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Moskova Hükümeti Bakanı Sergey Çeremin ve beraberindeki özel sektör 

heyetin katılımıyla yapılması planlanan Türkiye ziyareti kapsamında 27 

Eylül 2022, Salı günü İstanbul’da (Çırağan Palace Kempinski) ve 29 
Eylül 2022, Perşembe günü Antalya’da (Akra Hotel) Sektörel Yuvarlak 

Masa Toplantıları gerçekleştirilecektir.   

Söz konusu toplantılar kapsamında, enerji, gıda, ilaç sanayi ve 

sağlık, makine sanayi, elektronik, tarım sanayi, kreatif 

endüstriler, lojistik ve turizm alanlarında potansiyel Türk ortaklar 
ile doğrudan temas kurmayı ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 

Moskova merkezli şirket ve dernek yetkililerinin katılımı ile sektörel 

yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek olup, akabinde ikili görüşmeler 
yapılacaktır.  

  

Bahsi geçen toplantıların taslak programı aşağıda bilginize sunulmakta 
olup, nihai detay bilgi kayıt yapan katılımcılara bilahare iletilecektir. 

Anılan etkinliklere katılmak isteyen üyelerinizin bağlantıda yer alan 

kayıt formunu doldurmaları önemle rica olunur.   
  

İstanbul ve Antalya’da ayrı ayrı düzenlenecek toplantılar çerçevesinde 

katılım planlanan şehrin, sektörel yuvarlak masa toplantısının 
ve  Moskova özel sektör heyeti listesinde görüşmeynin arzu edildiği 

firma(ların) kayıt formunda işaretlenmesi/belirtilmesi önem arz 

etmektedir.  
  

  

  
  

  

  

https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1449/18945
https://www.deik.org.tr/


  

EK: 
1. Moskova’dan gelecek heyet listesi (İstanbul ve Antalya)  

  

  
Taslak Program: 

  

27 Eylül 2022, İstanbul   
10.00-11.00 – Kayıt  ve karşılama (ikram eşliğinde) 

10.30-11.00 – Resmi heyetin açış konuşmaları  

11.00-12.30 – Sektörel yuvarlak masa toplantıları:  

• Enerji ve enerji sistemleri 

• Gıda sanayi 

• İlaç sanayi ve sağlık 
• Moda ve hafif sanayi 

• Makina ve elektronik 

12.30-14.00 – Networking (açık büfe ikram eşliğinde)  
  

29 Eylül 2022, Antalya  

10.00-11.00 – Kayıt  ve karşılama (ikram eşliğinde) 
10.30-11.00 – Resmi heyetin açış konuşmaları  

11.00-12.30 – Sektörel yuvarlak masa toplantıları:  

• Turizm 
• Kreatif endüstriler (moda, tasarım, animasyon, sanat)  

• Tarım sanayi  

• Lojistik ve finans 
12.30-14.00 – Networking (açık büfe ikram eşliğinde) 

  

Toplantılarda Türkçe-Rusça simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır.  
  

  

Başvuru ve Katılım Koşulları: 
  

• Kayıt için son tarih 23 Eylül 2022 saat 18.00’dir.    

• Başvuru formu doldurulurken web tarayıcısı olarak Google Chrome 
kullanılması önem arz etmektedir. 

• Toplantılara katılım ücretli olup, 250 TL tutarındaki kişi başı 

katılım ücretinin katılımcı kayıt formu sonunda açılan ödeme 
sayfasında kredi kartı ile ödenmesi veya aşağıdaki hesaba yatırılması 

gerekmektedir: 

 
 

 

  



Hesap Adı DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU 

Banka Adı YAPI VE KREDİ BANKASI 

Şube Adı GALATASARAY ŞB. 

Şube Kodu 495 

Para Birimi TL 

Hesap No 65554321 

IBAN TR230006701000000065554321 

Açıklama Moskova YM 

  

• Ödeme sırasında açıklama kısmında katılımcı ad-soyad ve “Moskova 
YM” yazılması gerekmektedir.  

• Uçak biletleri, konaklama ve şehir içi ulaşım katılımcılar tarafından 

münferit olarak organize edilecektir.   
  

Detaylı bilgi için: 

Lenura Özsaraç, Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatörü 
E-posta: lozsarac@deik.org.tr  

Tel.: 0212 339 50 59 

  

  

  

  

  
 

  

  

 

REF.:  RUS/2022-0788   12.09.2022   
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  Bu e-posta sistem tarafından otomatik olarak üretilmiştir. Lütfen Yanıtlamayınız.  
 

  

  

 
 

mailto:lozsarac@deik.org.tr
https://www.instagram.com/deikiletisim/
https://twitter.com/deikiletisim
https://www.facebook.com/deikiletisim

