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ESİAD bünyesindeki İzmir AB Bilgi Merkezi 26. Yaşını
Kutluyor
Sibel Zorlu, AB sürecinde sivil toplumun desteğine dikkat
çekti
Ege Bölgesi’nin önde gelen sanayici ve işinsanları önderliğinde 16 Mart 1992’de kurulan, evrensel
demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda
çalışmalarını sürdüren Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ESİAD’ın bünyesinde bulunan İzmir
AB Bilgi Merkezi, 26 yılını geride bıraktı. İzmir AB Bilgi Merkezi’nin yıldönümü nedeniyle açıklama
yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, bünyelerinde faaliyet gösteren İzmir AB Bilgi
Merkezi’nin AB’ye katılım sürecinde sivil toplumun aktif olarak yer almasının, toplumun tüm
kesimlerinin destek vermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.
Zorlu, Türkiye’nin AB ile bütünleşmesini çağdaşlaşma stratejisi olarak gördüklerini belirterek,
Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Türkiye çapında 20 ilde faaliyet
gösteren AB Bilgi Merkezlerinden oluşan ‘AB Bilgi Ağı’nın parçası olduklarını kaydetti.
AB sürecinde çıpa işlevi
AB Bilgi Merkezi olarak belirlenmiş tek sivil toplum örgütü olduklarını belirten Zorlu, AB’ye katılım
sürecinde sivil toplumun aktif olarak yer almasının, toplumun tüm kesimlerinin destek vermesi
bakımından önemli olduğunu düşündüklerini hatırlattı. Zorlu, AB sürecinin ve AB normlarına
uyumun ülkemizin daha güçlü ekonomiye sahip olması, vatandaşlarımızın her alanda standartlarının
yükseltilmesi bakımından bir çıpa teşkil ettiğine inandıklarını ifade etti. Zorlu açıklamasında şunları
söyledi: “Hızla değişen küresel dinamikler dikkate alındığında Türkiye-AB bütünleşmesinin iki
tarafın da ortak yararına olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Derneğimizin kuruluş amaçları
arasında, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde yurtiçinde ve yurtdışında bilgilendirme, politika
geliştirme, uyum ve proje çalışmaları yapılması, bu kapsamda kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş

birliği kurulması ve geliştirilmesi yer almaktadır. İzmir AB Bilgi Merkezi, 19 Eylül 1996 tarihinden
bu yana, ‘Anadolu Semalarında Avrupa Ufukları’, ‘KOBİ Fırsat Penceresi’, ‘İzmir Sürdürülebilirlik
Elçileri Arıyor’, ‘Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi’, ‘AB-Türkiye Gençlik İklim
Forumu’, ‘Gençlik Kültürler Arası Diyalog Forumu’ gibi birçok AB projesini hayata geçirdi.
Bundan sonraki dönemde de yeni projelerle sürece katkımız devam edecek.”

