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AVRUPA GENÇLİK FORUMU’NA İZMİR EV SAHİPLİĞİ YAPTI 

 

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), geçtiğimiz günlerde 20 ilden üniversite 

öğrencilerinin katılımıyla İzmir’de gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Forumu’na dair aşağıdaki 

açıklamayı değerli Medya Kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna saygıyla sunar :  

 

  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından mülteci olmak, kimlik ve haklar temalı 3 gün süren 

Avrupa Gençlik Forumu geçtiğimiz günlerde İzmir’de gerçekleştirildi. 

 

Foruma, 20 ilden üniversite öğrencilerinin yanısıra, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

(ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, 

Büyükelçi Hansjörg Haber, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz 

ile çok sayıda davetli katıldı. 

 

Program kapsamında öğrenciler ilk gün,  katılımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla 

çoksesli koro eğitimi ve drama eğitimi aldılar. İkinci gün, temel haklar, göç olgusu ve mültecilerin 

entegrasyonu, Avrupa Birliği bakış açısıyla mülteci krizi gibi konularda avukat, akademisyen ve 

sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yaptığı sunumları dinleyip, interaktif atölye çalışmalarına 

katıldılar. Son gün ise, mültecilerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 

akademisyenler ve sosyologların katılımı ile profesyonel moderatör eşliğinde 20 ilden yüzden fazla 

öğrencinin şekillendirdiği bir tartışma ortamı oluşturuldu.  

 

Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen forumun son gününde, açış konuşması 

yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, İzmir’in bu faaliyete ev sahipliği 

yapmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti; birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir’in 



 

 

çok kültürlülüğüne ve bir arada yaşama kültürüne vurgu yaptı; İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından restore edilerek İzmir’e kazandırılan Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nin bu çok 

kültürlülüğün izlerini taşıdığını söyledi.  

 

Güçlü, “ESİAD olarak Avrupa Birliği konusuna verdiğimiz önem kapsamında, 1996 yılından beri, 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği halinde İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ne ev 

sahipliği yapıyoruz. Sayıları bugün 21 olan Bilgi Merkezlerinin arasında, İzmir AB Bilgi Merkezi, 

ilk kurulan ilk 3 Bilgi Merkezi’nden biri olup, bu ağ içinde ev sahibi kuruluşun bir sivil toplum 

örgütü olduğu tek bilgi merkezidir.” dedi.  İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin, Avrupa Birliği 

konusunda önemli bir referans noktası olma başarısını gösterdiğini, 19 yıllık geçmişinde, 

seminerler, paneller, sinema gösterimleri, konserler gibi geniş yelpazede birçok etkinliğe imza 

attığını, sadece İzmir’de değil Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de de pek çok Avrupa Birliği projesini 

yürütüp koordine ettiğini sözlerine ekledi. 

 

Güçlü konuşmasında, “Göreve yeni başlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, 

Büyükelçi Hansjörg Haber’in bu vesile ile ilk seyahatlerinden birini İzmir’e yapması bizleri 

memnun etti. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz zaman zaman duraksamalar yaşasa da, Türkiye’nin 

100 yılı aşkın süredir batıya dönük hedefleri dikkate alındığında bu ilişkiler her zaman önem ve 

değer taşıyacaktır. Nitekim son mülteci dramında görüldüğü gibi, coğrafya gerçekler bizi 

birbirimizi anlamaya ve işbirliği yapmaya mecbur kılmaktadır. Umarım bu vesile ile tempo 

kaybeden ilişkiler yeniden yüksek bir tempoya kavuşur ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri her 

zaman taraflar için bir umut ve yeni ufuk olma özelliğini korur.” dedi. 

 

 

 


