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Sayın Büyükelçim,
Sayın Adli Yargı, Adalet Komisyonu Başkanım,
Sayın Milletvekilim,
Sayın Vali Yardımcım,
Değerli Konuklar ve Basın Mensupları,
Sizleri şahsım ve Çukurova Üniversitesi adına saygıyla selamlıyorum.
Bugün burada, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim’i Üniversitemizde
ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumu belirterek, Sayın Büyükelçiye hoş
geldiniz diyorum.
Türkiye’nin, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’la ilişkileri çok boyutlu ve stratejik düzeydedir.
Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak Azerbaycan
diplomasi tarihinde yerini almıştır.
Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonra iki dost ve kardeş ülke arasında yaşanan karşılıklı yoğun üst
düzey ziyaretler taraflar arasında kurulan güçlü ilişkilerin göstergesidir.
Eğitim ve özelikle yükseköğretim alanı iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu
oluşturmaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığının ilanından hemen sonra, Türkiye Cumhuriyeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Öğretim, Uzmanlık Hizmetleri, Teknik ve Bilimsel İşbirliği
Anlaşması imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca, her iki ülkenin Yüksek Öğrenim Kurumları, kapsamlı işbirliği protokolleri imzalayarak, bilim ve
yükseköğretim alanlarındaki işbirliklerini başka bir ülkeyle kıyaslanamayacak şekilde oldukça ileri bir
boyuta taşımışlardır.
Sayın Büyükelçim,
Saygıdeğer Konuklar,

Geçen yıl, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev başkanlığında yürütülen "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi” toplantısında iki ülke arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı
imzalanmıştır.
İmzalanan zapta göre, her iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel
alanlardaki mevcut işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, her iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim
elemanlarının değişim programlarına katılımlarının artırılması da karşılıklı olarak benimsenmiştir.
Bu bağlamda Çukurova Üniversitesi bu antlaşma ve protokoller çerçevesinde iki ülke arasında
yükseköğrenim alanındaki işbirliğini daha ileriye taşımak için gerekli adımları atmaya kararlıdır.
Çukurova Üniversitesi olarak, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi için hazırladığı Stratejik Planda
Üniversitemizin misyon ve vizyon beyanlarında uluslararasılaşma önemli bir yer tutmaktadır.
Araştırma odaklı ve uluslararasılaşmayı hedefleyen Üniversitemiz Azerbaycan Cumhuriyeti ile
yükseköğrenim alanındaki işbirliğine büyük önem vermektedir.
Şu anda mevcut duruma baktığımızda, Üniversitemiz de öğrenimlerini sürdüren 198 Azerbaycanlı
öğrencimiz bulunmaktadır.
Bu öğrencilerden 3’ü ön lisans programlarına kayıtlı; 129 öğrenci ise farklı bölümlerde lisans
öğrenimlerini sürdürmektedir.
Ayrıca, 66 öğrencimiz ise

(yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere) lisansüstü

öğrenimlerini sürdürmektedir.
Yine belirtmek isterim ki bu öğrencilerin 53’ü Tıp alanında uzmanlık öğrenimlerini sürdürmektedir.
Sayın Büyükelçim,
Türkiye ve Azerbaycan arasında var olan dostluğun, kardeşliğin, ekonomik, sosyal ve kültürel
ilişkilerin daha da ileriye taşınması dileğiyle, sizlere tekrar hoş geldiniz diyor ve saygılar sunuyorum.
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