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Akademisyen/ bilim adaml ve is dünyaslndan
temsilcilerin bir araya gelerek kurduklan
\\Hamburg TürkiyeAvrupa Merkezr törenle a<;lldl



HamburgÜniversite-
si, Hamburg Hel-
mut-Schmidt Üni-
versitesi, Kiel Cris-
tian-Albrechts Üni-

versitesi ve Hamburg Ticaret
Odasl ba~ta olmak üzere akade-
misyen, bilim adaml ve i~dünya-
smdan temsilcilerin bir araya ge-
lerek kurduklan "Hamburg Tür-
kiye Avrupa Merkezi", törenle
a~I1dl.

Hamburg Ticaret Odasmda
düzenlenen törene Türkiye'nin
Hamburg Ba~konsolosuMehmet
Dönmez, Türk Sanayicileri ve
t~adamlan Demegi (TüStAD)
Yönetim Kurulu Ba~kanYardIm-
CISIlJmit Boyner, Hamburg Tica-
ret Odasl Ba~kanYardImCISI
Jens Peter Breitengross, Ham-
burg Eyalet Meclisi Ba~kanYar-
dImCISINebahat Gü~lü, HlriSti-
yan Demokrat Birlik Partisi
(CDU) Eyalet Meclisi üyesi Ay-
gül Özkan, Hamburg Üniversitesi
Rektör YardImCISIProf. Dr. Hol-
ger Fischer ve Hamburg Üniver-
sitesi Asya-Afrika Enstitüsü ögre-
tim üyelerinden Prof. Dr. Raoul
Motika katI1dl.

A~I1I~konu~masilllyapan

Ba~konsolosDönmez, Hamburg
Türkiye Avrupa Merkezi'nin ku-
rulu~unun Türkiye'nin daha iyi
tarunmasl a~lsmdan önemli bir
adIm oldugunu, bu sayede Türki-
ye ile Almanya arasmdaki ili~kile-
rin daha da gü~lenecegine inan-
dlgilll söyledi.

UYUM MERKEZi $ART
TÜStADYönetim Kurulu

Ba~kan Yardlmclsl Ümit Boy-
ner de kurulu~ olarak sivil inisi-
yatifle kurulan merkezin a~ll-
masmdan büyük mutluluk duy-
dugunu ifade etti. Boyner, "Sivil
inisiyatifle ba~layan bu ~ah~ma-
lann, ara~tIrmalarm, ülkeier
raSIdiyalog ll~lS1ndanrönemli.
oldugunu dü~ünüyorum" dedi.

Türkiye-AB müzakerelerin-
de bu tür kurum ve kurulu~lann
büyük bir rol oynadlgml kayde-
den Boyner, Türkiye'de reform-
lann devam etmesi gerektigini
ve bu konuda hükümetin ulusal
bir program hazlrladlgml, ken-
dilerinin de reformlann slkI ta-
kip~isi olduklanru ifade etti.

Boyner aynca, bir "Avrupa
Uyum Merkezi"nin kurulmasl-
na ihtiya~ duyuldugunu, bunun

alt yapIslmn olu~turuldugunu ve
kIsa zaman i~inde de böyle bir
merkezin Berlin'de a~I1acagml
bildirdi.

AYRIM OLMAMALI
Ögretim üyesi Motika, Tür-

kiye'nin ~ok saYldagelenegi ba-
nndrran, aynl zamanda hem ts-
lam dünyasmm, hem de Avrupa
kültürünün par~asl bir ülke 01-
dugunu belirtti. Türk kültürün-
de zaten Avrupa kültürünün
mevcut oldugunu kaydeden
Motika, cumhuriyetin kurulma-
slyla birlikte Türkiye'nin Avru-
pa'nm i~inde yer aldlgml ifade
etti. Motika, "Biz ve onlar ayn-
ml artIk ortadan kalkmall. Tür-
kiye Avrupa Merkezi'nde Türk
meslekta~lanmla kar~lhkll fikir
ah~veri~inde bulunup, degi~im
sürecini eIe alacaglz. Yapici di-
yalog olu~turmaYIdü~ünüyoruz.
Bunu yaparken elbette kar~l fi-
kirlere de a~Ik olacaglZ. Ham-
burg odakll kalmaYIdü~ünmü-
yoruz. Bu konuda Almanya'da
bizim ~ah~malanmlZl destekle-
yen Türkiye Ara~tlfmalar Mer-
keziyle de i~birligi i~inde olaca-
glZ" dedi. Süheyla KAPLAN-AA-


