
 

İletişim: 
CETEUS - Centre for Turkey and European Union Studies, University of Cologne 

Direktör: Prof. Dr. Wolfgang Wessels | Direktör Vekili: Mirja Schröder | Managing Director: Alina Thieme, M.A. 

Gottfried-Keller Str. 6, D-50931 Köln, Almanya | Tel: +49 221 470 – 1431 | Fax: +49 221 470 – 1492 

http://www.ceteus.uni-koeln.de | E-posta: wessels-office@wiso.uni-koeln.de 

 

C E T E U S  
Centre for Turkey and European Union Studies 

 

CETEUS KÖLN Üniversitesi'nde 2016 yılında kurulmuş bir merkezdir. Bu merkez Avrupa Birliği (AB) ve Türk-

iye ile ilgili meseleleler ve AB'in kurumsal evrimi üzerine araştırma ve öğretime odağıyla, Prof. Wolfgang 

Wessels’in Avrupa Politikaları Jean Monnet Kürsüsü'nün çalışmalarını devam ettirmektedir.  

CETEUS faalyetleri, güçlü ve geniş bir AB-Türkiye 

ağı ve Avrupa Politikaları Jean Monnet Kürsüsü'nün 

eski personelinin AB çalışmaları öğretimindeki 

uzun zamandır süregelen köklü tecrübelerinden 

faydalanmaktadır. Merkez, AB-Türkiye ilişkileri 

üzerine Köln Üniversitesi'nde ve ötesinde bir dizi 

seminer ve araştırma faaliyetleri yürütecektir. 

CETEUS İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi 

(TAU) ile güçlü bir bağlantısı vardır. CETEUS'un 

yöneticisi aynı zamanda TAU’nun “Avrupa ve 

Uluslararası İlişkiler” Master programının 

akademik lideri ve yanı sırada Türk-Alman-

Üniversitesi'yi kuran Alman konsorsiyumunun 

başkan vekili olmaktadır. Merkez, her iki 

üniversitedeki personel arasında aktif ve yakın bir 

takas organize eder ve Alman ve Türk öğrenciler 

için ortak seminerler gerçekleştirir. 

CETEUS araştırma faaliyetleri AB-Türkiye ilişkilerini 
hedeflemektedir ve çağdaş Türkiye çalışmaları ile 
bağlantılarını kurmaktadır. Bunlar geniş çaplı AB 

ağında yerleşiktir ve Türkiye'deki lider 
üniversitelerle olan yakın ilişki üzerine 
kurulmuştur. Araştırma projeleri içinde merkez, 

Almanya, AB ve Türkiye'den genç araştırmacılarının 
akademik takasını teşvik etmekle uğraşarak bu 
araştırmacıları Avrupa Araştırma Alanı’na entegre 
etmeyi amaçlar. 

ÖĞRETİM VE YAYINLAR 

 Köln ve Türk-Alman Üniversiteleri'nde (TAU) 

lisans ve yüksek lisans seviyesinde kurslar. 

 Türkiye ve Avrupa Birliği çalışmaları hakkında 

CETEUS kitap serisi. Birinci unvan: “Enerji 

Merkezi olarak bir Türkiye? Türkiye'nin AB 

Enerji Arzındaki Rolüne Katkılar” Schröder, 

Bettzüge, Wessels (eds.), 2017. 

 AB'nin siyasi sistemi hakkında Almanca ve 

İngilizce eğitim kitapları. 

MEVCUT ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM PROJELERİ 

 FEUTURE: AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği: 

Dinamikleri planlama ve senaryoları test etme. 

Proje, Avrupa'dan Türkiye'den ve Türkiye'nin 

komşu ülkelerinde toplam 15 enstitüden oluşan 

konsorsiyum işbirliğinde AB-Türkiye ilişkilerinin 

altında yatan tarihsel hikayeleri ve AB-Türkiye 

ilişkilerinin farklı boyutlarını tanımlayıp 

inceleyecektir. (Avrupa Komisyonu, Horizon 2020) 

 TRIANGLE: AB/Almanya - Türkiye İlişkilerinde 

Çatışmalar Ötesinde ‘Blickwechsel’ (Bakış Değisimi) 

Çağdaş bir Türkiye için özgün bir ortakliğa doğru? 

Proje, ilişkilerin kurumsal mimarisini ve başat 

öyküleri değerlendirir. (Çağdaş Türk Çalışmaları, 

Mercator Vakfı)  

 VIADUCT: 41 ortaktan oluşan bir konsorsiyum, AB-

Türkiye ilişkileri konusunda akademik ve politika 

diyaloğunu desteklemektedir. (Avrupa Komisyonu, 

Erasmus+) 

 MONTEUS: Jean Monnet kürsüsü, Türkiye ve AB 

Araştırmaları lisans, yüksek lisans ve doktora 

seviyesinde seminerler sunmaktatdır. (Avrupa 

Komisyonu, Erasmus+) 

 PROTEUS: Çok uluslu ve disiplinlerarası Avrupa 

Birliği'nin hukuk ve siyaset bilimi öğretim programı, 

bu kapsamında bir simülasyon çalışması ve 

Brüksel'e gezinti dahil olmaktadır. (Kölner 

Gymnasial- und Stiftungsfonds) 

 SUMMIT follow-up: Avrupa Konseyinin 

incelenmesi - Anahtar bir kurum hakkında bilgilerin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 

 EUCOPAS: Köln ve Paris'te Avrupa Birliğin üzerine 

tartışmaları, konferanslar, doktora çalıştayları, MA 

uluslararası yaz okulları ve kamuya açık 

konferanslardan oluşan ve araştırmaya dayalı bir 

öğretim programı sunar. (Avrupa Komisyonu, 

Erasmus+) 


