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Türkiye Avrupa Merkezi kuruldu 
 
Almanya'nın seçkin üniversiteleri, ekonomi ve araştırma enstitüleriyle ticaret 

odaları tarafından Hamburg'da kurulan Türkiye Avrupa Merkezi'nin kuruluş 

töreninde merkezin, Alman-Türk bilim ve diyalog ağının çekirdeği olacağı 

vurgulandı.  

 

   
 

 

 
 ALMANYA'NIN Hamburg kentinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Boyner'in 

de katılımıyla Türkiye Avrupa Merkezi'nin (TürkeiEuropaZentrum) kuruluşu için bir tören 

düzenlendi. Üç üniversitenin yanı sıra çok seçkin bilim kurumlarında görev yapan bilim 

adamlarının öncülüğünde kurulan merkezin, Alman-Türk bilim ve diyalog ağının çekirdeği 

olacağı vurgulandı.  

 

Fark küçük, mesaj büyük 

 

Kurulan merkeze fikir babalığı yapan Hamburg Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Raoul 

Motika, merkeze TürkeiEuropaZentrum isminin verilmesine karar verdiklerini, Alman imla 

kuralları gereği ismin tireyle, „Türkei-Europa Zentrum' veya boşlukla „Türkei Europa 

Zentrum' şeklinde yazılması gerektiğini belirterek, „Türkiye' ve „Avrupa' kelimelerinin arasına 

tire veya boşluk bırakmaya gönlümüz razı olmadı. Çünkü aradaki tire veya boşluğun yine bir 

ayırıcı niteliği olacaktı. Herkesin merkezin isminde Türkiye'nin Avrupa'ya dahil olduğunu 

görmesini istiyoruz. Bu küçük ayrıntıyla büyük bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum' dedi. 

Motika, „Merkez Türkiye'nin promosyonunu yapan bir kurum olmayacak. Türkiye en geç 

1923'den beri siyaseti, kültürü ve sosyal yaşamı ve herşeyiyle Avrupa içiçe olduğunu 

gerçeğini bilimsel ve ekonomik faaliyetlerle ön plana çıkaracağız' dedi. 

 

Boyner "Gurur duydum" dedi 

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ümit Boyner, Prof. Dr. Motika'nın konuşmasını 

büyük bir gurur ve keyifle dinlediğini ifade ederek, 'Hamburg'daki bu girişim çok önemli. 

Ülkeler arasındaki diyalogu artıracağı gibi, Türkiye'nin tanıtımı ve Türkiye'nin AB için neden 

önemli olduğunu anlatmak açısından da büyük rolü olacak. AB süreci, sonu ne olursa olsun 

Türkiye'deki reformların sürmesi için, ekonomik istikrarın devam edebilmesi için çok önemli. 

Bu merkez Türkiye'nin Avrupa'ya uyum sürecini hızlandıracaktır. Biz de TÜSİAD olarak 

Berlin'de Avrupa Entegrasyon Enstitüsü kuruyoruz. Akademik alanda yeni merkez ile bir çok 

ortak projeler geliştirebileceğimizi düşünüyorum' dedi.  

 

Ticaret hacmi üç kat arttı 



 

 

Hamburg Başkonsolosu Mehmet Dönmez, Hamburg Eyalet Parlamentosu Başkan Vekili 

Nebahat Güçlü, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Aygül Özkan'ın katıldığı törende 

konuşan ve merkez girişiminin içinde olan Hamburg Ticaret Odası, 2006'dan bu yana Türkiye 

ile yapılan ticaret hacminde üç kat artış yaşandığını belirterek, Türkiye'nin Almanya için çok 

önemli bir partner ülke olduğunu söyledi. 
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