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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında son yıllarda gittikçe güçlenen bilimsel ve
kültürel ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlamayı amaçlayarak, TÜRKSOY Üyesi Ülkeler
UNESCO Milli Komisyon Başkanları Toplantısını gerçekleştirmeye karar vermişlerdir.
Bilindiği üzere Birleşmiş Milletlere bağlı bir Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan
UNESCO, kurulduğu 1946 yılından beri ülkelerin, insanların ve kültürlerin yakınlaşmasına,
birbirlerini tanımalarına ve bu sayede barışa, kardeşliğe ve dostluğa katkı sağlamalarına
yardım edecek mekanizmalar oluşturmakta ve bunları günden güne geliştirmektedir. Türk Dili
Konuşan kardeş ülkeler olarak bizim birbirimizi tanımak, yakınlaşmak ve yardımlaşmak
amacıyla bir araya gelmemiz, hem doğal bir dostluk ve kardeşlik ilişkisi hem de UNESCO
ilkelerine uygun bir süreçtir.
UNESCO, uyguladığı programlar, hazırladığı sözleşmeler, kabul ettiği tavsiye kararları
ve yayınladığı bildirgeler başta olmak üzere birçok belge ve normatif enstrümanı ile sayısı
194’ü bulan üye ülkeleri arasında eğitim, bilim, kültür ve iletişim başta olmak üzere bir çok
alanda yardım, işbirliği, destek, tanıtma, koruma, geliştirme vb. gibi amaç ve sonuçları olan iş
ve icraatlarda bulunmaktadır. Bu çalışmaların hemen tamamı, demokratik ölçütlere göre
yapılan seçimlerle oluşturulan kurullar, komiteler ve çalışma grupları aracılığıyla
yürütülmektedir. Bu nedenle UNESCO çalışmalarında bir çok ülke çeşitli biçimlerde birlikler
kurarak ortak hareket etmekte ve kendileri lehine daha etkili sonuçlar alabilmektedir. Bu
nedenle, bizler Türk Dili Konuşan Ülkeler olarak UNESCO çalışmalarında daha etkin yer
almak ve daha verimli sonuçlar elde etmek için birlikte hareket etme yol ve imkânlarını
bulabilmeliyiz.

Bu toplantının bu yönde olumlu bir başlangıç olacağını umuyorum ve

diliyorum.
UNESCO, özellikle TÜRKSOY’un ilgi alanını oluşturan kültür konusunda çok önemli
koruma program ve sözleşmelerine sahiptir. Türk Dili Konuşan Ülkelerin gerek somut
gerekse somut olmayan kültür alanında çok önemli ortak yönleri ve miras örnekleri
bulunmaktadır. Bu mirasların ortak yaklaşımlarla korunması, dünya miras listelerine
önerilmesi ve bu deneyimlerle gelecek kuşaklara aktarılması, Türk Dili konuşan ülkeler
olarak bizim hedeflerimiz arasında olmalıdır.

Türk Dili Konuşan ülkeler olarak bu toplantıya katılan Azerbaycan, Başkurdistan,
Gagauz Yeri, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan ve Türkiye
adına katılanların UNESCO Milli Komisyonları aracılığıyla yeni işbirliklerine kapı aralayacak
yeni ve güçlü kararlar alacağına inancımı belirtir, toplantının başarılı geçmesini dilerim.

