
1.Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı Başkan’ın Konuşması 

Sayın Valim, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 

Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Başkanları ve Müdürleri, 

 Sivil Toplum Örgütlerimizin Değerli Başkanları ve Yöneticileri, 

Saygıdeğer İşadamlarımız, 

Ve Değerli Katılımcılar. 

1.Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’na hoş geldiniz diyor, sizleri 

saygılarımla selamlıyorum. 

Günümüzde tüm sektörlerde meydana gelen yeni gelişmeler ve pazarlarda 

meydana gelen yeni ihtiyaçlar rekabetin artmasına sebep olmaktadır. Bugün 

yalnızca yüksek kalitede üretilen ürünlerin pazara sunulması, satış yapabilmek 

ve iş hayatında başarıyı yakalayabilmek için yeterli olmamaktadır. Çünkü 

günümüz şartlarında tüketiciler, aynı ürünün değişik kalite, fiyat ve 

tasarımlarıyla karşılaşmakta ve farklı seçenekler arasından tercih yapma şansına 

sahip olmaktadır. 21. Yüzyıldan itibaren oluşan rekabet ortamında üretimden 

gelen liderlik gücü, günümüzde yerini tanıtım ve pazarlama stratejilerinden 

gelen başarının liderlik gücüne bırakmıştır. Çünkü globalleşme süreci, bilgi 

teknolojilerindeki süratli değişim ve üretim imkânlarının genişlemesi gibi 

nedenlerle piyasada tutulan üretim yöntemi çok çabuk uygulanabildiğinden 

rakip firmalar için de bir standart oluşmasını sağlamakta ve üretici firmalar 

arasındaki ürün kalite farkların hızla kapanmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Değişen dünya koşullarında, yeni pazarlama stratejileri oluşturarak pazarda 

kalıcı olabilmek ve rakiplerle rekabeti sürdürebilmek için; tutundurma ve 

tanıtım faaliyetlerinde bulunulması ayrıca modern pazarlama tekniklerinin ve 

iletişim kanallarının en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu koşulların 

sağlanabilmesinde ise, fuarların oldukça önemli bir yeri vardır. Fuarlar; 

teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımının yapılabilmesi, yeni pazar 

bulunabilmesi, teknik işbirliğinin sağlanabilmesi, geleceğe yönelik ticari 

ilişkilerinin kurulabilmesi ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak 

gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Fuarlarda firmalar, ürünlerinin veya 



hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere 

bir araya gelmektedirler. 

Fuarlar firmaların faaliyet gösterdikleri alandaki son yenilikleri gözlemleme, 

teknoloji transferi sağlama, Pazar paylarını büyütmenin yollarını arama ve 

hedef kitleleri belirlenme konusundaki en iyi araçlardan biridir. Bilgi 

alışverişinde bulunarak sektörel gelişmeleri izlemede yararlı yöntemlerden biri 

olan fuarlar, firmaların iş olanaklarını artırmakta ve buna bağlı olarak istihdam 

sağlanmasının önünü açmaktadır. Uluslar arası ticarette büyük önemi olan 

fuarlar,  dünya çapında büyük bir alış veriş potansiyeli yaratmaktadır. Son 

yıllarda daha da önemli hale gelen fuarların günden güne yaygınlaşması, fuar 

hizmetleri endüstrisinin de doğuşuna zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla fuarlar 

katılımcı firmalara ve organizatörlere maddi kazanç sağlamanın ötesinde; 

dekorasyon hizmetleri, konaklama hizmetleri, hosteslik hizmetleri, yiyecek 

içecek servisi gibi birçok yeni iş kolu yaratmaktadır. Maddi katkısının yanı sıra 

fuarlar, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkılar 

sağlamaktadır. Farklı ülke, farklı yöre ve farklı kültürden insanların bir araya 

gelmeleri, iletişim kurmaları ve kültürel etkileşimde bulunmaları açısından da 

önem kazanmaktadır. 

Bölgemizde ilk defa düzenlenen 1.Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’nın 

inşaat sektörü açısından oldukça önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz. 

Ülkemizin Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı konumundaki 

Hatay’da inşaat fuarının yapılmasının, sektörün geleceği açısından önemli 

olduğuna inanmaktayız.  İlimizde Kentsel Dönüşüm ile başlayan inşaat 

sektöründeki büyümenin, komşu ülkelerde yaşanan karışıklıkların son bulması 

sonrasında önemli fırsatlara ortam hazırlayacağını düşünüyoruz. Bölgemizde 

fuar bilincinin oluşturulması konusunda başta Hatay Valiliğimiz olmak üzere, 

Hatay Büyükşehir Belediyemiz, bölgemizdeki belediyeler, Kamu Kurumlarımız, 

Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. 

İlk adım olarak değerlendireceğimiz 1.Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul 

Fuarı’nın katılım sağlayan herkes için faydalı olmasını diliyor, sizlere saygılarımı 

sunuyorum. 


