UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU’NUN
YAPISI
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
Eğitim, bilim, kültür ve iletişim işleriyle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile
özel kuruluşları, UNESCO tarafından yürütülen çalışmalar konusunda
bilgilendirmek, bunların faaliyetlere katkı ve katılımlarını sağlamak,
Eğitimin yaygınlaştırılması, kültürün korunması ve yaygınlaştırılması, bilgi ve
bilimin desteklenmesi konularında UNESCO idealleri doğrultusunda çalışmalar
yapmak,
UNESCO ile ilgili iş ve konularda toplumda farkındalık yaratmak, hükümete
danışmanlık etmek ve UNESCO merkeziyle işbirliğini sağlamak,
UNESCO süreçlerini etkin bir şekilde takip ederek süreçler ve sonuçlar
hakkında kamuoyunu ve hükümeti bilgilendirmek amacıyla 25 Ağustos 1949
tarihli ve 3-9862 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur ve en eski Millî
Komisyonlardan biridir.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun organları şunlardır:
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, İhtisas Komiteleri,
Genel Sekreterlik.
Genel Kurul
Eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında ülkemizin belli başlı resmî, yarı
resmi ve özel kurumları temsilcileri ile bu alanlarda ün yapmış şahsiyetlerden
Millî Eğitim, Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları adına kontenjanlarınca
atama yoluyla, diğer kurum temsilcileri ve kişiler içinse 4 yılda bir yapılan
seçimle oluşmaktadır. Genel Kurul Üyeleri -3 Bakanlığa tanınan kontenjanlar
dışında- 4 yılda bir toplanan Genel Kurulda yapılan seçimle yenilenir. 77
Üyeden oluşan Genel Kurul, olağanüstü bir toplantı kararı alınmadığı sürece 4
yılda bir Millî Eğitim Bakanı’nın başkanlığında toplanır. Yeni Genel Kurul,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini belirler, Yönetim Kurulu
raporlarını görüşür ve karara bağlar.

Yönetim Kurulu
Genel Kurul tarafından 4 yıl için seçilen11, Millî Eğitim Bakanlığınca atanan 2,
Dışişleri Bakanlığınca atanan 1 ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca atanan 1
olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur. Genel Kurul sonuçlarına göre toplanan
Yönetim Kurulu, gizli oyla kendi arasından Başkan, 2 Başkan Vekilini seçer.
Yönetim Kurulu –olağan şartlar altında- ayda bir kez toplanır ve Başkanlık ve
Sekreterya tarafından yürütülmesi gereken konuları karara bağlar. Başkan, Millî
Komisyonu temsil eder ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların
icrasından sorumludur. Başkan, Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri
gönüllülük esasına göre ve maaş almaksızın çalışırlar. Başkan ve Başkan
Vekilleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev tanımları dışında
hiyerarşik veya mali açıdan bir fark bulunmamaktadır.
Denetim Kurulu
Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri arasından atanacak
1 Üye ile Genel Kurulu oluşturan temsilciler arasından seçilecek 2 Üye olmak
üzere toplam üç kişiden oluşur. Millî Komisyon bütçesinden yapılan her türlü
gider hesaplarını ve bunların dayanaklarını inceler. Genel Kurula sunulmak
üzere her bütçe yılı sonunda o yılın kesin hesabını ve giderlerin bütçe ile
hizmetlere uygunluğunu açıklayan yıllık raporları hazırlar. Denetim Kurulu
Üyeleri gönüllülük esasına göre ve maaş almaksızın çalışırlar.
İhtisas Komiteleri
Yönetim Kurulu, gerekli, gördüğü alanlarda bir Yönetim Kurulu Üyesinin
başkanlığında en az 5 en fazla 15 kişiden oluşan ve uzmanlıkları yanında
toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden (kurumlar, kuruluşlar, STK’lar,
üniversiteler, kadınlar, gençler vb.) kişilerden oluşan İhtisas Komiteleri kurar ve
bu komiteler aracılığıyla hükümete ve topluma danışmanlık rolünü yerine
getirir. Hâlen UTMK bünyesinde Eğitim Sektöründe 1, Doğa Bilimleri
Sektöründe 2, Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektöründe 6, Kültür Sektöründe 6,
Bilgi ve İletişim Sektöründe 3 olmak üzere toplam 18 Komitede 190 Üye
bulunmaktadır.
İhtisas Komiteleri Başkanları, Başkan Vekilleri ve Üyeleri
gönüllülük esasına göre ve maaş almaksızın çalışırlar.
Genel Sekreterlik
Yönetim Kurulu ve İhtisas Komiteleri çalışmalarının yürütülmesini ve alınan
kararların yerine getirilmesini, UNESCO merkezi ve yurtiçi-yurtdışı ilgili
kurumlarla ilişkiyi sağlamakla görevlidir. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
toplam kontenjanı 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, her biri
Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür ve Bilgi ve İletişim
sektörlerinde görevli 5 Sektör Uzmanı, 1 Sayman, 1 Muhasebeci, 1 Halkla
İlişkiler, 1 Sekreter, 1 Teknik Eleman, 1 Şoför ve 1 Büro Yardımcısından oluşur.
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine göre tam gün ve maaşlı olarak çalışırlar.

