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Uluslararası	  Üniversiteler	  Konseyi	  (IUC)	  Kurucu	  Başkanı	  Orhan	  Hikmet	  Azizoğlu,	  
Balkan	  
ülkeleri	  üniversiteleri	  arasında	  önemli	  bir	  yere	  sahip	  ‘Nicolae	  Testemitanu’	  Devlet	  
Tıp	  
ve	  Eczacılık	  Üniversitesi’nin	  davetlisi	  olarak	  Moldova’ya	  gitti.	  
	  
Üniversite	  Rektörü	  I.	  I.	  Ababii	  Başkanlığında	  Üniversite	  Yönetimi	  tarafından	  Kişinov	  
	  
Havaalanı’nda	  karşılanan	  Azizoğlu,	  yaptığı	  konuşmada	  genel	  merkezi	  Türkiye’de	  
bulunan	  
	  
Uluslararası	  Üniversiteler	  Konseyi’nin	  temel	  felsefesinin,	  bulunduğu	  coğrafyalar	  
başta	  
	  
olmak	  üzere	  tüm	  dünyayı	  kucaklayarak,	  barış	  ve	  ekonomik	  paylaşımın	  akademisyen	  
ve	  
	  
entelektüeller	  aracılığıyla	  hayata	  geçirilmesi	  olduğunu	  söyledi.	  Bu	  temel	  felsefenin	  
başlangıç	  



noktasının	  Balkanlar,	  Orta	  Doğu	  ve	  Orta	  Asya	  olduğunu	  kaydeden	  Azizoğlu,	  
	  
“Buna	  rağmen	  şu	  an	  tüm	  Asya,	  Avrupa	  ve	  Afrika	  kıtalarında	  kabul	  görmesi	  ve	  hızla	  
	  
birleştirici	  rol	  üstlenmesi	  beni	  ve	  arkadaşlarımı	  mutlu	  etmektedir”	  diye	  konuştu.	  
	  
4	  günlük	  süreç	  içerisinde	  önemli	  kararlar	  alması	  beklenen	  Azizoğlu,	  üniversite	  
senatosu	  
	  
ve	  tüm	  akademisyenlerine	  ‘Uluslararasılaşmada	  Ulusal	  Değerler’	  adlı	  konferans	  
verecek.	  
	  
Moldova	  Teknik	  Üniversitesi	  Rektör	  ve	  Senatosuna	  yapacağı	  ziyaret	  ve	  toplantıdan	  
	  
sonra	  Azizoğlu	  program	  kapsamında,	  Moldova	  Devlet	  Üniversitesi	  Rektör	  ve	  
Senatosuna	  
	  
ziyaret	  gerçekleştirecek.	  Moldova’nın	  Türkiye	  Büyükelçiliğine	  de	  bir	  ziyaret	  
gerçekleştirecek	  
	  
olan	  Azizoğlu,	  Büyükelçi	  ile	  Uluslararası	  Üniversiteler	  Konseyi	  ve	  Moldova	  
	  
Üniversiteleri	  arasında	  yapılan	  akademik	  çalışmalar	  hakkında	  bir	  değerlendirme	  
yapacak.	  
	  
Azizoğlu	  daha	  sonra	  kendini	  davet	  eden	  yüksek	  eğitim	  kurumunun	  Anatomi	  ve	  
	  
Histoloji	  bölümlerini	  ziyaret	  ederek,	  çeşitli	  görüşmeler	  yapacak.	  Görüşmeleri	  
gerçekleştirmesinin	  
	  
ardından	  Azizoğlu,	  Moldova’da	  eğitim	  gören	  Türk	  öğrencilerle	  bir	  araya	  gelerek,	  
	  
onların	  sorunlarını,	  taleplerini	  ve	  önerilerini	  dinleyecek.	  Program	  içerisinde	  
MedParc	  
	  
Medikal	  Merkezi’ne	  de	  ziyaret	  gerçekleştirecek	  olan	  Azizoğlu	  son	  olarak,	  ‘Nicolae	  
	  
Testemitanu’	  Devlet	  Tıp	  ve	  Eczacılık	  Üniversitesi	  öğrencilerinin	  mezuniyet	  	  
Törenlerine	  
	  
katılarak	  derece	  alanlara	  diplomalarını	  verip,	  Komrat	  Valisi	  Mihail	  Formuzal	  ile	  bir	  
toplantı	  
yapacak.	  
	  
Komrat	  Devlet	  Üniversitesi’nin	  Rektör	  ve	  Senatosuna	  gerçekleştireceği	  ziyaretle	  
programını	  



noktalayacak	  olan	  Azizoğlu,	  13	  Haziran’da	  Ankara’ya	  dönecek.	  
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