
X. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Şehirleri Konferansı’nın  

BEYANNAMESİ 

 

Türkistan şehri (Kazakistan Cumhuriyeti)                                         02.04.2021 y. 

 

 

1. X. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Şehirleri Konferansı (bundan böyle konferans 

olarak anılacaktır) 2 Nisan 2021’de Türkistan şehrinde (Kazakistan Cumhuriyeti) 

çevrimiçi olarak düzenlenmişti. 

2. Konferans, Türkistan şehrindeki Akimat (şehrin idaresi) ve Dünya Mirası Şehirleri Örgütü 

Avrasya Bölge Sekreterliği (bundan böyle - OWHC olarak anılacaktır) tarafından OWHC 

Genel Sekreterliğinin desteğiyle düzenlenmişti. 

3. Konferansa dünyanın __ ülkesinden 30’dan fazla şehrin temsilcileri katılmıştı. 

4. Konferansın ana amacı, Dünya Mirasının korunması, kullanımı ve tanıtımı konularının 

tartışılması ve çözümlerinin aranması için Avrasya bölgesi şehirlerinin temsilcilerini  

birleştirmektir. 

5. Konferansta OWHC projeleri tanıtımının yanı sıra  Dünya Mirası siteleri sunulmuştu. 

Genel oturum çerçevesinde, konferans katılımcıları tarafından aşağıdaki temel konular 

tartışılmıştı:  

“COVID-19’un kültür turizmi üzerindeki etkisi: sonuçlar ve yeni olanaklar. Sanal turizmin 

geliştirilmesi” ve “Miras koruma ve kentsel planlama”. 

6. Tüm konferans katılımcıları aşağıdakilere içten minnettarlıklarını ifade eder: 

- konferansın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, çok değerli nesne olan Hoca Ahmed 

Yesevi’nin türbesinin ve bu kişiyle ilişkili hem Doğu halkları hem de tüm dünya için büyük 

bir öneme sahip olan manevi mirasın korunmasına dair gösterildiği çabaları için Türkistan 

şehri ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkistan bölgesinin liderliğine;  

- konferansın düzenlenmesinde verilen destek için OWHC Dünya Sekreterliğine (Quebec 

şehri), Türk Dünyası Belediyeler Birliğine (İstanbul şehri), Türkiye Belediyeler Birliğine 

(Ankara şehri), Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyine (Paris şehri) ve Almatı şehrindeki 

UNESCO Ofisine; 

- OWHC’nin Avrasya Bölge Sekreterliğinin son 18 yıl boyunca gösterilen faaliyetlerine 

etkin destek için Kazan şehrinin liderliğine;; 

- konferansa katılım ve Avrasya Bölge Sekreterliğine verilen desteği için Çin, Kuzeybatı 

Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesel sekreterliklerine. 

7. Konferans katılımcıları, son 18 yıl boyunca OWHC’nin Tüzüğüne ve ana hedeflerine 

uygun olarak Avrasya mirasının korunması ve turizmin geliştirilmesine dair tüm Avrasya 

kıtasının Dünya Mirası Şehirlerinin faaliyetlerini düzenleyen OWHC Avrasya Bölge 

Sekreterliğinin çabaları için minnettarlık ve desteklerini, OWHC Avrasya Bölge 

Sekreterliğinin faaliyetlerinde Kazan’ın birleştirici rolüne duydukları saygıyı ifade ederler. 

8. Konferans katılımcıları aşağıdakilere çağırıyorlar: 



- UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tüm şehirlere: Dünya Mirasının korunması 

ve turizmin geliştirilmesine yönelik çabaların birleştirilmesi için OWHC’ye üye veya 

üyelik için aday olmak; 

- bölgelerinde Dünya Mirası siteleri bulunan tüm şehirlere: en perspektif alanlarından biri 

olarak değerlendirilen kültür turizminin gelişimine ve daha etkin bir şekilde kullanılmasına 

daha fazla önem vermek; 

- OWHC ve örgütün üyeleri arasında en yakın ilişkileri sağlayan kurumlardan biri olan 

OWHC’nin bölgesel sekreterliklerine: birbirleri arasında daha yakın işbirliğinin olması, 

işbirliği programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, Dünya Mirasının kullanımı, tanıtımı 

ve korunmasıyla ilgili deneyim ve bilgi alışverişinin yapılmasını sağlamak; 

- bölgelerinde Dünya Mirası siteleri bulunan tüm şehirlere: yeni projelerin tarihi çevre 

bağlamında geliştirmek, sitelerin orijinal mimari görünümünü tarihsel, kentsel planlama ve 

doğal ortamlarında korumak. 

- OWHC üyesi olan tüm şehirlere: işbirliğini genişletmek ve  turizm (ortak turist turlarının 

oluşturulması, doğrudan uçuşlarda artışın geliştirilmesi), sanal turizm (ortak sanal 3D 

turlar, bilgi desteği), gençlerin ücretsiz eğitim değişimi (turizm ve kültür alanlarında 

okuyan öğrenci değişimi), insani yardım gibi alanları ortak etkileşim ve gelişim 

programlarına dahil etmek. 

 

 


