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Uluslararası Üniversiteler Konseyi Ankara'da
Toplandı
2010 yılında Orhan Hikmet Azizoğlu önderliğinde kurulan Uluslararası Üniversiteler
Konseyi, 2. Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirdi.

2010 yılında Orhan Hikmet Azizoğlu önderliğinde kurulan Uluslararası Üniversiteler Konseyi,
2. Genel Kurulu'nu Ankara'da gerçekleştirdi.

Kuruluş yılından itibaren hızla gelişerek, özellikle Ortadoğu, Asya, Afrika ve Uzakdoğu
coğrafyalarından 29 ülkeden 110 üniversiteyi çatısı altına alan Uluslararası Üniversiteler
Konseyi'nin toplantısında yeni yönetim, denetim, akademik ve danışma kurulu üyeleri
belirlendi. Görevi sona eren yönetim kurulu üyelerine de teşekkür plaketleri verildi. Kurul
üyeleri, genel kurul toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk koyan Başkan
Orhan Hikmet Azizoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, sizin huzurunuzda belirtmeliyim ki birlik ve bütünlük içinde yolunda
yürümeye, çizdiğiniz uygarlık yolundaki hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz,
kurduğunuz cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız."

Anıtkabir ziyaret sonrası toplantı yapıldı. Azizoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasındaki "Sınırları
devletler tarafından çizilmiş bir dünya yerine sınırları kavramlar ve kültürler tarafından
çizilmiş bir dünya istiyoruz" sözleri toplantıya damgasını vurdu. Büyük bir çoğunluğu bu
ülkelerde kurulu üniversitelerin rektörlerinden oluşan 60 genel kurul üyesinin katılımı ile
gerçekleşen toplantıda, konseyin geçmiş üç yıldaki faaliyetleri değerlendirildi ve ileriye dönük
hedefler konusunda mutabık kalındı. Gelişmiş Batı üniversiteleri karşısında belirtilen
ülkelerde yer alan üniversitelerin özellikle akreditasyon konusunda yaşadıkları sorunlar göz
önüne alınarak, konseyin öncelikli misyonu "Önümüzdeki yıllarda tüm üye ülke ve
üniversitelerini kapsayacak yeni bir akreditasyon sistemi geliştirerek, Batı'da geçerli olan
akreditasyon sistemleri ile uyumunun sağlanması" olarak belirlendi.

Konsey çatısı altındaki kurulların daha etkin çalışmasına yönelik olarak yıllık toplantı
adetlerinin arttırılması, toplantıların her defasında bir başka üye üniversitenin ev sahipliğinde
yapılmasına yönelik tüzük değişikliği kararının da alındığı genel kurul toplantısının son
oturumunda söz alan rektörler, konseyin çalışmalarından ve üniversitelerine yapmış olduğu
katkılardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Etkin ve özverili çalışmaları ile konseyin hızla gelişmesine önderlik eden ve oy birliği ile 3
yılığına yeniden yönetim kurulu başkanı seçilen kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu,
yaptığı kapanış konuşmasında Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin çalışmalarıyla ülkemizin
sadece içinde bulunduğu coğrafyada değil, Uzakdoğu'dan Afrika'ya çok geniş bir coğrafyada
bilimsel önderliğinin bir kez daha kabul edildiğini ve özellikle üniversite eğitiminde liderliğinin
perçinlendiğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde kongre, sempozyum, seminer ve
konferanslar gibi akademik toplantılar ve yayınlarla konseyin uluslararası akademik alanda
etkinliğinin katlanarak arttırılacağını söyleyen Azizoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Yeni seçilen yönetim kurulu dışında akademik kurul, bilim kurulu, danışma kurullarına farklı
ülkelerden 69 rektör seçildi. - ANKARA

