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Almanya'nln se<;kinüniversiteleri, ekonomi ve ara~tlfma enstitüleriyle ticaret odalan

tarafindan Hamburg'da kur ulan Türkiye Avrupa Merkezi'nin kurulu~ töreninde
merkezin, Alman Türk bilim ve diyalog a~nln <;ekirdegiolaca~ vurgulandl.



Boyner:
Gurur
duydum

TÜSIADYönetim Kurulu
Ba§kam YardlmClSlÜmit Boyner,
Prof. Dr. Motika'nm konu§masml
büyük bir gurur ve keyifle
dirlledigirli ifade ederek,
"Hamburg' daki bu giri§irn ~ok
önernli. Ülkeler arasmdaki,
diyalogu artrracagl gibi,
Türkiye'nin tamtrrm ve
Türkiyenirl AB i~irl neden önemli
oldugunu anlatmak a~lsmdan da
büyük rolü olacak. AB süreci, sonu
ne olursa olsun Türkiye' deki
reformlarm sürmesi i~in,
ekonomik istikrarm devam
edebilmesi i~irl ~ok önemli. Bu
merkez Türkiye'nirl Avrupa'ya
uyum sürecirli hIzlandrracaktir.
Biz de TüstAD olarak Berlin'de
Avrupa Entegrasyon Enstitüsü
kuruyoruz. Akademik alanda yeni
merkez ile bir~ok ortak projeler
geli§tirebilecegimizi
dü§ünüyorum" dedi.

Ticaret hacmi ü<; kat arttl
Hamburg Ba~konsolosuMehmet Dönmez, Hamburg Eyalet Parlamentosu Ba~kanVekili

Nebahat Gü<;lü,Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Aygül Özkan'm katl1d1~törende
konu~an ve merkez giri~iminin i<;inde olan Hamburg Ticaret Odasl Ba~kanvekiliDr. Jens Peter

Breitengross, Türkiye'nin Almanya i<;in<;okönemli bir partner ülke oldugunu söyledi.

Asya -Afrika Enstitüsü
TürkeiEuropaZentrum'u kuran

kurumlar arasmda Harnburg Üni-
versitesi, Helmut Schmidt Üniversi-
tesi ve Kiel Christian-Albrechts Üni-
versitesi, Harnburg Dünya Ekono-
mi Enstitüsü, Global ve Bölgesel

Ara§trrmalar Enstitüsü , Hamburg
Ticaret Odasl ve·Kiel Ticaret Odasl
var. Merkez ~ah§malarrm Prof. Dr.
Raoul Motika'nm kürsü ba§kanl 01-
dugu Hamburg Üniversitesi Asya-
Afrika Enstitüsü yürütecek.

PJMANYA'nrn
Harnburg
entirlde TüstAD

Yönetirn Kurulu
Ba§kan YardlmClsl
Ürnit Boyner'in de
katlllmlyla Türkiye
Avrupa Merkezi'nin
(TürkeiEuropaZentrum)
kurulu§u i~irlbir tören
düzenlendi. Ü~
üniversitenirl yam Slra
~ok se~kirl bilirn
kurumunda görev
yapan bilim
adamlarrmn
öncülügünde kurulan
merkezirl, Alman-Türk
bilim ve diyalog agmm
~ekirdegi olacagl vurgulandl.

Fark kü~ük, mesaj büyük
Kurula~.merkeze fikJ! baballgl yapan

Harnburg Universitesi Ogretirn Uyesi Prof. Dr.
Raoul Motika, merkeze TürkeiEuropaZentrum
ismirlirl verilmesirle karar verdiklerini, Alman
imla kurallarl gere gi ismirl tireyle, "Türkei-Europa
Zentrum" veya bo§lukla ''Türkei Europa Zentrum"
§eklinde yazllmasl gerektigini belirterek, "Türkiye
ve Avrupa kelirnelerinin arasma tire veya bo§luk
blrakmaya gönlümüz raZl olmadl. Cünkü aradaki
tire veya QQ§lugun yine bir aymCl niteligi
olacaktl. Herkesirl merkezirl ismirlde Türkiye'nin
Avrupa'ya dahil oldugurm görmesirli istiyoruz.
Bu kü~ük ayrmtiyla büyük bir mesaj verdigirnizi
dÜ§ÜllÜYOrum"dedi. Motika, "Merkez Türkiye'nin
promosyonunu yapan bir kurum olmayacak.
Türkiye'nirl1923'den beri siyaseti, kültürüve
sosyal ya§arm ve her §eyiyle Avrupa ile i~ i~e
oldugu ger~egirli bilimsel ve ekonomik
faaliyetlerle ön plana ~1karacaglz" dedi.


