Küresel diyalog ve karşılıklı anlayış için heyecan dolu
yeni bir adım!
İngilizce Konuşanlar Derneği’nin (ESU) kuruluşu İngiltere
Başkonsolosluğu’nda düzenlenen bir resepsiyon ile kutlandı.
İngiltere, ABD ve 50’yi aşkın diğer ülkede faaliyeti bulunan, siyaset dışı, eğitim odaklı,
bağımsız bir kuruluş olan English Speaking Union (ESU) İngiltere Başkonsolosluğu’nda
düzenlenen bir resepsiyon ile Türk kamuoyuna tanıtıldı. Dil olgusunun uluslararası
arkadaşlık ve işbirliğine yaşamsal bir katkı sunduğu gerçeğinden hareketle kültürlerarası
diyaloğun

zenginleşmesine

yönelik

faaliyetlerde

bulunan

ESU

yaklaşık

90

yıldır

faaliyetlerini sürdürüyor.

İngiltere Başkonsolosu Jessica Hand, ESU Uluslararası Konsey Başkanı Arne Zettersten,
ESU Yönetim Kurulu Başkanı Lord Hunt, ve İngilizce Konuşanlar Derneği Başkanı Dr. Rıza
Kadılar’ın konuşmalarına yer verilen resepsiyona eğitim, iş ve sanat dünyasından birçok
önde gelen sima katıldı.

Resepsiyonda, küresel iletişimde İngilizcenin önemi vurgulandı ve bu doğrultuda hayata
geçirilen geniş kapsamlı faaliyetlerden örnekler verildi. İngilizce kullanımı vasıtasıyla
uluslararası diyalogda zenginleşme hedefleyen etkinliklerin Türkiye’de büyük ilgi göreceği
ve gerek bireylerin gerekse Türkiye’nin toplumsal yaşamına değer katacağı öngörülüyor.

ESU, dünya genelinde üyelerinin özverili çalışmaları ve uzmanlığı sayesinde düzenlenen
bireylerarası değişim programları, burslar, münazara ve toplum önünde konuşma
yarışmaları, konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası programlar gibi etkinlikleri
yaygınlaştırmayı amaçlıyor. İngilizcenin dünya çapında kullanımı sayesinde uluslararası

bir karşılıklı anlayış yaratmayı ve beşeri başarıyı teşvik etmeyi hedefleyen ESU’nun
amaçları arasında, dünya çapında ESU üye ağını destekleyerek oluşturulan uluslararası
forumu başarılı bir şekilde sürdürmek de yer alıyor. ESU ayrıca üyelerinin coşku ve
desteğini verimli sonuçlar doğuracak projelere yönlendirmek üzere aktif olarak çalışıyor.

İngilizce Konuşanlar Derneği Başkanı Dr. Rıza Kadılar şu yorumu paylaşıyor: “Özellikle
günümüz iletişim teknolojileri, hızla artan uluslararası ticaret ve küresel boyutta faaliyet
gösteren iş dünyası sayesinde sınırların adeta ortadan kalktığı, küreselliğin hepimizi
büyük ölçekte düşünmeye sevkettiği bir çağda yaşıyoruz. Dilin, hele de İngilizcenin
hepimizin hayatında bu kadar geniş yer bulduğu ve başka bir dönem yaşamadık. Bugün
gençler için başarıya giden yolda İngilizce önemli bir köşe taşı, hatta bir başlangıç noktası.
Bizler de gençlerimizi bu doğrultuda destekleyebilmek ve hem onların yaşamına hem de
küresel arkadaşlık ve anlayış olgusuna katkı sunabilmek için özveriyle çalışmaya hazırız.”

