
Τουρκία-προοπτικές ανάπτυξης 2010 
 Θετικές είναι οι προβλέψεις του ΔΝΤ όσον αφορά στην ανάπτυξη για το 
2010. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων υπο το άρθρο 4 
του Ταμείου η τουρκική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 6,25% το 2010 , 
ποσοστό υψηλότερο απο τις αρχικές προβλέψεις του Ταμείου, ενώ για το 
επόμενο έτος προβλέπεται ανάπτυξη 4%. Σύμφωνα με την έκθεση, η 
ενδυνάμωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η πιο αργή επανάκαμψη των 
οικονομιών των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Τουρκίας θα έχει 
σαν αποτέλεσμα η ζήτηση να καθοριστεί κυρίως απο την κατανάλωση και τις 
επενδύσεις, ενώ οι εισαγωγές θα αποτελέσουν σημαντικό τμήμα της ζήτησης 
τόσο για τελικά αγαθά όσο και για ενδιάμεσα.  Ο πληθωρισμός, ο οποίος θα 
ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις της κυβέρνησης αναμένεται στο τέλος του 
έτους να σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα απο αυτά των πρώτων 
μηνών, καθώς αναμένεται και η υιοθέτηση ανάλογων νομισματικών 
πολιτικών για τη συγκράτησή του. Το έλλειμα τρεχουσών συναλλαγών θα 
αυξηθεί μεσοπρόθεσμα απο 4,75% το 2010 σε 6%. Η αργή επανάκαμψη 
των οικονομιών της ευρωζώνης αποτελεί στοιχείο που αναμένεται να 
επηρεάσει σημαντικά τις τουρκικές εξαγωγές και την ανάπτυξη. Προβλέψεις 
για αυξημένη ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας έγιναν και απο τον ΟΟΣΑ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ,  ΜΑΙΟΣ  2010  

Εφαρμογή δημοσιονομικού κανόνα  
H Toυρκική κυβέρνηση αναμένεται στα μέσα Ιουνίου να ανακοινώσει  την 
υιοθέτηση δημοσιονομικού κανόνα. Ο κανόνας έχει στόχο τον έλεγχο των 
δημοσίων οικονομικών και τον περιορισμό των ελλειμάτων και του χρέους, 
θέτοντας ανώτατο όριο για το δημοσιονομικό έλλειμα προσαρμοσμένο στις 
κυκλικές διακυμάνσεις. Σύμφωνα με το προταθέν νομοσχέδιο στόχος του 
δημοσιονομικού κανόνα είναι η μείωση του ελλείματος σε 1% του ΑΕΠ σε 
διάστημα 10 ετών και του χρέους σε 30% του ΑΕΠ σε περίοδο 5-10 ετών 
και η βελτίωση στη διαχείριση των δημοσιονομικών δαπανών. Σύμφωνα με 
το ΔΝΤ τα μέτρα που προβλέπει βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση, 
ωστόσο η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί σημαντικά και απο τον 
βαθμό δέσμευσης στην εφαρμογή των προβλεπομένων απο τον κανόνα.  

Γενικό Προξενε ίο  Κων/πολης-  Γραφε ίο  
Οικονομικώ ν & Εμπορικών Υποθέσεων  

Κρατικά έσοδα-Κωνσταντινούπολη 
Το πρώτο τετράμηνο του 2010 η Κωνσταντινούπολη συνέβαλε στα έσοδα 
του κρατικού προϋπολογισμού κατά 38,1% το οποιο αναλογεί σε 29,62 δις. 
τουρκικές λίρες. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου τα συνολικά έσοδα 
ανήλθαν σε 77,75 δις τουρκικές λίρες και οι δαπάνες σε 93,55 δις τ.λ., 
συνεπώς το έλλειμα διαμορφώθηκε σε 15,8 δις τλ, μειωμένο σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος οπότε για το ίδιο διάστημα είχε διαμορφωθεί σε 20,07 δις 
τλ. Οι δαπάνες που αναλογούν στην Κων/πολη γιατ τους πρώτους τέσσερις 
μήνες είναι 3,49 δις τλ. Άλλες πόλεις που συνέβαλαν στα έσοδα του 
κρατικού προϋπολογισμού ήταν η Άγκυρα, Kocaeli και η Σμύρνη,.  
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Εξωτερικό Εμπόριο 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Τουρκίας το 
εξωτερικό εμπόριο της χώρας το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2010 
αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. 
Αναλυτικότερα οι τουρκικές εισαγωγές ανήλθαν για  το εν λόγω διάστημα σε 
53,5 δισ. Δολάρια ΗΠΑ σημειώνοντας αύξηση κατά 36% και οι εξαγωγές σε 
35,6 δις δολάρια ΗΠΑ αυξανόμενες κατά 11%. Συνεπεια των εξελίξεων 
αυτών είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος καθώς οι εισαγωγές 
αυξάνουν με υψηλότερο ρυθμό απο τις εξαγωγές. Για τον μήνα Απρίλιο 2010  
σημαντικότερη χώρα προορισμού των τουρκικών εξαγωγών ήταν η Γερμανία 
ακολουθούμενη απο την Γαλλία, το ΗΒ και την Ιταλία ενώ σημαντικότεροι 
προμηθευτές ήταν η Ρωσία, Γερμανία, Κίνα και ΗΠΑ. Τα σημαντικότερα 
προϊόντα κατα αξία που εξήχθησαν τον Απρίλιο 2010 ηταν οχήματα, 
μηχανήματα και εξοπλισμός, σίδηρος και χάλυβας, ηλεκτρικά μηχανήματα 
και πλεκτά, ενώ τα σημαντικότερα κατα αξία προϊόντα που εισήχθησαν ήταν 
ορυκτά καύσιμα, μηχανήματα και εξοπλισμός, σίδηρος και χάλυβας και 
ηλεκτρικά μηχανήματα.  

Πληθωρισμός- Απρίλιος 2010 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η τουρκική στατιστική υπηρεσία τον 
Απρίλιο σημειώθηκε άνοδος του πληθωρισμού. Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός 
τον Απρίλιο διαμορφώθηκε σε 10,19% αυξανόμενος κατά 0,6%. Την υψηλότερη 
μηνιαία αύξηση σημείωσαν οι δείκτες ενδυμάτων και υποδημάτων, ενώ 
συγκρίνοντας τα ετήσια στοιχεία τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαν τα αλκοολούχα 
και προϊόντα καπνού, οι μεταφορές και τα τρόφιμα. Σύμφωνα με τις εως τώτα 
προβλέψεις η άνοδος του πληθωρισμού αναμένεται να μειωθεί σταδιακά ως το 
τέλος του έτους, ωστόσο, ενδεχομένως ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τις αρχικές 
προβλεψεις της κυβέρνησης του 6,5%. 
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού τον μήνα Απρίλιο αυξήθηκε κατά 2,35% ενώ η 
ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 10,42%. Οι τομείς με την υψηλότερη αύξηση 
ήταν τα μηχανημάτα γραφείου, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, η 
βιομηχανία βασικών μετάλων, τα προϊόντα χαρτιού.  

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 
Τουρκικής Λίρας: 
(31/5/2010) 
 
Ευρώ/TRY 
Αγορά: 1,9260 
Πώληση: 1,9395 
 
Δολάριο/TRY 
Αγορά: 1,5654 
Πώληση: 1,5765 

Σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας DiaSA στην Τουρκία 
Η εταιρεία DiaSA στην Τουρκία, κοινοπραξία της Sabancı Holding και της 
ισπανικής Dia, μέλος της Carrefour Group,  στοχεύει στην έναρξη 
λειτουργίας 70 νέων καταστημάτων εως το 2012 και την επένδυση 140 εκ. 
τουρκικών λιρών εντός των επόμενων τριών ετών, σύμφωνα με δηλώσεις 
του γενικού δ/ντή της εταιρείας στον τουρκικό τύπο. H Dia εχει εφαρμόσει 
στην Τουρκία το σύστημα επέκτασης μέσω franchising και στην παρούσα 
φάση υπάρχουν 721 καταστήματα στη χώρα εκ των οποίων τα 270 μέσω 
franchising, ενώ υπάρχουν σχέδια για επέκταση με λειτουργία συνολικά 905 
καταστημάτων εως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του 
γενικού δ/ντη που δημοσιεύτηκαν στον τουρκικό τύπο η Τουρκία είναι για 
την Dia η δεύτερη σε αριθμό κατασημάτων αγορά μετά την Ισπανία και η 
τρίτη σε κύκλο εργασιών μετά την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αρχικά η 
εταιρεία είχε καταστήματα μόνο στις περιφέρειες Μαρμαρά και και Αιγαιίου 
ωστόσο στο τέλος του 2009 και στις αρχές του τρέχοντος έτους άνοιξε 
καταστήματα στην Άγκυρα και στις περιφέρειες της Μεσογείου. 
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Κατασκευή τρίτης Γέφυρας στον Βόσπορο 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα η προκήρυξη για την κατασκευή της τρίτης 
γέφυρας στον Βόσπορο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων 2-3 
μηνών. Οι εκθέσεις σκοπιμότητας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Μεταφορών Β. Yildirim, υλοποιούνται στην παρούσα φάση και με την 
ολοκλήρωσή τους θα ανακοινωθεί η προκήρυξη, στόχος είναι η διαδικασία 
να έχει ολοκληρωθεί πριν το 2011. Η Τρίτη γέφυρα θα βρίσκεται στα βόρεια 
των στενών μεταξύ των περιοχών Garipche-Sariyer στην ευρωπαϊκή πλευρά 
της πόλης και Poyrazkoy-Beykoz στην ασιατική. Η γέφυρα θα έχει μήκος 
1,27 χλμ  και θα αποτελεί τμήμα της εθνικής οδού North Marmara Highway 
που θα συνδέεται με το Trans European Motorway, ενώ η κατασκευή της 
αναμένεται να στοιχίσει στο κράτος $6 δις. Για την κατασκευή της γέφυρας 
υπήρξαν αντιδράσεις λόγω των επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον της 
περιοχής στα βόρεια της Πόλης.  
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Τηλεπικοινωνίες 
Στα τέλη Μαΐου η Turk Telekom υπέγραψε συμφωνία εξαγορας της εταιρείας 
Invitel International η οποία παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη έναντι 197 εκ. ευρώ . Στη δήλωση της 
εταιρείας αναφέρεται οτι η εξαγορά αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της 
θέσης της Turk Telekom στην περιοχή της Κ.Α. Ευρώπης και τη σύνδεση της 
Μέσης Ανατολής και ασιατικών περιοχών με τη Δυτική Ευρώπη και την 
Αμερική μέσω της αξιοποίησης του δικτύου οπτικών ινών της Invitel σε 16 
χώρες.  

Επενδύσεις της γερμανικής EnBW στην Τουρκία 
Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε στο τέλος Απριλίου την επέκταση του 
πρώτου αιολικού πάρκου της στην Τουρκία. Το αιολικό πάρκο με 
δυναμικότητα 45 MW θα συνδεθεί με το δίκτυο με επιπλέον δυναμικότητα 
15 MW. Επιπλέον η εταιρεία κατασκευάζει δεύτερο σταθμό παραγωγής 
ενέργειας στην Τουρκία, έναν σταθμό “run-of-the-river” με δυναμικότητα 50 
MW. Ο συνολικός όγκος επενδύσεων υπολογίζεται σε 77 εκ. ευρώ. Τα σχέδια 
αυτά είναι τα πρώτα που θα υλοποιήθούν απο την κοινοπραξία της 
τουρκικής Borusan με την ΕnBW. 

Χρηματιστήριο 
Κων/πολης 
Δείκτης ISE-100 τιμές 
κλεισίματος (ημερήσια) 
 
31/5/2010:  54384.94 

Επανάκαμψη της αγοράς καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών 
Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας ιδιωτικής εταιρείας που δημοσιεύτηκαν στον 
τουρκικό τύπο η αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών της Τουρκίας 
παρουσίασε σημαντική επανάκαμψη το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ειδικότερα 
η ανάκαμψη υπολογίζεται σε 30,6% το πρώτο τρίμηνο, έναντι του 
αντίστοιχου διαστήματος του 2009 και το μέγεθός της υπολογίζεται για το εν 
λόγω διάστημα σε $3,9 δις. Για τους επιμέρους τομείς αναφέρεται ανάπτυξη 
του τομέα τηλεπικοινωνιών (63,8%), φωτογραφιών και βίντεο (44,4%), 
πληροφορικής (24,9%), μηχανήματα γραφείου (23,4%), οικιακές συσκευές 
(21,2%). Η μεγάλη ανάπτυξη του τομέα τηλεπικοινωνιών συνδέεται με την 
εισαγωγή τεχνολογιών 3G στην κινητή τηλεφωνία. 

Νέος δείκτης εταιρειών ενέργειας στο χρηματιστήριο Κων/πολης 
Την 3/5/2010 ανακοινώθηκε απο το χρηματιστήριο Κων/πολης η δημιουργία 
νέου χρηματιστηριακού δείκτη εταιρειών του ενεργειακού τομέα σε 
συνεργασία με την Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης  (ΤSKB). Στον δείκτη 
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Εμπορικό κέντρο αυτοκινήτων στην Κωνσταντινούπολη 
Το πρώτο εμπορικό για τη βιομηχανία αυτοκινήτων στην Τουρκία 
εγκαινιάστηκε στην περιοχή Bagjilar της Κωνσταντινούπολης στο τέλος 
Απριλίου. Το εμπορικό κέντρο έχει έκταση 83.000 τ.μ. και περιλαμβάνει 379 
εκθέσεις αυτοκινήτων, 221 γραφεία και κατοικίες και 540 τμ χώρους 
δημοπρασιών.  Στα εγκαίνια, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στον τουρκικό 
τύπο, η πλειοψηφία των καταστημάτων είχαν ήδη ενοικιαστεί. Στόχος της 
δημιουργία αυτού του κέντρου είναι η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών 
που αφορούν στην αγορά αυτοκινήτου απο την αρχική επιλογή εως την 
ασφάλιση, τη χρηματοδότηση και το σέρβις σε ένα σημείο. Στο συγκρότημα 
περιλαμβάνεται και συγκρότημα κατοικιών ενώ θεωρείται οτι η επένδυση 
αυτή θα αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην 
Τουρκία, που είχαν μειωθεί σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο του 2009, μετά 
την κατάργηση της μείωσης του ειδικού φόρου τον Σεπτεμβρίο 2009, 
εμφανίζουν αύξηση τους τρείς πρώτους μήνες του 2010 κατά 7% σε σχέση 
με αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.  

θα συμμετέχουν εταιρείες οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο της Πόλης που δραστηριοποιούνται στον τομέα ενέργειας και 
των οποίων τα ενοποιημένα έσοδα προέρχονται κατά τουλάχιστον 40% απο 
τον ενεργειακό τομέα. Στον δείκτη, ο υπολογισμός του οποίου θα ξεκινά απο 
την 3/5/2010 θα συμμετέχουν οι κάτωθι εταιρείες: Akenerji Elektrik Üretim 
A.Ş. (AKENR); Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE); Ayen Enerji A.Ş. (AYEN); 
Aygaz A.Ş. (AYGAZ); Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAİ); Petrol Ofisi A.Ş. 
(PTOFS); Turcas Petrolcülük A.Ş. (TRCAS); Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri 
A.Ş. (TUPRS); and Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş (ZOREN).  

Σημειώνεται οτι το μήνα Μάιο παρατηρήθηκαν σημαντικές 
διακυμάνσεις στον βασικό δείκτη ISE-100 του χρηματιστηρίου της 
Κωνσταντινούπολης που σχετίζονται με τις εξελίξεις και στις 
χρηματοοικονομικές αγορές στην Ευρώπη και την Αμερική.  
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CeBIT 2011- Toυρκία συνεργαζόμενη χώρα 
Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών η Τουρκία αναδείχθηκε 
συνεργαζόμενη χώρα (partner country) για την διεθνή έκθεση τεχνολογίας 
στη Γερμανία CeBIT 2011 (1-5/3) μέσω συνεργασίας της Deutsche Messe 
και του Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης και της γερμανικής ένωσης BIT-
KOM με την τουρκική TUBISAD. Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα της έκθεσης η τουρκική αγορά πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη η οποία εκτιμάται για το 
2010 σε 8%. Ο όγκος πωλήσεων του τομέα το 2009 παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες αυξήθηκε 2% και διαμορφώθηκε σε 18 δις ευρώ  

Έκθεση ενδύματος Collection Premiere Istanbul –Αύγουστος 2010 
Η τουρκική ένωση εξαγωγέων ενδυμάτων και υφαντουργικών προϊόντων 
ITKIB σε συνεργασία με την γερμανική εταιρεία IGEDO θα διοργανώσουν για 
πρώτη φορά το διάστημα 26-28/8/2010 την έκθεση CPI  στο campus του 
Τεχνικού Πανεπιστημιού Κωνσταντινούπολης. Η έκθεση που θα διεξαχθεί 
παράλληλα με εβδομάδα μόδας αναμένεται να προσελκύσει συμμετέχοντες 
απο διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την ITKIB που διοργανώνει την έκθεση  
στόχος είναι η ενδυνάμωση της τουρκικής αγοράς ενδυμάτων και η ανάδειξη 
του κλάδου (http://www.cpi-istanbul.com) 



Inonu Cad. 39/8 Akun apt. 
TR-34437 Gyumussuyu, Istanbul, Turkey 

Γ εν ι κό  Π ροξεν εί ο  Κων /
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Phone: +90 212 2452231/2927118 
Fax: +90 212 2927119 
E-mail: ecocom-istanbul@mfa.gr 
Website: ... 

Κατάλογος  εκθέσεων Ιουνίου– Ιουλίου 2010 

DATES NAME 
MAIN PROD-

UCTS/SERVIC
E GROUPS 

VENUE CITY ORGANISER VENUE AD-
DRESS WEB E-MAIL 

3-
Jun-
2010 

6-
Jun-
2010 

DOOR FAIR - 
4.INTERNATIONAL WOODEN, 
STEEL, INDUSTRIAL, AUTO-
MATIC DOOR AND DOOR 
SIDE INDUSTRY SPECIALIZA-
TION FAIR  

WOODEN, 
STEEL, IN-
DUSTRIAL, 
AUTOMATIC 
DOOR AND 
DOOR SIDE 
INDUSTRY 

İstanbul Fuar 
Merkezi      
Yeşilköy 

İstanbul 
Demos Fuar-
cılık ve Org. 
Ltd. Şti.  

Çoban Çeşme 
Kavşağı 
Atatürk Havali-
manı Karşısı 
Yeşilköy - 
İSTANBUL 

www.demosfu
ar.com.tr 

info@demosfu
ar.com.tr 

3-
Jun-
2010 

6-
Jun-
2010 

AIREX 2010, 8th INTERNA-
TIONAL CIVIL AVIATION AND 
AIRPORTS EXHIBITION 

CIVIL AIR-
CRAFT AND 
HELICOP-
TERS, AIR-
CRAFT EN-
GINES, AVI-
ONICS, 
FLIGHT CON-
TROL, MAIN-
TENANCE 
AND REPAIR 
EQUIPMENT, 
AIRFIELD 
AND TERMI-
NAL SYS-
TEMS 

Atatürk Havali-
manı Apronu İstanbul 

MİNT Fuarcılık 
ve Organizas-
yon A.Ş. 

YEŞİLKÖY-
İSTANBUL 

www.mintnet.c
om 

ug@mintnet.co
m 

9-
Jun-
2010 

13-
Jun-
2010 

1.AVRASYA BELIST 
MUNICIPAL-
ITY NECESSI-
TIES 

İstanbul Fuar 
Merkezi      
Yeşilköy 

İstanbul CNR Ekspo 
Fuarcılık  A.Ş. 

Çoban Çeşme 
Kavşağı 
Atatürk Havali-
manı Karşısı 
Yeşilköy - 
İSTANBUL 

www.cnrexpo.c
om 

ali.polat@cnr.n
et 

9-
Jun-
2010 

13-
Jun-
2010 

ANKOMAK 2010- 
18.INTERNATIONAL CON-
STRUCTION MACHINERY, 
BUILDING ELEMENTS & CON-
STRUCTION TECHNOLOGIES 
EXHIBITION 

CONSTRUC-
TION MA-
CHINERY, 
BUILDING 
ELEMENTS & 
CONSTRUC-
TION TECH-
NOLOGIES  

İstanbul Fuar 
Merkezi Ye-
şilköy 

İstanbul 
E Uluslararası 
Fuar ve Tanı-
tım Hizmetleri 
A.Ş.  

Çoban Çeşme 
Kavşağı 
Atatürk Havali-
manı Karşısı 
Yeşilköy - 
İSTANBUL 

www.ite-
turkey.com 

info@ite-
turkey.com 



DATES NAME 
MAIN PROD-

UCTS/SERVIC
E GROUPS 

VENUE CITY ORGANISER VENUE AD-
DRESS WEB E-MAIL 

10-
Jun-
2010 

13-Jun-
2010 

LOGITRANS LOGICITY 
INTERMODAL TRANS-
PORT, CITY LOGISTICS, 
COMMERCIAL VEHI-
CLES AND BODYWORK 
EQUIPMENT FAIR 

TRUCKS, 
TRAILERS, 
VANS AND 
EQUIPMENT, 
SPARE 
PARTS, SER-
VICE EQUIP-
MENT, TRAN-
PORTATION, 
LOGISTICS, 
SUPLY CHAIN 
MANAGE-
MENT, LOAD-

Formula 1 / 
İstanbul Park İstanbul Eko Fuarcılık 

Tic. Ltd. Şti.  İstanbul www.ekofuar.c
om.tr 

info@ekofuar.c
om.tr 

10-
Jun-
2010 

12-Jun-
2010 TEXBRIDGE 

FABRIC 
(WOVEN, 
DENIM, KNIT-
TED, YARN, 
OTHERS) 
ACCESSO-
RIES 

İstanbul Fuar 
Merkezi      
Yeşilköy 

İstanbul İstanbul Fuar-
cılık A.Ş. 

Çoban Çeşme 
Kavşağı 
Atatürk Havali-
manı Karşısı 
Yeşilköy - 
İSTANBUL 

www.itf-
exhibi-
tions.com 

ali.polat@cnr.n
et 

10-
Jun-
2010 

13-Jun-
2010 REW ISTANBUL 2010 

SOLID 
WASTE, WA-
TER AND 
WASTE WA-
TER, 
SLUDGES, 
WASTE GAS, 
ENERGY, 
GENERAL 
EQUIPMENT, 
URBAN ENVI-
ROMENTAL 
CLEANING 
VEHICLES 
AND EQUIP-
MENT, MEAS-
UREMENT 
AND CON-
TROL TECH-
NOLOGIES  

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi 

İstanbul 
İFO İstanbul 
Fuar Hizmetleri 
A.Ş. 

Beylikdüzü - 
İSTANBUL www.ifo.com.tr ifo@ifo.com.tr 

15-
Jun-
2010 

17-Jun-
2010 

ISTANBUL RESTATE 
EMEA FOCUSED REAL 
ESTATE AND INVEST-
MENT FAIR WITH TURK-
ISH REAL ESTATE SUM-
MIT 

REITS, FI-
NANCING, 
INVESTORS, 
BUILDING 
MANAGE-
MENT, ARCHI-
TECT,PLANNI
NG 

Lütfi Kırdar 
Uluslararası 
Kongre ve 
Sergi Sarayı 

İstanbul 

İSTANBUL 
RESTATE 
FUAR ORG. 
A.Ş. 

Darülbedai 
Cad. No: 60 
Harbiye - İS-
TANBUL 

www.istanbulre
state.com 

info@istanbulr
estate.com 

17-
Jun-
2010 

19-Jun-
2010 

BEAUTY EURASIA  
6.INTERNATIONAL EXHI-
BITION FOR COSMET-
ICS BEAUTY  

BEAUTY,COS
METICS , 
PERFUMERY, 
BEAUTY AND 
HAIR SA-
LONS, PACK-
AGING , RAW 
MATERIALS, 
WELLNESS 
&SPA , NATU-
RAL PROD-
UCTS 

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi 

İstanbul 

İpekyolu 
Uluslararası 
Fuarcılık Ltd. 
Şti.  

Beylikdüzü - 
İSTANBUL 

www.ipekyolu.i
nfo  

info@ipekyolu.i
nfo  

17-
Jun-
2010 

20-Jun-
2010 

IF INTERNATIONAL 
ISTANBUL 10. READY-
TO-WEAR FAIR 

READY-TO-
WEAR, KNIT-
WEAR, BABY-
KIDS WEAR, 
HOSIERY, 
JEAN, LINGE-
RIE, CLOTH-
ING FINDINGS 
TRIMMINGS 
AND ACCES-
SORIES 

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi 

İstanbul Tüyap Fuar-
cılık A.Ş. 

Beylikdüzü - 
İSTANBUL 

www.tuyap.co
m.tr 

tuyap@tuyap.c
om.tr 


