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Biz Kimiz?  

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış 

ticaret, uluslararası yatırımlar,  hizmetler, 

müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere,  

dış ekonomik ilişkilerini ikili ülke bazında 

geliştirmeyi hedefler. 

 

İşimiz ticari diplomasi… 

İşimiz; gücümüzü dünyaya taşımak… 
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 Yasal Çerçeve  

11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı  

Kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK,  

“Türk özel sektörünün dış ekonomik  

ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla  

üstlenmiş olup, Türkiye’nin  önde gelen 

girişimcilerinin ve iş dünyası  

temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir 

‘iş diplomasisi’ örgütüdür. 
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 Vizyon  

Kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile  

bölgesel ve küresel düzeyde ekonomik ve  

siyasi gelişmelere yön verebilen; 
 

• Makroekonomik istikrarı yakalamış; 

• Küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere  

ve markalara sahip; 

• Yüksek teknoloji üretebilen; 

• Yenilikçi; 

• Dünyanın başlıca yatırım, finans ve AR-GE  

merkezlerinden biri olan; 

• Her alanda çağdaş standartları uygulayan 

 

bir Türkiye. 
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 Misyon 

• Şirketlerin mevcut pazarlarında derinleşmelerini  

ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak; 

 
• Dış ekonomik ilişkilere ilişkin strateji, bilgi ve  

politika üretmek ve uygulamak; 

 
• Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım çekilmesini   

yönelik çalışmalarda bulunmak; 

 
• Özel sektörün gerek ulusal, gerekse de bölgesel  

ve küresel etkileşim ağlarını genişletmesini  

sağlamak; 

 
• Kamu diplomasisini destekleyici, ikili ve çok taraflı  

sosyal ilişkilerin gelişiminde fayda sağlayıcı  

faaliyetlerde bulunmak; 

 
• Uluslararası ve çokuluslu kuruluşlarda, Türk  

iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası  

platformlarda ülke adına lobi faaliyetlerinde  

bulunmak. 
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Çalışma Esasları  

AKSİYON 

DEİK, uluslararası niteliğe sahip etkinlikler  
düzenleyerek, Türkiye ve diğer ülkelerden üst düzey  
temsilcileri, siyasileri, iş dünyası temsilcilerini, iş  
insanlarını, girişimcileri, akademisyenleri ve sivil  
toplum örgütü temsilcilerini bir araya getirmekte;  
Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında  
işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin  
artırılmasını hedeflemektedir. 

POLİTİKA 

DEİK, uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri kurma  
ve yapılan işbirliği ve çalışmalar aracılığıyla Türk iş  
dünyasına yeni imkânlar yaratma konusunda çaba  
harcamaktadır. 

BİLGİ 

“Etkinlik” kadar, “yetkinlik” odaklı çalışmalara da  
imza atmayı hedefleyen DEİK, dış ekonomik ilişkiler  
kapsamında yer alan konularda strateji geliştirme  
çalışmaları gerçekleştiren DEİK, hazırladığı raporlar,  
yayım ve etüdler ile, Türk iş dünyasının dış ekonomik  
ilişkilerine ışık tutmaktadır. 

5 www.deik.org.tr 

http://www.deik.org.tr/


Faaliyet Alanı  

 

 
LOJİSTİK 

 

 
MÜTEAHHİTLİK 

 

 
İTHALAT 

 

 
İHRACAT 

 

 
YATIRIM 

 
DOĞRUDAN  

YABANCI YATIRIM 

 
FİNANSMAN VE  

BANKACILIK 

 

 
ENERJİ 

 

 
TURİZM 

 
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE  

İŞBİRLİĞİ 
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Ekosistem  
Kamu Kurum ve  

Kuruluşları 
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Büyükelçilikler  

ve Ticaret  

Müşavirlikleri 

Kurucu  

Kuruluşlar 

Karşı Kanat  

Kuruluşları 

Çok Uluslu  

Kuruluşlar 

Üniversiteler 

İş Konseyleri 
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DEİK’in Gücü; Kurucu Kuruluşlar ve 

Kurumsal Üyeler 
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İş Konseyleri  

DEİK’İN DNA’SI: 

İŞ KONSEYLERİ 

 

DEİK İş Konseyleri, DEİK organlarında alınan 

kararları  uygulamakla sorumlu olan, DEİK’in 

belkemiği  mekanizmalardır. 

 

Sorumlu oldukları ülkeler, sektörler ve 

amaçlar çerçevesinde ikili ve çoklu kurumsal 

işbirliğini tesis eden İş Konseyleri, DEİK 

bünyesinde ‘Ülke Bazlı İş Konseyleri’, ‘Sektörel 

İş Konseyleri’ ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri’ 

olmak üzere üç ayrı kategoride  

yapılanmaktadır. 
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Türkiye-Bahreyn İş Konseyi 

Kuruluş Yılı: 2006 

Türk Tarafı Başkanı: Bilgün Gürkan 

Firma ve Unvanı: Bank Of Bahrain And Kuwait (BBK) Türkiye Temsilcilik Ofisi, Türkiye 

Direktörü 

 

Karşı Kanat Kuruluş: Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası 

Karşı Kanat Başkanı: Sameer Abdulla Ahmed Nass 

Kurum / Firma ve Unvanı:  NASS Group Yönetim Kurulu Başkanı 

 

İkinci Karşı Kanat: Bahreyn İşadamları Derneği  

Karşı Kanat Başkanı: Khalid Rashid Al Zayani 

Kurum / Firma ve Unvanı: Al Zayani Investments B.S.C.© Onursal Başkanı 
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Türkiye-Bahreyn İş Konseyi 

2006 yılında Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında 

kurulan DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi'nin amacı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 

geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye ile Bahreyn arasında karşılıklı iş ve yatırım olanaklarını 

araştırmak ve geliştirmektir. Söz konusu hedef doğrultusunda, Türk ve Bahreyn iş dünyasının 

çeşitli platformlarda bir araya gelmelerinin sağlanması ile iş potansiyeli olan alanlarda 

karşılıklı bilgi akışının oluşturulması Türk - Bahreyn İş Konseyinin öncelikli amacı olarak 

belirlenmiştir. DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi, Türk ekonomisinin Bahreyn'de tanıtımına 

katkıda bulunulması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. DEİK/Türkiye-Bahreyn İş 

Konseyi, Bahreyn'in ABD ile imzalamış olduğu Serbest Ticaret Anlaşması'nın ve coğrafi 

konumunun Türk işadamlarına çeşitli avantajlar sunabileceği düşüncesiyle, inşaat- taahhüt 

başta olmak üzere, finans, gayrimenkul, turizm, dayanıklı tüketim malları, otomotiv yan 

sanayii, gıda, tekstil, inşaat malzemeleri ve teknoloji alanlarında işbirliğine önem 

vermektedir. 

 

2020 yılı başında gerçekleştirilen DEİK seçimli Genel Kuruluna İş Konseyi Başkanlığına BBK 

Türkiye Direktörü Bilgün Gürkan seçilmiştir.  
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Türkiye-Bahreyn İş Konseyi 

Türkiye-Bahreyn İş Konseyinin Kısa Dönem Hedefi 

 

• Bahreyn yatırım fonlarının Türkiye’de doğrudan yatırımlara kanalize edilmesine dönük 

çalışmalar gerçekleştirilmesi.  

 

• Türkiye’nin Bahreyn’e ihracat payının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi. 

 

• Finansal alanda faaliyet gösteren kuruluşlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi. 
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Türkiye-Bahreyn İş Konseyi 

İki Ülke Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi Açısından Önem Taşıyan Hususlar 

 

• Bahreyn halkının Türkiye’ye ve Türk ürünlerine yönelik olumlu yaklaşımı ihracat 

rakamlarını artırmaya yönelik önem arz etmektedir.  

 

• Türkiye’nin Bahreynliler tarafından turizmde ilk destinasyon olarak tercih edilmesi bu 

kapsamda önemlidir.  

 

• Bahreyn, Suudi Arabistan pazarına doğrudan erişim imkanları ile Körfez bölgesinde 

bulunan önemli bir yatırım üssü konumundadır. 
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Türkiye-Bahreyn İş Konseyi 

Faaliyetlerimiz 
• İslami finans çalıştayları (Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 

ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinin katılımıyla). 

 

• Türkiye-Bahreyn Interconnected Business Toplantısı, 24 Haziran 2020. 

 

• Bahrain Economic Development Board (EDB) ile iş birliğinde Bahreyn tanıtım toplantıları. 

 

• İş ve yatırım forumları, ikili görüşmeler, networking toplantıları ve ülke ziyaretleri. 

 

• Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası ve Bahreyn İşadamları Derneği Ziyaretleri 

 

• Bahrain Entrepreneurship Organization ile toplantı (İstanbul) 

 

• Manama Ticaret Müşavirliğimizin desteğiyle Bahreyn’deki iş insanları ve firmalara yönelik 

sektörel araştırma ve Türk firmalarımız ile eşleştirme faaliyetleri.  

 

• Bahreyn diplomatik misyonu ve T.C. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile toplantılar.  

 

• Webinar: Koronoavirüs’ün Ortadoğu ve Körfez Bölgesinde İş Dünyasına Etkileri: Türk İş 

Dünyası Geleceğe Nasıl Adım Atmalı 

 

• Manama Ticaret Müşavirliğimizin hazırladığı ülke raporu, sektörel bilgi notları ve 

güncellemelerin üyelere gönderimi.  
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Türkiye-Bahreyn İş Konseyi 

Şirketlere Yardım ve Önerilerimiz 
 

  

• Manama Ticaret Müşavirliğimizin de destekleriyle Bahreyn ile ticarette problem yaşayan 

Türk firmalarına ve Türkiye’de faaliyet gösteren Bahreyn menşeli firmaların 

problemlerini çözmeye yönelik yardımcı olduk, katkı sunmaya devam ediyoruz. 

 

• Yeni iş ilişkilerinin başlaması Körfez bölgesinde kolay olmuyor, Türk şirketlerimizden bu 

bölgeyi sabırla takip etmelerini ve Bahreyn ile ilgili DEİK olarak bizden ne yardım 

gerekirse ulaşmalarını istiyoruz. 

  

• Bahreyn’in ithalatında payımızı artırmaya yönelik firmalarımızı tanıtım faaliyetlerimiz 

sürecektir. Türk ürünleri bölge halkı tarafından beğeniliyor ve tercih ediliyor. 

 

• Körfez basınında Türkiye tanıtımı için firmalarımızın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle 

Covid-19 sürecince Türkiye’nin başarılı olduğu alanlarda Körfez basınında röportajlar ve 

başarı hikayeleri ile öne çıkmamız gerekiyor.  

 

 

http://www.deik.org.tr/


www.deik.org.tr 

23 www.deik.org.tr 

http://www.deik.org.tr/
http://www.deik.org.tr/


Teşekkürler  

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  

RIVER PLAZA Büyükdere Cad. 

Bahar Sok. No: 13/9-10 34394  

Levent/İSTANBUL 

+ 90 212 339 50 00 (pbx) 

+ 90 212 270 30 92 

info@deik.org.tr 

Ortadoğu ve Körfez Bölgesi 

odokorfezbolgesi@deik.org.tr   
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