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Sayın Valim,/ Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,/ Uluslararası 

Bahçe Bitkileri Birliği’nin/ Değerli Yöneticileri,/ Sayın Rektörlerim,/  

Sayın Kaymakamım,/ Sayın Belediye Başkanlarım,/ Oda ve 

Borsalarımızın,/ Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Başkanları/ ve 

Yöneticileri,/ Saygıdeğer İşadamlarımız/ ve Değerli Misafirlerimiz./ 

Hepinize hoş geldiniz diyor,/ sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Bilindiği üzere EXPO,/ Uluslararası Sergiler Bürosu tarafından 

gerçekleştirilen,/ 19. yüzyılın ortalarından bu yana düzenlenen / ve 

ülkeler arası etkileşime,/ diyaloga ve barışa katkı sağlayan/ dünya 

fuarıdır./ 

EXPO;/ kültür/ tarih/ eğitim/ sanat/ eğlence/ ve ticaret alanlarında/ 

bir olimpiyat olarak da tanımlanabilmektedir./ Uluslararası kapsamı/ 

büyüklüğü / milyonlarca ziyaretçisi ve yenilikçi/ eğitici ve eğlendirici 

yönlerinden dolayı/ oldukça önemsediğimiz bir organizasyondur./ 
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Bilindiği üzere Uluslararası Sergiler Bürosu tarafından/  4 tür 

EXPO düzenlemektedir./ Bu EXPO’lar;/ Dünya EXPO’su / Uluslararası 

özel temalı EXPO/ Bahçecilik EXPO’su/ ve Milano Trienali olarak 

sıralanabilmektedir./ 

Bahçecilik EXPO’sunun/ diğer EXPO’lardan ayrılan en önemli özelliği 

ise,/ Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği/ ve Uluslararası 

Sergiler Bürosu’nun müşterek onayı ile/ hayata geçiriliyor olmasıdır./ 

Başka bir deyişle /süreçte tek bir kurum değil,/ iki farklı kurum yetkili 

olmaktadır./ Uygulamada,/ Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri 

Birliği Konseyi/ projeyi benimsediği takdirde,/ Uluslararası Sergiler 

Bürosu Genel Kurulu’nda/ ev sahibi ülkeye ve şehre/ etkinliği 

düzenleme hakkı verilmektedir./ 
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2016 yılındaki Bahçecilik EXPO’sunun Antalya’da yapılması/ bizleri 

oldukça gururlandırmış/ ve medeniyetler beşiği Hatayımızın/ bu yarışta 

var olmasına vesile olmuştur./ 

Bu bağlamda,/ Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız / Sayın Lütfü 

Savaş tarafından Almanya’da yapılan sunumun ardından/ 2021 yılında 

düzenlenecek olan EXPO’nun/ Hatay’da yapılması gündeme gelmiştir./ 

İlimiz,/ bu zorlu yarışta dünya genelindeki oldukça değerli rakiplerini 

geride bırakarak/ EXPO'yu ülkemize getiren ikinci şehir olmuştur./ 

İş dünyasının temsilcileri olarak/ Hatay’ın markalaşmış bir kent olarak 

dünyaya açılabilmesi ve/ gerekli tanıtımlarının yapılabilmesi için,/ 

EXPO’nun önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz./ Dolayısıyla,/ 

şehrimize sağladıkları çok önemli katkılardan dolayı Sayın Valimize,/ 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese/ 

teşekkür ediyoruz./ 
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Umuyorum ki Güneyin İncisi Hatay,/ 2021 yılında düzenlenecek olan 

EXPO’da/ ülkemizi en güzel şekilde temsil edecektir./  

Bu noktada,/ İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak,/ 

imkânlarımız dâhilinde gereken tüm desteği sağlamaktan onur 

duyacağımızı da/ özellikle ifade etmek isterim./ 

Sözlerime son verirken,/ hepinize tekrar hoş geldiniz diyor,/ 

saygılarımı sunuyorum./ 

 

 


