünkü kuruluşundan bu yana DTİK’in üyelerinin 
DTİK’ten beklentilerini bu kapsamda ilk kez soruyorduk. 
Hepimizi heyecanlandıran ve umutlandıran bir açısı oldu 
bu çalışmanın. Tüm önerileri bir potada eritmek için gayret 
edildi, DTİK’in çatısı altında yer aldığı DEİK ile uyumlu ama 
kendine has güçlü özelliklerini koruyacağı bir tarif ortaya 
konuldu. Çalışmanın Türk diasporasının küresel ekonomide 
güçlü bir Türkiye vizyonuna katkı sağlamasını temenni 
ediyorum.

Saygılarımla.

Takdim

Nail Olpak
DEİK / DTİK Başkanı
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Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), DEİK bünyesinde 2007 
yılında yurt dışında yerleşik Türk girişimci ve profesyonel 
yöneticileri bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. 
Konsey Türk girişimci diasporasının ekonomik varlığını 
güçlendirmek ve lobi kapasitesini artırmaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu, Yüksek 
İstişare Kurulu ve altı bölgede faaliyet gösteren komiteler 
aracılığı ile çalışan DTİK bugüne kadar 2009, 2011 ve 
2016 yıllarında Dünya Türk Girişimciler Kurultayları 
düzenlemiştir.

DTİK’in önümüzdeki dönem çalışma öncelikleri ve 
önceliklerine uygun kurumsal yapısının belirlenmesi için 
strateji geliştirme çalışması hayata geçirilmiştir. DEİK 
yönetimi tarafından seçilen danışmalık şirketi tarafından 
yürütülen proje, DTİK üyelerinin ve paydaşlarının katkısı ile 
katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmiştir.

DTİK’in Strateji geliştirme projesinin amacı; DTİK’in tüm 
yurtdışı girişimcilerini kapsayacak ortak aklı, çözümleri 
ve etkin Türk lobiciliğinin gelişimini sağlayacak vizyon 
ve strateji oluşturmak ve bölge bazında bu yeni vizyonu 
gerçekleştirecek en etkin yapılanmayı tasarlamaktadır. 
Üç aşamada gerçekleştirilen projenin ilk aşamasında 
DTİK vizyonunun geliştirilmesi, yurtdışındaki Türk 
girişimcilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi için paydaşlar 
ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. İkinci 
aşamasında bölgesel çalıştaylar düzenlenerek DTİK’in 
önümüzdeki dönem çalışma öncelikleri ve kurumsal 
yapısının belirlenmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Afrika – Ortadoğu – Körfez Bölge Çalıştayı 24 Nisan 2017 
tarihinde İstanbul’da, Avrasya-Balkanlar Bölge Çalıştayı 12 
Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da, Avrupa Bölge Çalıştayı 
14 Mayıs 2017 tarihinde Köln’de, Amerika Bölge Çalıştayı 
21 Mayıs 2017 tarihinde Washington DC’de ve Asya-Pasifik 
Bölge Çalıştayı 25 Mayıs 2017 tarihinde Hong-Kong’da 
gerçekleştirildi. Bölge çalıştaylarına farklı ülkelerden 
toplamda 120 Türk girişimci katıldı.

Projenin üçüncü aşamasında ise DTİK’in iddia sahiplerinin 
geniş katılımı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Hüsnü Dilemre’nin teşrifleri ile 6-7 
Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da geniş katılımlı, Strateji 
Projesi Bütünleştirme Konferansı düzenlendi. Konferansta 
bölge masaları oluşturularak katılımcıların fikirleri ve 
yapılanma önerileri alındı. Arama konferansına 30 farklı 
ülkeden gelen katılımcı gruplar, kamu kurumları ve diğer 
paydaşlarla 100’ü aşkın iş insanı katıldı.

Derinlemesine görüşmeler, bölgesel çalıştaylar ve 
bütünleştirme konferansıda ortaya çıkan görüş ve öneriler 
danışman şirket tarafından sentezlenerek raporlaştırılıp 
DTİK İcra Komitesi ve DEİK Yönetim Kuruluna 
sunuldu. Strateji raporu DTİK İcra Komitesi tarafından 
nihaileştirilerek bu kitapçıkta değerli üyelerimizin ve 
paydaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır. Strateji raporu 
çıktıları DTİK İcra Kurulu öncülüğünde bölgesel komitelerin 
katkısı ile ilgili paydaşlar ve kamu kurumlarının desteği ile 
şeffaf bir süreç içinde katılımcı bir anlayış ile uygulamaya 
geçirilecektir.

Önsöz
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Vizyon Misyon
Yurtdışı Türk iş dünyası 
içinde ve kamu ile diğer sivil 
toplum paydaşları arasında 
etkileşim, koordinasyon ve 
ağ tipi yapılanma (network) 
oluşturmak; bu faaliyetlerden 
oluşacak ortak ekonomik güç 
ile Türkiye’nin etkileme (lobi) 
çalışmalarına katkı sağlamak.

DTİK çatısı altında bir olalım, 
biz olalım, küresel bir güç 
olalım.
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DTİK Kurumsal Yapılanması

DEİK
Yönetim Kurulu

DEİK
Genel Sekreterlik

DTİK
Yürütme Kurulu

DTİK
Sekreteryası

Asya-Pasifik
Bölge Komitesi

Bölge İcra Komitesi Şehir Sorumlusu

Amerika
Bölge Komitesi

Bölge İcra Komitesi Şehir Sorumlusu

Afrika-Ortadoğu-Körfez
Bölge Komitesi

Bölge İcra Komitesi Şehir Sorumlusu

Balkanlar
Bölge Komitesi

Bölge İcra Komitesi Şehir Sorumlusu

Avrasya
Bölge Komitesi

Bölge İcra Komitesi Şehir Sorumlusu

Avrupa
Bölge Komitesi

Bölge İcra Komitesi Şehir Sorumlusu
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•	 DTİK Yönetim ve DTİK İcra Kurulları, DTİK Yürütme 
Kurulu adı altında tek bir kurul olarak toplanır. 

•	 DTİK Yürütme Kurulu çalışmalarını DEİK Yönetim 
Kuruluna bağlı olarak yürütür. 

•	 DTİK Bölge Komite Başkanları DTİK Yürütme Kurulu 
üyesi olarak çalışmalara katılır.

DTİK Merkez Yapılanma
DTİK Yürütme Kurulunun 
Oluşturulması ve Görevlendirilmesi

DTİK Kurumsal Yapılanması
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a. DTİK Bölge Komitelerinden gelen yeni bölge 
kurulması önerilerini değerlendirerek karar verir.

b. DTİK üye başvurularını Bölge Komiteleri 
tarafından aktarılan görüş ve referanslar dahilinde 
değerlendirir ve sonuçlandırır.

c. Yurt dışındaki Türk girişimci ve profesyonellerin, 
Türkiye’de uygulanan ihracatı ve yatırımları teşvik 
sistemine ve devlet yardımları uygulamalarına 
katılım ve faydalanmalarını sağlamak üzere öneriler 
geliştirerek, ilgili kurumlara sunar.

d. DTİK yıllık üyelik aidatını belirler. 

e. Dört yılda bir düzenlenecek kurultayları planlar.

f. Dört yıllık stratejik planın oluşturulması ve 
bölgelerde yapılan bölge stratejik planlarını gözden 
geçirir ve onaylar.

g. Yıllık DTİK hedeflerini bölgelere iletir.

h. Yıllık bazda, DEİK ve/veya Ekonomi Bakanlığı 
aracılığı ile, ilgili bakanlıklarla temasa geçerek, 
bölge bazlı etkileme stratejileri temin eder ve ilgili 
bölgelere iletir.

i. Bölge Komitelerinden gelen etkinlik takvimlerini ve 
bütçelerini inceler ve onaylar.

j. Bölge bütçelerinde karşılanması beklenen tutarı 
konsolide bütçe haline getirerek, ilgili makama 
sunar ve bütçeyi temin eder.

k. Bölge Komiteleri performanslarını, bütçe/fiili 
harcama ve planlanan/uygulanan etkinlik bazında 
altı ayda bir değerlendirir ve Bölge Komitelerine 
geri bildirim verir.

l. DTİK merkez etkinliklerinin yıllık takviminin 
oluşturulmasını, bölge komitelerine duyurulmasını 
ve ilgili etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

m. Bölge Başkanları, Başkan Yardımcıları, varsa  Şehir 
Sorumluları için oryantasyon eğitimlerini planlar ve 
takip eder.

n. DEİK Ülke/Sektörel İş Konseyleri ile Bölge 
Komiteleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

o. DTİK Yürütme Kurulu 2-3 ayda bir toplanır (acil 
gündem olmadığı takdirde).

Oluşacak olan DTİK 
Yürütme Kurulu, mevcut 
DTİK Yönetim Kurulu ve 
DTİK İcra Komitesinin 
görevlerini devir alır. 

Buna göre DTİK Yürütme 
Kurulu’nun görevleri:
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a. DTİK bölgeler ve DTİK merkez arası iletişimi  
ve bilgilendirmeyi sağlar.

b. Oryantasyon eğitimlerini tasarlar, geliştirir  
ve uygulamaya alır.

c. Merkez stratejik planının iletilmesini sağlar,  
bölge stratejik planını onay için DTİK Yürütme 
Kurulu’na aktarır.

d. Bölgelerden gelen etkinlik takvimlerini ve bütçelerin 
konsolidasyonunu DTİK Yürütme Kurulu’na sunar.

e. Merkezi olarak yürütülen toplantıların takvimini 
hazırlar, bütçesini oluşturur ve DTİK Yürütme 
Kurulu’na onay için sunar.

f. Merkez toplantıları ve etkinlikleri için gerekli 
organizasyonun yapılmasının takibini yapar.

g. DEİK Ülke/Sektörel İş Konseylerinin rapor ve 
haberlerini DTİK bölgelerine iletir.

h. DEİK Ülke/Sektörel İş Konseyleri ile ortak 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ilgili iletişim 
ve koordinasyon desteğini sağlar.

i. Bölgelerden gelen üyelik taleplerini toplar, DTİK 
Yürütme Kurulu’na sunar ve sonuçlarla ilgili 
bölgelere geribildirim verir.

j. Üye aidatlarının borç ve ödemelerinin takibini yapar.

k. DTİK web portalı üzerinde haber, bilgilendirme vb. 
bilgilerin güncellenmesini sağlar.

l. Merkez projelerinin takibini ve raporlanmasını 
gerçekleştirir.

DTİK Merkez Yapılanma
DTİK Sekreteryasının Görevleri

DTİK Kurumsal Yapılanması
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Yeni müstakil bölge kurulması süreci

1. Bölge gelişim potansiyelinin saptanması ve Türk iş 
insanlarının potansiyelinin (sayı ve ekonomik güç 
bağlamında) araştırılması.

2. Araştırma sonrası gelişme potansiyeli olduğu 
düşünülen alt bölgeler için, Bölge İcra Kurulu üyeleri 
içinden ilgili bölge için bir sorumlu atanması.

3. Bölgedeki iş ve üye potansiyelinin araştırılması ve 
yeni üye geliştirme hedeflerinin bölgeden sorumlu 
Bölge İcra Kurulu üyesine verilmesi.

4. İhtiyaç olan bölgelerde Bölge İcra Komitesine destek 
veren Şehir Sorumlusunun tanımlanması.

5. Üye sayısı ve ülke potansiyeli kapsamının 
değerlendirilmesi, ve yeni bölgelerde bölünmeye 
gidilmesi için DTİK Yürütme Kuruluna raporlanması.

6. DTİK Yürütme Kurulu’nun kararı ile yeni bölgenin 
oluşturulması.

DTİK yapılanmasında Asya-Pasifik, Afrika-Ortadoğu-
Körfez, Avrasya, Balkanlar, Avrupa ve Amerika olmak 
üzere 6 bölge esas alınır.

Üye sayısı belli bir yekuna ulaşan alt bölgelerde yeni 
bölgeler kurulabilir.* (Ör: Latin Amerika, Okyanusya). 

Bölgesel Yapılanma
Bölge Yapılanması

DTİK Kurumsal Yapılanması

* Revize yönergede ihtiyaç duyulması durumunda yeni bölgenin
nasıl kurulacağı şekillendirilecektir.
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a. Kendi bölgesindeki Türk girişimci ve profesyonelleri 
tarafından oluşturulan kuruluşlar arasında eşgüdüm 
sağlayarak, DTİK Yürütme Kurulu’nun almış olduğu 
kararları bölgesel bazda uygular.

b. DTİK sekretaryası ile eşgüdüm içinde, Türk 
girişimci ve profesyonellerinin ülkeler bazında 
veri tabanının oluşturulmasına destek sağlayarak, 
sürekli iletişimlerini ve bu suretle aralarında somut 
iş bağlantıları yapmalarını sağlamak üzere, DTİK 
portal ve sistemlerine gerekli desteği sağlar.

c. DTİK tarafından düzenlenecek etkinlik ve kurultaylar 
için, destek ve katılımı arttırıcı faaliyetlerde bulunur.

d. Bölgelerde DTİK üyeliğini arttırmak amacıyla 
çalışmalar yürütür.

e. DTİK stratejik planı doğrultusunda bölgesel dört 
yıllık stratejik planını hazırlar ve DTİK Yürütme 
Kurulu onayına sunar.

f. Yıllık bazda etkinlik ve etkileme  planları oluşturur, 
ve bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynak 
planlaması ile bütçe planlarını oluşturur ve DTİK 
Yürütme Kurulu’nun onayına sunar.

Bölgesel Yapılanma
DTİK Bölge Komitelerinin Görevleri

DTİK Kurumsal Yapılanması
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g. Bölge İcra Komitesi olmadığı durumlarda 
(bkz. Bölge İcra Komitesinin Oluşturulması ve 
Görevlendirilmesi), DTİK Yürütme Kurulu tarafından 
onaylanan bütçe, etkinlik ve etkileme planlarını 
uygulamaya koyar. 

h. Altı ayda bir olmak üzere bütçe/fiili ve planlanan/
gerçekleştirilen etkinlikler bazında DTİK Yürütme 
Kurulu’na performans raporları oluşturur ve sunar.

i. Bölge Komitesi için alt yapılar oluşturur ve denetler:

•	 Gerekli olduğu takdirde Bölge İcra Kurulu 
oluşturulur,

•	 Gerekli olduğu takdirde Şehir Sorumluları için 
DTİK Yürütme Kuruluna görüş bildirir,

•	 İcra Kurulu ve Şehir Sorumlularının çalışmalarını 
ve bütçe kullanımlarını takip eder.

j. Bölgesindeki Türk iş insanlarının ekonomik gücünün 
geliştirilmesine eğitim, bilgilendirme ve işbirliği 
çalışmaları yaparak katkıda bulunur. 
 
 
 
 
 

k. Bölgesindeki ve bölgeler arası planlanmış 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Çalışma Grupları 
oluşturur:

•	 Bölge Komitesi Üyeleri içerisinden oluşturulur,

•	 Ek bir bütçeleri olmadan, etkinlik bazında 
bütçelendirilmiş faaliyetlerde bulunmakla 
görevlendirilir,

•	 Faaliyet bitiminde, Bölgesel Komiteye yapılacak 
raporlama sonrası, çalışma grubu otomatik 
olarak fesh edilir.

	› DTİK Bölge Komitesi (e) şıkkında bahsi geçen 4 
yıllık bölge stratejik planı hazırlama görevini ve  
(i) şıkkında tanımlanan alt yapı oluşturma görevi 
haricindeki tüm görevlerini Bölge İcra Komitesine 
devredebilir.

	› Bölge İcra Komitesi olduğu durumlarda Bölge 
Komitesi dört aylık periyotlarla Bölge İcra 
Komitesinin performansını denetler. Şehir 
Sorumlularına aktarılan kaynakları takip ve 
kullanımlarını kontrol eder.  

	› DTİK Yürütme Kuruluna aktarılan tüm performans 
raporları DTİK Bölge Komitesi onayı olmadan 
gönderilemez.
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1. Bölge Komitesi kişi sayısı 15’den fazla olan bölgelerde 
Bölge İcra Komitesi kurulabilir. 

2. Bölge Komite Başkanı, Başkan Yardımcıları ve bölge 
coğrafyasını kapsayacak şekilde seçilmiş bir adet Bölge 
Komitesi üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Ana Görevleri

a. Seçildiği tarihi takip eden ilk ay içerisinde, bölge için 
yıllık etkinlik-etkileme planlarını ve bunlara bağlı bütçe 
önerilerini oluşturur ve Bölge Komitesi onayına sunar.

b. Bölge Komitesi ve DTİK Yürütme Kurulu tarafından 
onaylanan bütçe kapsamında etkinlik ve etkileme 
planlarını uygulamaya koyar.

c. Dört ayda bir olmak üzere bütçe/fiili ve planlanan/
gerçekleştirilen etkinlikler bazında Bölge Komitesine 
performansını raporlar.

d. Bölgedeki Türk iş insanlarının ekonomik gücünün 
geliştirilmesine katkıda bulunmak için eğitim, 
bilgilendirme, yerel kaynak geliştirme projeleri gibi 
etkinlikler planlar ve uygular.

e. DTİK Bölge Komitesinin görevleri içinden kendisine 
planlaması ve yürütmesi için devredilen tüm faaliyetleri 
gerçekleştirir.

f. Bölge İcra Komitesi, DTİK Bölge Komitesi tarafından 
onaylanmamış hiçbir etkinlik, eğitim, bilgilendirme 
toplantısı veya etkileme faaliyeti gibi uygulamaları 
gerçekleştiremez; onaylanmış bütçeyi aşacak hiçbir 
harcama yapamaz.

Bölgesel Yapılanma
Bölge İcra Komitesi Oluşturulması
ve Görevlendirilmesi

DTİK Kurumsal Yapılanması



15

a. Etkinlik ve etkileme, planlama ve bütçe ihtiyacının 
belirlenmesi;

•	 DEİK kurucu kuruluş/kurumsal üyeleri ile ortak 
yürütülecek toplantı temaları ve yıllık etkinlik 
takvimi doğrultusunda etkinlik planlarını hazırlar.

•	 DTİK Yürütme Kurulu tarafından bildirilen 
etkileme stratejileri doğrultusunda bölgesinde 
yürüteceği etkileme (lobi) faaliyetlerini içerik ve 
uygulama zamanlaması ile birlikte planlar.

•	 Yıllık bazda gerçekleştirmeyi hedeflediği toplantı, 
bilgilendirme ve eğitim aktiviteleri, ziyaretler, 
seminer ve gelir getirmeye yönelik faaliyetleri 
kapsam ve zamanlama içerecek şekilde planlar.

•	 Planlanan aktiviteler için gerekli kaynağın 
planlanması ve bütçenin oluşturularak DTİK Bölge 
Komitesinin onayına sunulmasını sağlar.

•	 Onaylanan faaliyet planlarının ve bütçenin DTİK 
Yürütme Kurulu’na istenilen tarih çerçevesinde 
onay için gönderilmesini gerçekleştirir.

b. Planlanan etkinlik ve etkileme faaliyetlerinin 
yürütülmesi ve performansın raporlanması;

•	 Onaylanmış takvim doğrultusunda faaliyetlerin 
planlanması ve yürütülmesini sağlar.

•	 DTİK Yürütme Kurulu tarafından gönderilmiş olan 
toplantı tarihlerine katılımcı gönderilmesinin 
sağlanması için ilgili koordinasyon ve iletişim 
aktiviteleri yapar.

•	 DTİK Bölge Komitesi ve DTİK Yürütme Kurulu 
için ilgili performans raporlarının hazırlanması 
ve istenilen zamanlarda gönderilmesini 
gerçekleştirir.

•	 Altı ayda bir DTİK Yürütme Kurulu’na performans 
değerlendirmesi için raporlamayı hazırlar ve 
DTİK Bölge Komitesi onayı sonrası DTİK Yürütme 
Kurulu’na sunar.

c. Bölgedeki Türk iş dünyasının ekonomik gücünün 
geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere;

•	 Göreve geldiği andan itibaren yerel ekonomik 
imkanlarını araştırır.

•	 Teşvik ve hibelerle, ilgili bölge ülkelerinin 
gündemini takip eder.

•	 Bölge İcra Komitesi olarak bölgede faaliyet 
gösteren ticaret odaları, kalkınma ajansları ve 
benzeri yapılarla iş birliği yapar.

•	 Ticaret ataşeleri, ticaret odaları, ekonomik 
ajanslar vb. paydaşlar ile toplantılar yaparak bilgi 
alışverişinde bulunur.

•	 DTİK Bölge İcra Komitesi, elde edilen bilgi ve 
fırsatları bölgedeki DTİK üyeleri ile paylaşır.

•	 Bölgedeki üyelerden gelen iş ve yatırım 
fırsatlarını DTİK Sekreterya’ya iletir. 

Bölge İcra Komitesi için 
tasarlanmış ana eylem 
planları
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•	 Şehir Sorumluları, DTİK Bölge Komitesi önerisi üzerine 
DTİK Bölge üyeleri arasından seçilerek, DTİK Yürütme 
Kurulu görüşü alınarak atanır.

•	 Şehir Sorumlularının atanması için olası durumlar: yaygın 
bir coğrafyada az Türk'ün yaşadığı durumlar veya yoğun 
Türk nüfusun yaşadığı yerler dışında kalan, iş geliştirme 
potansiyeli yüksek, ancak daha az Türk'ün bulunduğu 
durumlar

•	 Şehir Sorumluları Bölge Komitesi, varsa Bölge İcra 
Komitesine bağlı çalışırlar.

Ana Görevleri

a. Yerel kamu kuruluşları, ticaret odaları ile 
temas kurmak,

b. DTİK tanıtım toplantıları ve bilgilendirme 
çalışmaları yapmak,

c. Kendi şehirlerindeki iş fırsatlarını takip etmek,

d. Bölgenin kendi şehrinde yapacağı lobi çalışmalarına 
organizasyon desteği vermek,

e. Tüm yapılan çalışma ve araştırmanın 
komiteye raporlamak

Bölgesel Yapılanma
Şehir Sorumlularının Atanması ve 
Görevlendirilmesi

DTİK Kurumsal Yapılanması



17

a. Seçim Usülleri

 Seçimler DEİK Ülke/Sektörel İş Konseyleri seçimleri 
usul ve esaslarına göre yapılır. 

b. DTİK Üyeliği İçin Ek Şartlar 
 
DTİK Yönergesinin ilgili maddesine ek şartlar:

•	 Yurtdışı Türk girişimci dernek/vakıf üyelerinin, 
münferit girişimcilerin ve profesyonellerin, 
yurtdışında aktif iş yaşamına sahip olmaları ve/
veya aktif olarak ticari hayatın içinde yer almaları

•	 Üye adayının iş hayatında aktif faaliyet 
gösterdiğini yaşadığı ülke şartlarına uygun 
belgelendirmesi

•	 Adayların en az iki aktif üyeden* referans sunması

Bölgesel Yapılanma
Seçim ve Üyelik Şartlarında Yenilikler

DTİK Kurumsal Yapılanması

*Aktif üye
DTİK üyelik aidatlarını düzenli ödeyen ve 
faaliyetlere aktif katılan üye
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•	 Üye Aidatları 
DTİK Yürütme Kurulu tarafından üyelik aidatlarının en 
düşük DEİK Ülke/Sektörel İş Konseyi aidatından az 
olmamak üzere arttırılması 
 
Üyelik aidatlarından oluşan bütçeden DEİK Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenecek bir oranın bölge 
faaliyetlerine aktarılması. 

•	 Kaynak Geliştirme Faaliyetleri 
Bağış, yerel fon ve hibe imkanları, proje desteği, 
yemek organizasyonları, bayram kutlamaları, fuar 
organizasyonu, sponsorluk gelirleri. 

•	 Kamu Destekleri  
İlgili kamu kurumları ve fonlarından gelebilecek hibe 
ve mali destekler.

Bölgesel Yapılanma
Karma Kaynak Geliştirme Modeli

DTİK Kurumsal Yapılanması
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DTİK Etkinlik 
Alanları
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•	 Bölge içi Başkonsolos, Ticari Ataşe gibi ilgili kamu 
temsilcileri ile tanışma toplantıları

•	 Bölge bazlı Ticari Ataşeler ile konu bazlı sorun/
çözüm toplantıları

•	 Bölge ihtiyaçlarına göre bilgilendirme/eğitim 
toplantıları

•	 Yeni üye geliştirme amaçlı bölgedeki Türk iş 
insanlarına bilgilendirme toplantıları. 
Örneğin: DTİK tanıtımı ve bölgedeki etkinlikleri, 
çalışma izinleri, gümrük vb. Iş destek konularında 
bilgilendirme toplantıları vb.

Eşgüdüm, Etkileşim ve İşbirliği 
Geliştirme Toplantıları

Bilgilendirme Toplantıları/Eğitim

Kaynak Geliştirme Etkinlikleri

Sosyal faaliyetler

•	 Yılbaşı yemekleri, bayram kutlamaları gibi 
organizasyonlar

İş geliştirme faaliyetleri

•	 Bölge içi yerel kalkınma ajansları, ticaret odaları, 
vb. temas toplantıları

•	 Bölge içi yerel kamu temsilcileri ile temas 
toplantıları

•	 Bölge içi ortak fuar organizasyonları

Kaynak geliştirme projeleri

•	 Fon oluşturmak yerel hükümet/kalkınma ajansı 
destekli projeler

Ortak Gelişim Projeleri, örneğin bölge içi ortak satın 
alma, ortak satış gibi kooperatifleşme çalışmalarının 
desteklenmesi

Etkileme (lobi) Etkinlikleri

•	 Bölge içi yerel kamu otoriteleri, üniversiteler 
ve STK’larla toplantılar

•	 Bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi 
ve yerel “fikir önderi” kişilerin bu toplantılara 
katılımının sağlanması

•	 Sosyal faaliyetler ve/veya sponsorluk ile 
DTİK olarak etkileme (lobi) alanlarına genel 
dikkatin çekilmesi

•	 Her ülkenin/bölgenin etkileme (lobi) aktiviteleri 
ile ilgili yasaların öncelikle incelenmesi



22 DTİK STRATEJİ ÇALIŞMASI

DTİK Tarafından Hayata Geçirilecek

Projeler
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DEİK Ülke/Sektörel İş Konseyleri ve 
DTİK arası eşgüdümün sağlanması

Amaç
DEİK Ülke/Sektörel İş Konseyleri ile DTİK arasındaki 
iletişim ve etkileşimin geliştirilmesiyle DTİK üyelerinin 
bilinirliğinin artırılması.

PROJE 1 PROJE 2

a. Türk iş insanları envanterinin oluşturulması 
Amaç: Yurtdışındaki Türk iş insanlarının potansiyeli, 
lokasyonu, iş hacmi, gibi verilerinin saptanması.

b. DTİK iş insanları portalının geliştirilmesi 
Amaç: Mevcut DTİK portalının geliştirilmesi.

c. DTİK bilinirliğinin artırılması için sosyal medya 
ağırlıklı iletişim planının hazırlanması 
Amaç: Yurtdışı Türk iş insanları arasında, DTİK 
ve gerçekleştirdiği uygulamaların bilinirliğinin 
artırılması için sosyal medyayı ağırlıklı kullanılması.

Ağ Geliştirme Projeleri
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DTİK toplantı yönetimi sistematiğinin 
oluşturulması

Amaç
DTİK Merkez olarak yürütülen projeler ve bölge bazlı 
etkinliklerin tek takvim üzerinden takip edilebilmesi için 
gerekli prosedürlerin oluşturulmasıdır.

Amaç
Üyelerin bilgi birikimlerini artırarak ekonomik güçlerinin 
geliştirilmesine destek vermektir. Bilgilendirme 
toplantıları yeni üye çekmek için de bir araç olarak 
kullanılabilir.

Ana Eylem Adımları
1. Bölge Komitesi tarafından bölge içindeki üyelerin 

bilgi/eğitim ihtiyaçları tespit edilir; bilgilendirme 
toplantılarının, şirket kurulumu, muhasebe bilgisi, 
yatırım ajansları, ilgili yasa/yönetmelikler gibi 
girişimcilerin ihtiyacını karşılayacak ve ilgisini 
çekecek konularda olması gerekir.

2. Tespit edilmiş konu başlıkları üzerinden eğitim 
veya bilgilendirme toplantıları tasarlanır (eğitim/
bilgilendirme toplantılarının tasarımı içinde kapsam, 
kimlere ve kim tarafından verileceği olmalıdır); DTİK 
Bölge Komitesi içindeki bilgi birikiminin paylaşılması 
adına toplantıların ağırlıklı olarak DTİK üyeleri 
tarafından yapılması öngörülmektedir.

3. Yıllık olarak verilmesi planlanan eğitim/bilgilendirme 
toplantılarının bölge etkinlik planına eklenir ve 
kaynak planlaması yapılır.

Bölge bazlı girişimci bilgilendirme 
sisteminin oluşturulması

PROJE 3 PROJE 4
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DTİK merkez bazlı oryantasyon 
eğitim içeriği ve uygulama sisteminin 
oluşturulması
Amaç
Bölge Komitesi (başkan, başkan yardımcısı), Bölge 
İcra Komitesi üyeleri ve Şehir sorumluları gibi ilgili 
pozisyonlardaki kişilerin DTİK hedef ve vizyonlarını 
gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak için gerekli 
temel bilginin verilmesidir.

Amaç
Yurtdışındaki Türk iş insanlarının yeni yatırım ve şirket 
sürekliliklerini sağlamaya destek vermektir.

Ana Eylem Adımları
1. DTİK üyelerinin kendi ülke/bölgelerinde iş 

geliştirme fırsatlarını aktif olarak takip etmesi, 
araştırması ve raporlaması gerekir.

2. Bölge Komitesinin üyeleri ile bölge için belirlenmiş 
periyotlarda yüz yüze, Skype veya portal aracılığıyla 
toplantı gerçekleştirerek, iş fırsatlarını birbirlerine 
aktarırlar.

Bölge bazlı iş geliştirme fırsatlarının 
belirlenmesi

PROJE 5 PROJE 6
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Yerel kaynak oluşturma fırsatlarının 
geliştirilmesi

Amaç
Yurtdışındaki Türk iş insanlarının yeni yatırım ve şirket 
sürekliliklerini sağlamaya destek vermek üzere yerel 
kaynakların araştırılması.

Ana Eylem Adımları
1. Bölge Komitesi, varsa Bölge İcra Kurulu

a. Teşvik, hibeler ve fonlarla ilgili bölgelerdeki 
ülkelerin gündemini dikkatle takip ederler.

b. Ticaret ataşeleri, ticaret odaları, ekonomik 
ajanslar, vb. paydaşlar ile toplantılar yapılarak 
bilgi alışverişinde bulunulur.

c. İlgili DEİK Ülke/Sektörel İş Konseyleri ile DTİK 
Sekretarya üzerinden temas sağlanarak bilgi 
alışverişi yapılması sağlanır.

d. Bölgesinde bulunan Türk iş adamlarını sektörel 
bazda işbirliğine teşvik etmesi ve ortak proje 
oluşturmalarını desteklemesi beklenir (örneğin 
ortak satınalma kooperatifi kurulmasını için 
destek sağlaması,….).

2. Elde edilen bilgilerin bölge üyelerine bilgilendirme 
toplantıları ya da sanal bültenler halinde 
duyurulması beklenir.

Amaç
DTİK’in Türkiye’nin etkileme ve lobicilik stratejilerine 
doğru destek verebilmesi için DTİK etkileme 
sistematiğinin geliştirilmesidir.

Ana Eylem Adımları
1. Bölge Komitesi olarak bölge ve/veya ülke bazlı 

lobicilik mevzuatının incelenmesi ve Bölge Komitesi 
olarak izlenecek uygulama sisteminin geliştirilmesi 
için danışmanlık şirketlerinden danışmanlık hizmet 
teklifleri alınır.

2. Teklifler incelenir ve uygun görülen teklifler DTİK 
Yürütme Kuruluna sunularak bütçe talep edilir.

3. Onaylanan şirket ile çalışmalar başlatılır ve süreç 
takip edilir.

4. Hazırlanmış olan lobicilik uygulama sisteminin 
DTİK Yürütme Kurulu vasıtasıyla ilgili Bakanlıklar 
tarafından onaylatılması gerekir.

5. Onaylatılmış olan sistemin uygulamalarının yıllık 
bazda etkinlik planlarına eklenerek, onaylanmaları 
takdirde uygulanması gerekir.

Ülke bazlı lobicilik uygulama 
sisteminin geliştirilmesi

PROJE 7 PROJE 8
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DTİK’in ekonomik lobi alanlarını 
belirleme ve lobi sistematiğinin 
geliştirilmesi
Amaç
Türkiye’nin etkileme ve lobicilik stratejilerine doğru 
destek verebilmesi için DTİK etkileme sistematiğinin 
geliştirilmesidir.

Ana Eylem Adımları
1. DTİK Yürütme Kurulunun, DEİK Yönetimi ve 

Sekreteryası vasıtası ile  ilgili bakanlık ve kamu 
kurumları ile ortak çalışmalar yaparak DTİK’in 
kapsamına girecek olan ekonomik lobi alanlarının 
belirlenmesi;

2. Belirlenen ekonomik alanlar ile ilgili DTİK merkez 
ve bölgelerin görev ve sorumluluklarının ilgili 
bakanlıklarla tanımlanması;

3. Yıllık bazda, DTİK Yürütme Kurulu ile DEİK yönetimi 
ve ilgili kamu kurumları ile toplantı yapılarak 
ekonomik lobi alanlarının, faaliyetlerinin ve/veya 
temalarının güncellenmesi;

4. Bölge Komiteleri tarafından hazırlanmış olan 
etkinlik planları içinde etkileme ve lobi ile ilgili olan 
faaliyet planlarının DEİK yönetimi vasıtasıyla ilgili 
kurumlara bildirilmesi.

PROJE 9
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Proje Tasarlama
ve Uygulama Adımları 

24 Nisan 2017 Afrika – Ortadoğu – Körfez Bölge Çalıştayı, İstanbul

12 Mayıs 2017 Avrasya & Balkanlar Bölge Çalıştayı, İstanbul

14 Mayıs 2017 Avrupa Bölge Çalıştayı, Köln

21 Mayıs 2017 Amerika Bölge Çalıştayı, Washington DC

25 Mayıs 2017 Asya-Pasifik Bölge Çalıştayı, Hong Kong

6-7 Temmuz 2017 Arama Konferansı, İstanbul

Kasım 2017 Yeni DTİK Modeli’nin DEİK Yönetim Kurulu’na sunulması

Aralık 2017 Strateji dokümanının hazırlanması

Ocak 2018 Yönerge revizyonu çalışmalarının başlatılması

Şubat 2018 İç ve dış paydaşlara bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve  
İstanbul’da geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi

Mart 2018 DTİK Yönergesinin revizyonunun yayınlanması
Bölge Stratejik Planlanın oluşturulması
Bölgelerde etkinlik, planlama, bütçe ve takvim oluşturulması
Merkez projelerinin alt eylem ve bütçe planlarının hazırlanması

Nisan 2018 Saha çalışmalarının başlaması
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