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İktisadi Araştırmalar Vakfı yurtdışında Fransa ,Azerbaycan,Romanya,Bulgaristan Sudan,Kuzey 
Kıbrıs,Makedonya,Arnavutluk,Karadağ,Sırbistan ,Bosna Hersek, Pakistan,Macaristan 
Belarus,Makedonya da gerçekleştirdiği seminer/ Sempozyum  /Konferanslar dizisine 2018 yılında  
Moldova –Kişinev’de devam ediyor. 

 
İki ülkenin Ekonomi Bakanları  /Bakan yardımcılarının teşrifleri ile  onurlandıracağı , bürokrat ,bilim 
insanları ve iş adamlarının konuşmacı olarak katılacağı bu sempozyumda , ülkelerin işbirliği 
potansiyeli,yatırım ortamı ve imkanları,öne çıkan potansiyel sektörler, teşvik uygulamaları ,fırsat ve 
tehditler,  hukuki mevzuat konuları yetkili kişiler tarafından katılımcılara aktarılacaktır. 
Bu toplantı ile Moldova da iş yapmak isteyen Türk firma temsilcileri ve iş insanları ile Moldova’lı 
sektör temsilcileri  ve iş insanları bir araya getirilerek, birlikte  ileriye yönelik projelerin ilk adımının 
atılmasına vesile olması hedeflenmektedir.  

MOLDOVA’DA ÖN PLANA ÇIKAN YATIRIM ALANLARI 

 
 İNŞAAT- ALTYAPI 

 TEKSTİL –HAZIR GİYİM 

 TARIM-YAŞ MEYVA-SEBZE ÜRETİMİ 

 ENERJİ ,ELEKTRİK ÜRETİMİ 

 TURİZM (OTEL – RESTORAN HİZMETLERİ 

 
 İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ 

 OTOMOTİV YAN SANAYİ 

 GIDA İŞLEME SANAYİ 

 SAĞLIK SEKTÖRÜ 

 SAĞLIK SEKTÖRÜ 

 

KONUŞMA DİLİ TÜRKÇE/MOLDOVA’CA  Simultane tercüme 
 

KATILIM ÜCRETİ : 
THY  ile gidiş dönüş ,konaklama 5* otel 3 gün 2 gece (transfer),öğle ve akşam yemekleri ve gezi 
program dahil 
İktisadi Araştırmalar Vakfı Üyeleri ile 1 temmuz 2018 
tarihine kadar kayıt yaptıranlar    

775.- Euro +KDV 

2 Tem-10 Ağustos 2018  arasında kayıt yaptıranlar 825.-Euro+KDV 
10 Ağustostan sonra kayıt yaptıranlar 875.-Euro+KDV 

Katılmak isteyen firmaların ön kayıt yaptırmaları ve ekte sunulan katılım formunu doldurup yukarıda 

belirtilen tarihler dikkate alınarak katılım ücretine dair banka dekontunu 0212 233 21 96 nolu faksa 

veya info@iav.org.tr adresine mail atmaları gerektiğini hatırlatırız. 

Türkiye ile Moldova arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak 
bu etkinliğin  üyelerinize duyurulması  hususunda vereceğiniz katkılar için teşekkür eder 

çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz. 

EKLER  : 
Katılım Formu 
Seyahat Programı 
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