
BAŞKAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HOŞ GELDİNİZ KONUŞMASI 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,/ 

Sayın……………………,/ 

Sayın Büyükelçim,/ 

Sayın ……………….….,/ 

Sayın …………………..,/ 

Meslek Odalarımızın Sayın Başkanları/ ve Temsilcileri,/ 

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın/ Değerli Başkanları/ ve Yöneticileri,/ 

Ve saygıdeğer katılımcılar./ 

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize edilen toplantımıza/ hoş 

geldiniz diyor,/ sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Bilindiği üzere Hatay,/ coğrafi konumu gereği/Akdeniz’in en doğusunda 

bulunan/ ve Avrupa’yı Ortadoğu’ya bağlayan/ önemli bir kapı 

pozisyonundadır./ Bölgemiz,/ekonomik/ ve demografik merkezleri 

birbirine bağlayan stratejik konumu ile/ uluslararası arenada önemli bir 

geçiş noktasıdır./ Birçok açıdan avantaj olarak değerlendirilebilecek bu 

durum,/ Ortadoğu’da yaşanan sorunların/ bölgemiz üzerinde fazlasıyla 

etkili olmasına da/ yol açmaktadır./ Zannediyorum ki,/ Sayın Büyükelçimiz 

Mithat Rende/ son dönemde ülke ve bölge olarak yaşadığımız süreçlerle 

ilgili detaylı bilgileri/ bizlerle paylaşacaktır./ Kendilerine çok teşekkür 

ediyoruz./ Ayrıca/ ‘‘Hatay Ekonomi Vizyonu/ ve Kalkınma Planı’’/ konulu 

konuşmasıyla/ çok değerli bilgilerini bizlere aktaracak olan/ Ekonomist 

Sayın Mert Yıldız’a da/ çok teşekkür ediyoruz./ 

 

 

 



Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,/bugünkü toplantı vesilesiyle/ 

bölgemize sağlamış olduğunuz katkılardan dolayı/ sizlere de 

teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz./Hatay’ın/ Büyükşehir Belediyesi statüsü 

kazanmasının ardından,/ bölgemizde yapmış olduğunuz tüm yatırımlar 

için/ teşekkür ediyoruz./Son dönemde/ EXPO 2021’in ülkemizde ve 

Hatay’ımızda düzenlenmesi için/ yapmış olduğunuz özverili ve titiz 

çalışmaların karşılığını almanız/ bizleri oldukça memnun etmektedir./ Bu 

noktada,/ sizi ve ekibinizi yürekten kutluyor,/ EXPO 2021’in ülkemiz ve 

bölgemiz için/ faydalı olmasını diliyoruz./Sayın Başkanım,/ sanıyorum 

kiİskenderun Pac Meydanı Battı Çıktı projesine ilişkin bilgileri de/ sizlerden 

dinleyeceğiz./ Vereceğiniz bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz./ 

Değerli Misafirlerimiz,/ 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak,/ görev 

geldiğimiz günden bu yana,/ Yatırım Teşvikinde/ Hatay’ın 4. Bölgeden 5. 

bölgeye alınmasını;/tüm paydaşlarımızla yapmış olduğumuz istişare 

toplantılarında,/ bölgemizi ve odamızı ziyaret eden/ Sayın Bakanlarımıza,/ 

Sayın Valimize,/ Sayın Milletvekillerimize/ ve tüm üst düzey 

bürokratlarımıza/ sözlü ve yazılı olarak/mütemadiyen arz etmekteyiz./ 

Hatay Büyükşehir Belediyemizin/ bu önemli hususa dikkat çekmesini 

takdir ediyor,/ iş dünyasının temsilcileri olarak/ sizleri desteklediğimizi/ 

ifade etmek istiyoruz./ 

Bu duygu ve düşüncelerle/ sözlerime son verirken,/ toplantımızın faydalı 

geçmesini diliyor,/ sizlere saygılarımı sunuyorum./ 

 


