
“Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya”
EXPO 2016 ANTALYA, Antalya-Alanya Karayolunun 17. km’sinde, Aksu ilçesi sınırları 
içerisindeki  1121 dekarlık bir alanda gerçekleştirilecektir.

Expo Alanında Bulunacaklar;

EXPO Tepesi
EXPO Ormanı
EXPO Meydanı
EXPO Gölü
EXPO Kulesi
Tarım ve Çevre Müzesi
Teknoloji Bahçesi

Kentin ekonomik gücünü artıracak,
Şehrin turizm ve kongre alanında yeterliliği bir kez daha kanıtlanmış olacak,
Uluslararası yatırımcıların yatırım fırsatlarını daha yakından görmesi sağlanacak ve yabancı 
yatırımcıların sayısı artacak,
Antalya’nın cazibe merkezine dönüşmesiyle birlikte kentsel dönüşüm projeleri de 
hızlanacak,
EXPO’nun yapılacağı alan, organizasyon sonrasında şehrin ekonomik ve sosyal hayatına 
katkı sağlayacak şekilde değerlendirilecek,
Bölgesel, ulusal ve uluslararası turizmin ilerlemesine katkı sağlayacak,
Halkımıza ve gelecek nesillere yeşil çevre bilinci aşılanacak,
Ulusal ve uluslararası akademik çalışmaların geliştirilmesine destek olacak.

Ülke Bahçeleri
Yerel Firma Bahçeleri
Sponsor Firma Bahçeleri
Rekreasyon Alanları
Am� Tiyatro
Restoranlar ve Satış Alanları
Kongre Merkezi“Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” mottosu ile  2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek 

olan “Çiçek ve Çocuk” temalı EXPO 2016 ANTALYA /  Evrensel Botanik Sergisi, ülkemizin ev 
sahipliği yapacağı en büyük uluslararası organizasyonlarından birisi olacak. 23 Nisan- 30   
Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik 6 ay sürecek.

EXPO 2016 Antalya, ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel ve akademik etkinliklere 
başlamış olup kapanış tarihine kadar bu tür etkinliklere devam edilecek ve EXPO 2016 
Antalya süresince de birçok etkinlik organize edilecektir. 

Türkiye’nin Mega Organizasyonu   
“EXPO 2016 ANTALYA”     

EXPO 2016 ANTALYA’nın Hede�eri

Ulusal ve uluslararası çevre sorunlarını belirleyerek çözüm için öneriler getirmek,
Gelecek nesillerin çevrecilik bilincini artırmak,
Ekolojik ve organik tarımın önemini belirtmek,
Küresel ısınma çözümlerine katkıda bulunmak,
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak,
Sağlıklı nesillerin gelişmesi ile ilgili konuları tartışarak nasıl başarılacağını araştırmak,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel ısınmaya karşı öneminin altını çizmek,
Çocuklar ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslar düzenlemek,
Türkiye ve Akdeniz bölgesinin endemik bitki zenginliğini ortaya çıkarmak,
Türkiye’nin botanik zenginliğini diğer dünya ülkeleri ile paylaşmak ve diğer ülkelerin 
botanik alanında gelişmelerine destek olmak,
Miras: EXPO 2016 Antalya süresi boyunca yapılacak akademik çalışma ve araştırmalar ile 
gelecek nesillere bir miras bırakmak,
Sürdürülebilirlik: EXPO 2016 Antalya’nın kapanış tarihinden sonra ziyaretçilere açık 
kalarak bölgesel, ulusal, uluslararası turizme katkıda bulunmak,
Yaklaşık 100 ülke ve 30 uluslararası organizasyonun katılımı,
8 milyon ulusal ve uluslararası ziyaret,
Türkiye’nin ilk Tarım ve Çevre Müzesi.

EVRENSEL BOTANİK SERGİSİ

Dünyanın Üç Büyük Uluslararası
Organizasyonundan Biri Olan
“EXPO” Nedir? 

EXPO’lar, yarattığı ekonomik ve kültürel etkileriyle Olimpiyatlar ve Dünya Futbol Şampiyonaları 
ile dünyanın üç büyük uluslararası etkinlikleri arasında yer alırlar. Yaklaşık 165 yıldır 
gerçekleştirilen EXPO’lar, söz konusu organizasyonlardan daha uzun süreli düzenlenen tek 
etkinliktir.

Uluslararası ilk EXPO 1851 yılında Londra'da düzenlenmiş, ünlü Crystal Palace binası EXPO için 
özel olarak inşa edilmiştir. EXPO’lar içinde en çok bilineni Paris Fuarı için inşa edilen Paris’teki 
Ei�el Kulesi’dir. Bugün Ei�el Kulesi Fransa’nın simgesi, turizm merkezi olarak gelir kaynağıdır. 
Uluslararası Botanik Expoları ise 1960 senesinden beri düzenlenmekte olup ilki Hollanda'da 
organize edilmiştir.

EXPO’lar uluslararası seviyede  ‘daha iyi bir dünya’ için bilgi birikimini bir araya getirirler. EXPO’lar 
katılımcıların �kirlerini sunması, kültürel değerlerini yansıtması ve daha da önemlisi daha iyi bir 
dünya için projeler oluşturması için uluslararası bir platform oluştururlar.

Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olan EXPO’lar , başka bir deyişle 
“Dünya Sergisi”, beş yılda bir düzenlenmekte olup  altı ay sürmektedir. Katılımcıları arasında; 
devletler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve özel kurum ve kuruluşlar  yer 
almaktadır.

EXPO’nun en önemli özelliklerinden biri temasıdır. Geniş bir kapsama sahip olan 
temaların, tüm insanlığı ilgilendirmesi ve evrensel nitelikte olması gerekmektedir.

EXPO 2016 ANTALYA’nın
Kazandıracakları
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Latince kökenli “Exposition” sözcüğünün kısaltması olan EXPO, “Uluslararası Sergi” olarak 
kullanılmaktadır.

EXPO’ları onaylamaya yetkili uluslararası iki kurum bulunmaktadır. Bunlar, BIE (Uluslararası 
Sergiler Bürosu) ve AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği)’dir. 

Türkiye BIE’ye 2004 yılında, AIPH’e ise 2009 yılında üye olmuştur.

2016 yılında Antalya’da yapılacak olan  Evrensel  Botanik Sergisi’nin etkinliklerinin planlanması, 
düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili olarak T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
görevlendirilmiş  ve organizasyona yönelik faaliyetleri yürütmek üzere EXPO 2016 Antalya 
Ajansı kurulmuştur.

BiZE KATILIN


