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Hamburg’da Türkiye Avrupa Merkezi açıldı  

 

Almanya’nın Hamburg kentinde ''Hamburg Türkiye Avrupa Merkezi'' açıldı. Avrupa 

Birliği - Türkiye ilişkileri alanında araştırmalar yapması hedeflenen merkez 

üniversiteler tarafından da destekleniyor. 

Hamburg Üniversitesi, Hamburg Helmut-Schmidt Üniversitesi, Kiel Cristian-Albrechts 

Üniversitesi ve Hamburg Ticaret Odası başta olmak üzere akademisyen, bilim adamı ve iş 

dünyasından temsilcilerin bir araya gelerek kurdukları ''Hamburg Türkiye Avrupa Merkezi'', 

törenle açıldı. 

 

“İkili ilişkiler güçlenecek” 
 

Hamburg Ticaret Odasında düzenlenen törene Hamburg Başkonsolosu Mehmet Dönmez, 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit 

Boyner, Hamburg Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jens Peter Breitengross, Hamburg Eyalet 

Meclisi Başkan Yardımcısı Nebahat Güçlü, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Eyalet 

Meclisi üyesi Aygül Özkan, Hamburg Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Holger 

Fischer ve Hamburg Üniversitesi Asya-Afrika Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Raoul 

Motika katıldı. 

 

Açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Dönmez, Hamburg Türkiye Avrupa Merkezinin 

kuruluşunun Türkiye'nin daha iyi tanınması açısından önemli bir adım olduğunu, bu sayede 

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını söyledi. 

 

Boyner de TÜSİAD olarak sivil inisiyatifle kurulan merkezin açılmasından büyük mutluluk 

duyduğunu ifade ederek, ''Sivil inisiyatifle başlayan bu çalışmaların, araştırmaların, ülkeler 

arası diyalog açısından önemli olduğunu düşünüyorum'' dedi. 

 

Türkiye’ye reform çağrısı 
 

Türkiye-AB müzakerelerinde bu tür kurum ve kuruluşların büyük bir rol oynadığını kaydeden 

Boyner, Türkiye'de reformların devam etmesi gerektiğini ve bu konuda hükümetin ulusal bir 

program hazırladığını, kendilerinin de reformların sıkı takipçisi olduklarını ifade etti. 

 

Boyner ayrıca, bir ''Avrupa Uyum Merkezi''nin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu, bunun alt 

yapısının oluşturulduğunu ve kısa zaman içinde de böyle bir merkezin Berlin'de açılacağını 

bildirdi. 

 

Öğretim üyesi Motika, Türkiye'nin çok sayıda geleneği barındıran, aynı zamanda hem İslam 



dünyasının, hem de Avrupa kültürünün parçası bir ülke olduğunu belirttti. Türk kültüründe 

zaten Avrupa kültürünün mevcut olduğunu kaydeden Motika, Cumhuriyetin kurulmasıyla 

birlikte Türkiye'nin Avrupa'nın içinde yer aldığını ifade etti. 

 

Motika, ''Biz ve onlar ayrımı artık ortadan kalkmalı. Türkiye Avrupa Merkezinde Türk 

meslektaşlarımla karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, değişim sürecini ele alacağız. Yapıcı 

diyalog oluşturmayı düşünüyoruz. Bunu yaparken elbette karşı fikirlere de açık olacağız. 

Hamburg odaklı kalmayı düşünmüyoruz. Bu konuda Almanya'da bizim çalışmalarımızı 

destekleyen Türkiye Araştırmalar Merkeziyle de işbirliği içinde olacağız'' dedi. 

 

Rita Süssmuth mesaj gönderdi 
 

Alman Meclisinin eski Başkanı Rita Süssmuth da Türkiye Avrupa Merkezinin açılışı için 

gönderdiği yazılı mesajda şu ifadelere yer verdi: ''Türkiye Avrupa Merkezinin Türkiye ile 

Almanya arasındaki bilimsel transfer açısından büyük bir rol oynayacağını ümit ediyorum. 

İstanbul'da kurulacak Alman-Türk Üniversitesinin Hamburg ile yakın ilişki içinde olması 

olumlu bir adım olacaktır. Türkiye, global bir ülke olarak dünyanın en dinamik ilk dört ülkesi 

arasında yer almaktadır. Türkiye, sadece Batıda değil, Kafkasya'da, Orta Doğu'da da politik 

alanda aktif görevler üstlenmektedir. Bazı şeylere geç başladık. Açıkça kabul etmemiştik. 

Birbirimize ait olmalıyız. İnsan hakları bölünmezdir ve gelecek vadetmektedir.'' 

 

 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3826648,00.html 
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