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TÜRK VE KÜRT ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 

İŞBİRLİĞİ 

 

 
 

Uluslar arası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu'nun başlattığı 

Türkiye merkezli akademik yapılanma ve ortaklıklar çerçevesindeki çalışmalardan sonuç 

alınmaya başlandı. 

 

17 Aralık 2012 tarihinde Irak Duhok Üniversitesi'nin ev sahipliğinde IUC Başkanı Orhan 

Hikmet Azizoğlu başkanlığında yapılan çalıştayda alınan kararlardan birisi de Bölgesel Kürt 

Yönemiti'ndeki üniversiteler ve üniversitelere bağlı devlet hastahaneleri ile Türk 

üniversiteleri arasında işbirliği yapılması yönündeydi. Önemli kararlardan olan Sağlık İşbirliği 

Anlaşması 8 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'da imzalandı. IUC Başkanı Azizoğlu; beraberindeki 

heyette bulunan İUC Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr.M.Hasan Aslan, Duhok Üniversitesi 

Rektörü Prof.Dr.Mosleh Mohammed Salih, Bölgesel Kürt Yönemiti Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 

Dr.Nezar Ismet, Dr.Abdullah Jasem ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin 

Doğan ve yetkililer ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde bir araya geldi. 



 

AKADEMİ VE SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 

 

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Orhan Hikmet Azizoğlu, "Devlet ve millet olarak 

sahip olduğumuz akademik ve eğitimli insan kazanımlarımız ile kendi üretimimiz olan 

medikal donanım ve ilaç sektörümüzü kardeş halk ve komşularımızla paylaşmak, 

akademisyen doktor ve sağlık yardımcı personellerini batı standartlarında olan üniversite ve 

hasta hanelerimizden yararlandırmak ve eğitimine destek vermek bizleri mutlu edecektir. 

Duhok kenti ve Zakho kenti Türkiye sınırında olan illerdir. Hasta ulaşımında veya medikal 

tıbbı cihaz ve ilaç sektöründe Türkiye'den her türlü desteği alabilecek coğrafi avantaja 

sahiptir" diye konuştu. 

 

Duhok Üniversite Rektörü Mosleh Mohammed ise yaptığı konuşmada, "Bizler Başkanımız 

Sayın Azizoğlu'nun tüm İslam coğrafyasına yaptığı yüksek katkıdan dolayı minnettarız. Onun 

öncülüğü ve liderliğinde akademik işbirlikleri ile başarılarımızı paylaşarak güçleniyoruz. Bu 

günde hocamızın yaptığı organizasyonla Sağlık Bakanlığı'ndan Dr.Nezar Ismet, Dr.Abdullah 

Jasem ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile akademik, Atatürk Hastanesi ile sağlık alanlarında 

işbirliği protokolleri yapmak için geldik. ve bu işbirliklerinden memnun ve mutlu ayrılıyoruz" 

şeklinde konuştu. 

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Metin Doğan yaptığı açıklamada, IUC Başkanı 

Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyeti üniversite rektörlüğünde ağırlamaktan onur 

duyduğunu söyledi. Duhok ve Zakho kentlerini kapsayacak akademik ve sağlık alanındaki 

işbirlikleri için büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi. 

 

Toplantı ve protokol sonrası yapılan açıklamada ikinci toplantının 6 Haziran 2013 tarihinde 

Duhok'ta olacağı açıklandı. - ANKARA 


