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IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN IUC'YE ÖNEMLİ 

ZİYARET 

 

 

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (İUC) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Irak Kültür Müsteşarı 

Prof. Dr. Mohamad Al-Hamdany, İUC Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ile görüştü. 

 

Prof. Dr. Al-Hamdany ile yaptığı görüşmede konuşan İUC Kurucu Başkanı Azizoğlu, 

kuruluşunun 2 yılı doldurmamasına rağmen Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin dünyanın 

saygın akademik üst kuruluşlarından biri olmayı başardığını vurguladı. Azizoğlu, "Avrupa, 

Asya ve Afrika kıtaları başta olmak üzere 27 ülkeden 82 aktif üyesi bulunan Uluslararası 

Üniversiteler Konseyi Başkanlığı Yönetim Kurulu akademik kurulu bilim ve denetim 

kurullarında çeşitli ülkelerin önemli üniversite rektörlerinden oluşan 39 kişilik ekip görev 



almakta, akademik projeler, bilimsel çalışmalar, üyeler arasında öğrenci ve akademisyen 

değişimleri sağlayacak çalıştay ve toplantılarla özellikle İslam coğrafyası başta olmak üzere 

Doğu ve Batı toplumları arasındaki akademik, bilimsel ve üniversitelerin fiziki yapı teknolojik 

donanımdan kaynaklanan ve Batı toplumlarının lehine sürekli çıtanın yükseldiği gelişmeyi 

dengeli hale getirmek için tüm üye rektör çalışma arkadaşlarımla yoğun bir çalışma 

içerisindeyiz. ve bizi onurlandıran tablo, interlantımızdaki üniversiteler hızla İUC çatısı altında 

birleşiyor. Batı toplumlarının üstün farklılık ve değerleri olduğu gibi Doğu toplumlarının da 

üstün değer, kavram ve farklılıkları vardır. Bu açıdan Doğu toplumlarının hızla ve bilinçli bir 

projeyle batılılaştırılmasını kabul etmiyor, bunun yerine Doğu ve Batı toplumlarının 

uluslararasılaşma felsefesi altında değer ve bilimi paylaşarak medeniyetler ittifakı 

çerçevesinde buluşması adil ve insani bir felsefedir" dedi. 

 

"IRAK ÜNİVERSİTELERİ IUC ÇATISI ALTINDA TARİHTE OLDUĞU GİBİ ÜRETTİKLERİ İLİMLE 

DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAKTIR" 

 

Irak Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve İUC üyesi Irak Anbar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. 

Al-Hamdany ise, Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin tüm İslam dünyası üniversiteleri başta 

olmak üzere farklı inanç ve kültürden gelen üniversiteleri aynı kurum çatısı altında toplayarak 

çok önemli bir başarı elde ettiğine dikkat çekerek, "Ayrıca Orhan Hikmet Azizoğlu' nun 

akademik çalışması ve felsefesi ben ve Irak üniversiteleri için çok önem arz etmektedir. 

Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığında 17 Aralık 2010'da Ankara'da yapılan 

Uluslararasılaşmada Yüksek öğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, İnançlar ve Kültürler 

Çalıştayı'nda dünyanın her yerinden gelen rektörler ve Ankara'daki yabancı büyükelçilerin 

katılımı beni çok onurlandırmış ve heyecanlandırmıştı. Bu ilk toplantıdan bir yıl sonra IUC'nin 

82 üyeli dünyanın önemli kurumlarından biri olması beni ve ülkemi mutlu kılmıştır. Çünkü 

IUC'nin kurucu üyeleri arasında Irak ve önemli üniversiteleri bulunmaktadır. Kurucu Başkan 

Orhan Hikmet Azizoğlu ile vardığımız mutabakatta en yakın zamanda Bağdat'ta Azizoğlu 

başkanlığında çalıştay yapılması, Irak üniversitelerinin tarihte olduğu gibi yetiştirdiği ilim 

adamları, ürettiği akademik ve felsefeleri aracılığıyla tüm dünyanın yine hizmetine sunması 

bizleri onurlandıracaktır. İslam dünyasının saygın ilim ve düşünce insanı IUC Kurucu Başkanı 

Orhan Hikmet Azizoğlu'nun yaptığı bu akademik ve ilim çalışmalarının içerisinde Irak'ın 

önemli üniversiteleri ve rektörlerinin olması bizleri çok mutlu kılmaktadır" diye konuştu. 

Azizoğlu, Müsteşar Mohamad Al- Hamdany'e yeni çıkan kitabı "Uluslararasılaşmanın 

 

Entegrasyonu" adlı kitabını hediye ederken, Prof. Dr. Hamdany de Azizoğlu'na Irak akademik 

sistemini ve yapılanmasını anlatan kitabını hediye etti. - ANKARA 


