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m BIE heyeti onuruna TOBB İkiz Kuleler’de verilen yemeğe Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm
Bakanı Ömer Çelik, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, BIE Başkanı
Ferdinand Nagy, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu ve birçok meslek örgütü temsilcisi katıldı.

Türkiye

EXPO 2020 için

İ

tek yürek

zmir’in 2020 EXPO
netim Kurulu Başkanı Işınsu
BIE heyeti onuruna TOBB İkiz Kuleler’de
adaylığını yerinde inKestelli, Ankara Ticaret Odası
düzenlenen yemekte konuşan TOBB
celemek için Türkiye’ye
(ATO) Yönetim Kurulu BaşkaBaşkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaklaşık
gelen Uluslararası Sernı Salih Bezci, Ankara Sanayi
3 bin yıllık muhteşem tarihin emanetini
giler Bürosu (Bureau InterOdası (ASO) Yönetim Kurulu
national des Expositions/
Başkanı Nurettin Özdebir,
taşıyan İzmir’in görkemli geçmişini tüm
BIE) İnceleme Heyeti onuTürkiye İşçi Sendikaları Koninsanlıkla paylaşmak üzere EXPO 2020
runa Türkiye Odalar ve Borfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel
adayı olduğunu belirtti.
salar Birliği Başkanı M. Rifat
Başkanı Mustafa Kumlu, HakHisarcıklıoğlu’nun ev sahipliİş Konfederasyonu Genel Başğinde Birlik Merkezi’nde bir
kanı Mahmut Arslan, Türkiye
akşam yemeği verildi. Yemeğe Ulaştırma,
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı BenDenizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldıdevi Palandöken, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)
rım ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik,
Başkanı Hasan Sert ile milletvekilleri katıldı.
BIE Başkanı Ferdinand Nagy, Milliyetçi HaİŞ DÜNYASI, İZMİR’İN EXPO 2020 ADAYLIĞI İÇİN
reket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı
KENETLENDİ
Oktay Vural, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir
EXPO delegasyonu onuruna düzenlenen ve iş dünyasının çok
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
sayıda temsilcisinin katıldığı akşam yemeğinde konuşan TOBB Başİzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ege’nin incisi İzmir’in EXPO adaylığı
Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Bölgesi Sanayi
için sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Tarih, ‘Güneşin gözlerini kamaşOdası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender
tıran şehir’ diyor. İzmir bereket tanrıçası Artemis’in evidir” dedi.
Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yö60
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nayi Bölgesi (OSB), iki serbest ticaret bölgesi
ve ileri teknoloji geliştirme merkeziyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden
biridir. İzmir, Türkiye’nin en çok turist çeken
şehirlerinden biri olarak, küresel bir turizm
şehridir. Antik medeniyetlerin kalbi İzmir’in
güneşi EXPO 2020 ile tüm dünyaya sağlık
ve enerji taşıyacak. Türk iş dünyası olarak
İzmir’i bu girişiminde destekliyor ve İzmir’in
yanında yer alıyoruz” ifadesini kullandı.
İzmir’in her zaman yanında olduklarını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Biz EXPO 2020’yi
istiyoruz. Açık söylüyorum; işvereni, esnafı, işçisi hepimiz EXPO 2020’ye ev sahipliği
yapmak istiyoruz. Hepimiz EXPO 2020 için
kenetlendik” dedi.

m TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türk iş dünyası
olarak İzmir’in
EXPO 2020
adaylığında
İzmir’in yanında
yer aldıklarını
söyledi.
l Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım,
İzmir’in EXPO 2020
için ideal bir kent
olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3 bin yıllık muhteşem tarihin emanetini taşıyan
İzmir’in bu görkemli geçmişini tüm insanlıkla paylaşmak üzere
EXPO 2020 adayı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, yeni fikirler
üretmenin adının EXPO olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
“Daha yaşanabilir dünya için buradayız. Bu adaylıkta İzmir, Birleşmiş Milletler’in (BM) Bin Yıllık Kalkınma Hedefi olan ‘Herkes
İçin Sağlık’ temasını seçti. Bu tema aynı zamanda insan hakları temel ilkesinin birinci sırasında yer alır. ‘Herkes İçin Sağlık’ temasıyla
yola çıkan İzmir, güneşi, denizi ve şifalı sularıyla kaliteli yaşamın
merkezi olmaya hazır.
İzmir sağlık konusunda buluşma noktası olacaktır. Bu kentimiz
aynı zamanda tarım, sanayi, ticaret ve kültür merkezidir. Dünyaca
ünlü kentlere ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın ilk liman kentlerinden biridir. Hep kavşak noktasıdır.”
İzmir’in korunaklı bir körfezi olması nedeniyle çağlar boyunca
korunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bugün İzmir 19 Organize Sa-

BAKAN YILDIRIM: “İZMİR TALİHSİZLİĞİNİ
YENECEK”
İzmir’in Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir
nokta olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
“Ortak noktalara baktığımızda birlikte yaşama ve birlikte faaliyet yapma kültürünün en
yaygın olduğu illerden biri İzmir’dir. İzmir’in
EXPO 2020 için ideal bir kent olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Yaşayan kent ruhunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Yıldırım, İzmir’in
EXPO 2020 için belirlediği “Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Yollar/Herkes İçin Sağlık” temasına yönelik, “Sağlıkta bölgesel farklılıkların
ortadan kalkması bütün dünyada sağlanmalıdır. Bu farkındalığın oluşturulması anlamında İzmir, bütün farklarını sunacaktır. 2015
EXPO’da çok talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz
bu etkinliği bu sefer İzmir’e kazandıracağız.
Bu kararlılığı ben herkeste görüyorum. Başaracağımıza da yürekten inanıyorum” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de,
İzmir’in tarihi bir şehir olduğunu, sağlık mer-

k BIE heyeti için
TOBB tarafından
hazırlanan
seramikten
yapılmış semazen
bibloyu BIE Başkanı
Ferdinand Nagy’e,
TÜRK-İŞ Başkanı
Mustafa Kumlu
takdim etti.
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EXPO ve BIE nedir?
Dünya Sergisi olarak adlandırılan
EXPO, küresel çapta bilgi birikimini
daha yaşanılır bir dünya için bir
araya getiren organizasyonlar olarak
tanımlanıyor. Beş yılda bir düzenlenen
ve altı ay süren EXPO’larda ürünlerden
çok, kültürler ve dünyanın geleceği için
projeler sergileniyor. EXPO’nun en önemli
özelliklerinde biri de, teması oluyor. EXPO
temasının tüm insanlığı ilgilendirmesi
ve evrensel nitelikte olması gerekiyor.
EXPO alanınım büyüklüğü sınırsız olup
ve katılımcılar kendi pavyonlarını inşa
edebilir.
Katılımcılar arasında devletler,
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum
kurumları ve şirketler yer alıyor. 1851’den
bu yana 160 yıldır düzenlenen EXPO’lar,
yapıldığı kentleri marka haline getirerek,
daha yaşanılır kılıyor. EXPO 2010
Şanghay’da (Çin Halk Cumhuriyeti) 5,28
kilometrekarelik bir alanda düzenlenmiş
ve toplam 73 milyon ziyaretçi çekmiştir.
EXPO 2015’in ev sahipliğini ise Milano
(İtalya) yapacak.
EXPO organizasyonuyla ilgili
düzenlemeler, merkezi Paris’te bulunan
Uluslararası Sergiler Bürosu (Bureau
International des Expositions/BIE)
tarafından yürütülüyor. 2012 yılı itibarıyla
BIE’ye kayıtlı üye sayısı 161’dir.
BIE, EXPO organizatörlerinin ve
katılımcıların hak ve sorumluluklarını
belirleyen ve Paris’te 1928 yılında
imzalanan uluslararası sözleşmeyle
kurulmuş bir organizasyon. BIE’nin rolü, bu
sözleşmenin uygulanmasını gözetmek ve
güvence altına almak.
BIE üyesi olan 161 ülke, en az bir
delegeyle temsil ediliyor. Türkiye’nin BIE
Başdelegesi olan Büyükelçi N. Murat
Ersavcı, aynı zamanda BIE Usul Komitesi
Başkanı ve BIE Başkan Yardımcısı’dır.

kezleri ve tapınakların bir arada bulunduğunu dile getirdi. Dünyanın ilk psikoterapi bölgelerinden birinin İzmir olduğunu anımsatan
Bakan Çelik, herkes için sağlıkta yeni yolların hepsinin İzmir’den
geçeceğini vurguladı.
Bakan Çelik, “İzmir EXPO’yu aldığı takdirde bugüne kadar yazılmış EXPO tarihi yeniden yazılacak. EXPO’yu İzmir için istiyoruz”
ifadesini kullandı.
BIE BAŞKANI ŞANS DİLEDİ
BIE Başkanı Ferdinand Nagy, EXPO’nun uluslararası camiayı sorumluluk almaya davet eden bir organizasyon olduğunu ifade ederek, etkinliğin toplumlar arasında köprü görevi gördüğünü
söyledi. EXPO’nun kişisel gelişimi artırmak için imkân sağladığını
ifade eden Nagy, “Türkiye olarak bu yolda ilerlemeyi seçtiniz. BIE
olarak İzmir’e EXPO 2020 adaylığı için bol şans diliyoruz” dedi.
Türk iş dünyasının ve çalışma hayatının kalbinin EXPO 2020
için attığını ifade eden İzmir Valisi Cahit Kıraç, “BIE heyetine İzmir
olarak detaylı bir sunum yaptık. EXPO 2020 İzmir için 650 sayfadan oluşan dosyayı heyete sunduk. Buradaki sözlerimizin arkasındayız” diye konuştu.
İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, bütün siyasi partiler
ve sivil toplum örgütlerinin İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için kenetlendiğini belirterek, başarılı bir çalışma yürüttüklerine inandığını dile getirdi.
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