
 

 

Gençlerimiz barış, diyalog ve anlayış için söz alıyor! 
 

ESU Türkiye I.Topluluk Önünde Konuşma (Public Speaking) 

Yarışması’nın genç galipleri Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor! 

 

İngilizce kullanımı aracılığıyla kültürlerarası diyaloğu zenginleştirip derinleştirmek ve bu 

sayede hem bireylerin hem de toplumların birbirine anlayışla yaklaştığı bir dünya 

yaratmak amacıyla yola çıkan İngilizce Konuşanlar Derneği’nin (ESU) Türkiye temsilcisi 

ESU Türkiye, I. Topluluk Önünde Konuşma (Public Speaking) yarışmasını geçtiğimiz 

günlerde başarıyla gerçekleştirdi. Hisar Okulları’nın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada 

Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük değerimiz olan gençler,  topluluk önünde 

güzel konuşma becerilerini sergiledi. Etkinlik, gençliğe değer veren, onların daha iyi 

olanaklara sahip olması için çaba sarf eden herkesi gururlandırırken gençlerin coşkusu da 

gözlerinden okunuyordu.  

 

Dünya çapında elliyi aşkın ülkede bir gelenek halini almış olan Topluluk Önünde Konuşma 

Yarışması’nın Türkiye’deki bu ilk etkinliğine Hisar Okulları, Üsküdar Amerikan Lisesi ve 

İzmir Özel Çakabey Okulları’ndan gençler katıldı. Yarışmada birinciliği Üsküdar Amerikan 

Lisesi’nden XXX alırken Hisar Okulları’ndan XXXX ikinciliğe ve yine Üsküdar Amerikan 

Lisesi’nden XXX üçüncülüğe layık görüldüler. Katılım gösteren tüm gençlerimiz de 

Türkiye’deki büyük potansiyelin sinyallerini verdiler. Yarışmanın galipleri 17-21 Mayıs’ta 

Londra’da gerçekleşecek olan ESU Uluslararası Topluluk Önünde Konuşma Yarışması’nda 

Türkiye’yi temsil edecek ve tüm masrafları ESU ve de ESU Türkiye’ye ait olmak üzere 

Londra’nın en prestijli otellerinde ağırlanıp kenti tanıma fırsatı bulacaklar.    

 



ESU Türkiye’nin kurucularından Rıza Kadılar, yarışmayla ilgili olarak şu yorumu yapıyor: 

“Bilgi ve mobilitede sınırların adeta ortadan kalktığı dinamik bir çağda yaşıyoruz. Dilin 

kullanım alanlarının bu kadar geniş olduğu, dil olgusunun uluslararası arkadaşlık ve 

işbirliğine bunca katkı sunduğu başka bir dönem yaşamadık. Uluslararası platformda ise 

atacağımız her adım dil ve özellikle de İngilizce bilgisiyle başlıyor. İngilizce bugün 

milyonlarca insan için sanatta, iş dünyasında, politikada ve teknolojide başarının anahtarı 

konumunda. ESU I. Topluluk Önünde Konuşma Yarışması vasıtasıyla gençlerimizi bu 

doğrultuda teşvik edebildiğimiz, onlara çok çeşitli olanakların kapılarını açabildiğimiz için 

mutluyuz. Hepsi de birbirinden bilgili ve yetenekli gençlerimizin başarısına şahit olduk. 

Hepimiz için harika bir tecrübeydi. Topluluk Önünde Konuşma Yarışması’nın Türkiye’de de 

gelenekselleşmesini arzu ediyoruz.” 


