
PROGRAMA DAHIL OLAN ETKINLIKLER:

Belarus Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi nezdindeki Metal Teknolojisi 
Enstitüsü'nün ve 'Belarus-Rusya Üniversitesi'nin başarıları ve bilimsel gelişmelerin sergisi. 
Bilimsel ve pratik tecrübe paylaşımı

Otomotiv parçaları, metal işleme donanımları, makine, teknolojik takım üreticileri ile Belaruslu 
ve diğer yabancı şirketlerin temsilcileri ile iş görüşmeleri
Metal işleme ve makine mühendisliği gelişiminin güncel konularının kamu kurumu 
temsilcileri ile görüşülmesi

Mogilev bölgesinde bulunan önde gelen makine imalatı ve metal işleme şirketlerinin ziyareti

Mogilev bölgesindeki yatırım sahalarının yatırım potansiyeli ve mühendislik ile ulaştırma 
altyapısının tanıtımı, ayrıca makine imalatı ve metal işleme işletmelerinin kurulması için 
uygun olan, kullanılmayan üretim kompleksleri ve sanayi amaçlı ayrı mekanların tanıtımı

Konferans katılımcılarının 'Açık mikrofon' formatında konuşma yapmaları

2019
10-11
EKİM

- 'Makine mühendisliğinde vizyoner teknolojiler'
Aşağıdaki konularda güncel konuların görüşülmesi:

- 'Malzeme bilimi ve döküm teknolojileri'

- 'Makine yapım uzmanlarının eğitimindeki güncel sorunlar'
- 'Makine mühendisliğinde bilgi teknolojileri ve modelleme'

- 'Üretim süreçlerinin mekanizasyonu ve otomasyonu'
- 'Metal işleme ekipmanları ve enstrüman temini'

- 'Ürün kalite yönetimi'

+375 222 31 19 81
info@fezmogilev.by, www.fezmogilev.by

+375 222 23 00 07
bru@bru.by, www.bru.by

+375 222 76 66 47
info@itm.by, www.itm.by

ULUSAL BİLİMLER
AKADEMİSİ BEYAZ RUSYA,

METAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

BELARUS-RUSYA
ÜNİVERSİTESİ

serbest ekonomi bölgesi



џ  Yabancı devletlerin diplomatik misyonlarının başkanları
џ Rusya Federasyonu, Polonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, 

Ukrayna, Türkiye Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve diğer devletlerin endüstriyel 
gelişiminden sorumlu daire temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri

Konferans katılımcıları:
џ Belarus Cumhuriyeti yürütme makamlarının temsilcileri
џ Belarus Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi temsilcileri

џ Belarus Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı temsilcileri

џ Belarus Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Devlet Komitesi temsilcileri
џ Belarus Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı temsilcileri

џ Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı temsilcileri

'Makine Mühendisliği ve Metal İşleme' Uluslararası Bilimsel ve Pratik Konferans'a 
katılım -  uluslararası iş bağlantıları yelpazesini genişletme, endüstriyel işbirliği, ticaret 

ve karşılıklı tedariklere dair konuları yüksek düzeyde görüşme, know-how 
değişiminde bulunmak için kaçırılmayacak bir fırsat olacaktır

Konferans'a katılım müracaatında bulunmak (mogilevforum@gmail.com)
Katılım için gereken işlemler:

Konferans'ta rapor veya sunum ile konuşma yapmak isteyen katılımcıların rapor tezlerini/ makaleyi 
iliştirmeleri gereklidir

Konferansa; yurtiçindeki ve sınır komşusu olan ülkeler ile yurt dışındaki diğer ülkelerin makine imalatı 
ve metal işleme işletmelerinin yöneticileri ve uzmanları, ayrıca Konferans konularına dair olan alanlarda 
bilimsel faaliyetler ve araştırma faaliyetlerinde bulunan kuruluşların yöneticileri ve uzmanları 
katılacaktır

KONFERANS KONULARI ILE ILGILI TEMAS NOKTASI:

Tel.: +375 222 311981, Cep tel.: +375 33 6901314, +375 29 3138430 
E-posta: mogilevforum@gmail.com, www.conference.fezmogilev.by

'Mogilev' Serbest Ekonomik Bölge İdaresi Yatırımlar ve Dış Ekonomik İlişkiler 
Departmanı Başkanı - Hait Kirill

Konferans'ın çalışma dilleri: Rusça, İngilizce
Tercümanlar görevlendirilecektir

Konferans organizatörleri tarafından; vize desteği, otel rezervasyon hizmetleri, Belarus 
Cumhuriyeti sınırları dahilinde ulaşım hizmetleri (Konferans programına uygun olarak), 
kahve molaları ve yemek etkinlikleri, ülke bilim etkinliklerinin organizasyonu 
sağlanacaktır

Konferans katılımcıları Minsk Milli Havaalanı üzerinden Belarus Cumhuriyeti'ne 30 güne 
kadar kalma hakkı veren vizesiz girişten yararlanabileceklerdir

Konferansa katılım (dinleyiciler ve konuşmacıların her ikisi için de) ücretsizdir
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