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Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Kurulu, 31 

Mart’ta yapılacak 

Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin ilk genel kurulu, 31 Mart Perşembe günü yapılacak. 

Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada; 31 Mart’ta yapılacak ilk 

genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin, üye 

ülke üniversitelerinin rektörleri tarafından, üye rektörlerden seçileceği belirtildi. Yeni 

oluşturulan Akademik Kurul ve Bilim Kurulu için de Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet 

Azizoğlu tarafından üye rektörler arasından atama yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Genel 

Kurul'da yapılacak yeni yapılanma ve alınacak kararlar coğrafyamıza ve tüm uluslararası 

akademik çalışmalara katkı sağlayacaktır.” denildi.  

Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin tüm dünya ülkeleri yüksek öğretiminde önemli ve saygın 

bir yere sahip olduğu ifade edilen açıklamada; konsey tarafından ilk uluslararası çalıştayın 15–

18 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildiği hatırlatıldı. ‘Yüksek Öğretimde 

Uluslararasılaşmada Ulusal Değerler, Kavramlar, İnançlar ve Kültürler’ adlı ve 105 ülkeden 400 

rektörün davetli olduğu bu çalıştayda alınan önemli akademik kararların hayata geçirildiği 

kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  

“26 ülkenin üniversitelerinin üyesi olduğu Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı 

Orhan Hikmet Azizoğlu’nun bölgemiz Ülkelerine yaptığı ziyaretler, üniversitelerarası işbirliğini 

güçlendirmekte ve hızla ortak değerler ve kavramlar çerçevesinde kurumsal ve yapısal 

birlikteliğe doğru yol almaktadır. Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu 2011 yılı içerisinde 

Yemen Cumhuriyeti’nde Yemen üniversiteleri ile yaptığı toplantılar ve protokollerle bu 

üniversitelerin öğrenci ve akademisyenlerinin Türkiye üzerinden dünyaya açılması için çalışma 

başlattılar. Yine İran İslam Cumhuriyeti’ne yaptıkları ziyarette Tahran, İsfahan ve Tebriz 

şehirlerindeki üniversite rektörleriyle yapılan mutabakat ve protokollerle ortak çalışmalar 

başlatıldı. Davetli olarak gittiği Ürdün Yarmouk Devlet Üniversitesine yaptığı resmi ziyaretinde, 

Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu’nun coğrafyamıza yaptıkları akademik katkılarından 

dolayı, devlet başkanlarına verilen şeref madalyası ile onurlandırılması Uluslararası 

Üniversiteler Konseyi'nin akademik çalışmalarına büyük bir ivme kazandırmıştır.” 

Açıklamada, 31 Mart’ta yapılacak Genel Kurul toplantısının, üniversiteler aralarındaki iletişimin 

kolaylaştırılması amacıyla yüksek öğretimle ilgili akademik ve diğer konularda geniş çapta bir 

tartışma forumu sağlayarak, akademik standartların yükseltilmesine yardımcı olacağı ifade 

edildi.  


