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Giriş
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS, Fransız yasalarına (1 Temmuz 1901 tarihli Dernekler sözleşmesiyle
ilgili yasa) göre 1965 yılında kurulan bir sivil toplum örgütüdür.
ICOMOS, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun çalışma ortağıdır.
ICOMOS Etik İlkeleri ve ICOMOS İçtüzüğü bu Tüzük’ün tamamlayıcı ekleridir ve onlarla birlikte dikkate alınmalıdır.
Bu Tüzükte belirlenen sorumlulukları tanımlamak için kullanılan terimler her ne olursa olsun, kadınlar da
erkeklerle eşit olarak bu görevlere seçilebilirler.

I İsim ve Genel Merkez
Madde 1 İsim
1965 yılında, süresi sınırsız olmak üzere, baş harfleriyle ICOMOS olarak ifade edilen Uluslararası Anıtlar ve Sitler
Konseyi adı altında bir dernek kurulmuştur.
İsim ile baş harflerden oluşan kısaltma birbiri yerine kullanılabilir; adın kullanımı sadece ICOMOS veya üyeleri için,
onlar adına yetki verilen işlevlerle sınırlıdır.
Madde 2 Genel Merkez
ICOMOS’un genel merkezi Fransa’nın Paris kentinde, Charenton-le-Pont’tadır. Genel merkezin yeri, Genel Kurul
kararıyla değiştirilebilir.

II Amaçlar ve Faaliyetler
Madde 3 Amaçlar
ICOMOS, aşağıda somut ve somut olmayan boyutlarıyla tanımlanan kültürel mirası korumayı geliştirmeye uğraşan
bir uluslararası örgüttür.
a Kültürel mirasın korunması: anıtların, yapı topluluklarının ve sitlerin korunmasını , konservasyonunu ve
yönetimini kapsayan genel bir terimdir.
b Anıt: Konumu, donatıları ve bezeme ögeleri ile birlikte tarihi, mimari, arkeolojik, sanatsal, estetik, bilimsel,
sosyal, etnolojik, antropolojik, kültürel veya manevi değeri olan yapıdır. Bu tanım anıtsal heykel ve resimleri,
arkeolojik nitelikteki ögeleri ve yapıları, yazıtları, mağaraları ve yukarıdaki kategorilere ait ögelerin birleşimlerini
içerir.
c Yapı toplulukları: Mimari, planlama, homojenlik özelliklerinden veya peyzaj içindeki konumlarından dolayı
tarihi, arkeolojik, sanatsal, estetik, bilimsel, sosyal, etnolojik, antropolojik, kültürel veya manevi değer taşıyan Tek,
ya da birleşik yapı grupları ile onların doğal veya yapılı çevreleridir.
d Sit: Tarihi, mimari, arkeolojik, sanatsal, estetik, bilimsel, sosyal, etnolojik, antropolojik, kültürel veya manevi
değer taşıyan, tarihi park ve bahçelerin de dahil olduğu insanın, doğanın veya insan ve doğanın birlikte ürettiği
topografik alanlar ve peyzajlardır.
e Koruma, konservasyon ve yönetim: Anıtlar, yapı toplulukları ve sitlerin somut ve somut olmayan yönlerine
yönelik tüm faaliyetler, özellikle araştırma, envanterleme, koruma, konservasyon, restorasyon, yenileme,
kullanım, geliştirme, yönetim ve sunumla ilgili çabaların yanı sıra, geleneksel yapım tekniklerinin araştırılması ve
uygulanmasıdır.

Madde 4 Faaliyetler ve Eylemler
Bu amaca ulaşmak için ICOMOS:
a Kamu yetkililerini, kurumları, meslek insanlarını ve derneğin hedefleri ile ilgilenen bireyleri biraraya getiren
bir tartışma ve düşünce platformu oluşturacak ve onların uluslararası kuruluş ve örgütlerde temsilini
sağlayacaktır;
b Kültürel mirasın korunması için ilkeler, teknikler ve politikalarla ilgili bilgi derleyecek, geliştirecek ve
yayacaktır;
c
Kültürel mirası korumakla görevli bilgi/belge merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi için ulusal ve
uluslararası düzeylerde işbirliği yapacaktır;
d Kültürel mirası koruma ile ilgili uluslararası sözleşmelerin, tavsiye kararlarının ve diğer standart oluşturucu
metinlerin kabul edilmesini ve uygulanmasını teşvik edecektir;
e Kültürel mirasın korunması alanında eğitim programlarının hazırlanması için işbirliği yapacaktır;
f
Kurumsal danışmanlık hizmeti verecektir;
g Teknik yardım projelerini yönetecektir;
h UNESCO, Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Uluslararası Araştırma Merkezi (ICCROM, Roma), UNESCO
tarafından desteklenen bölgesel merkezler ve benzer hedeflere sahip diğer uluslararası ve bölgesel kurum ve
örgütlerle yakın bir işbirliği kuracak ve bunu sürdürecektir;
i
1972 yılında UNESCO tarafından kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi veya
“Dünya Mirası Sözleşmesi” konusunda danışmanlık yapacak ve uygulanması için destek verecektir;
j
Bu Tüzük ile uyumlu diğer faaliyetleri teşvik edecek ve bunlara destek olacaktır.

III Üyeler
Madde 5 Üyelik kategorileri
a ICOMOS’un dört kategoride üyesi vardır: Bireysel Üyeler, Kurumsal Üyeler, Destekleyici Üyeler (Affiliates) ve
Onursal Üyeler.
Bireysel üyeler, üyelerin çoğunluğunu oluşturur.
1
Bireysel üyelik, derneğin Madde 3’te tanımlanan hedefleriyle ilişkili bir veya daha fazla alanda uzman
kişilere ve bu alanlardan bir disiplini seçen öğrencilere açıktır.
2
Kurumsal üyelik derneğin Madde 3’te tanımlanan hedefleriyle ilişkili bir veya daha fazla alanda
uzmanlığa sahip kurum ve kuruluşlarla, anıtların, yapı topluluklarının ve sitlerin sahibi olan veya onların
bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlara açıktır.
3
Destekleyici Üyelik kategorisi, kültürel mirası koruma konusuna ilgi duyan ve derneğin Madde 3 ve 4’te
belirtilen amaç ve faaliyetlerini desteklemek isteyen kişiler, kurumlar ve kuruluşlara açıktır.
4
Onursal üyelik, ICOMOS Genel Kurulu tarafından, kültürel mirasın korunması için uluslararası düzeyde
üstün hizmet veren, ICOMOS’un üyesi olan veya olmayan bireylere, bir Ulusal veya Uluslararası Bilimsel Komitenin
teklifi ile verilir.
b ICOMOS bireysel, kurumsal ve destekleyici üyelik için tüm adayların başvurularını Madde 13-b'ye uygun olarak
yapmaları ve Derneğin Madde 3 ve 4'te tanımlanan amaç ve faaliyetlerine olan ilgilerini kanıtlamaları
gerekmektedir. Bireysel üyeliğe başvuran genç meslek adamları ve öğrencilerin, derneğin Madde 3’de belirlenen
faaliyet alanlarından bir veya daha fazlasında gerçekleştirdikleri işleri gösteren özgeçmişlerini sunmaları
gerekmektedir.

Üyeliğe başvuru süreci Ulusal Komiteler tarafından ayrıntılandırılır ve ek hükümler içerebilir.
Madde 6 Üyelerin Hak ve Görevleri
a Üyeler, ICOMOS Etik Yükümlülük İlkeleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayı taahhüt
ederler.
b Üyeler, Genel Kurul tarafından her yıl bulundukları kategori için belirlenen aidatlarını öderler. 30 yaşından
küçük bireysel üyeler, indirimli üyelik ücretinden yararlanırlar. Onursal üyeler, aidat ödemezler.
Yıllık üye aidatlarını Ulusal Komiteler tahsil eder. Ulusal Komiteler, daha yüksek aidat belirleyerek, toplanan
paranın bir bölümünü kendi iç işleyişleri için kullanabilirler.
Ulusal Komiteler, toplanan aidatları gecikmeksizin Uluslararası Sekretarya’ya aktarmak için gerekli adımları atarlar.
Toplanan aidatların üçte ikisinin 1 Mayıs itibariyle yerine ulaşmaması durumunda, Uluslararası Sekretarya ilgili
Ulusal Komiteleri ve üyelerini bilgilendirir; bu gibi Ulusal Komitelerin durumu, Yönetim Kurulu tarafından Madde
10-d-5 uyarınca incelenir.
Bir Ulusal Komite’nin olmaması durumunda üyeler, aidatlarını doğrudan Uluslararası Sekretarya’ya öderler.
Birkaç ülkenin bir araya gelerek Ulusüstü Komite oluşturması durumunda, aidatlar önceden yapılan anlaşmalara
göre ödenir.
Uluslararası üyelik aidatını Genel Kurul tarafından kendi kategorisi için belirlenenden daha yüksek bir değerde
ödeyen üyeler, bağışçı üye unvanı kazanırlar.
c Her üyeye bir üyelik kartı verilir ve süreli yayınlar gönderilir.
d Tüm üyeler Genel Kurul'a katılma hakkına sahiptir ve Madde 9-a ve 13-d-4’de belirlenen esaslara göre Genel
Kurul'da oy kullanmak üzere seçilebilirler.
e ICOMOS yönetim organlarına sadece bireysel üyeler seçilebilir.
Madde 7 Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyelikten Ayrılma
a Üyelerin ICOMOS Yönetmeliği ve Etik İlkeler metninde belirtilen yükümlülüklere uymaması durumunda, konu
ilgili Ulusal Komite veya Uluslararası Bilimsel Komite tarafından incelenir ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.
Eğer bir Ulusal Komite yoksa veya yükümlülüklere uluslararası düzeyde uyulmaması söz konusu ise, değerlendirme
Yürütme Kurulu tarafından yapılır.
Verilecek cezai yaptırımlar şunlardır:
1 İkaz,
2 Üyelikten geçici ihraç,
3 ICOMOS üyeliğinden kesin ihraç.
Bir cezai yaptırım öngörüldüğünde, ilgili Ulusal Komite ve Uluslararası Bilimsel Komiteler ile Yürütme Kurulu
görüş alışverişinde bulunacaktır.
Sadece Ulusal Komiteler ve Yürütme Kurulu yaptırım uygulayabilir; Uluslararası Bilimsel Komiteler, yaptıkları
incelemenin sonuçlarını ilgili Ulusal Komite'ye ya da Ulusal Komite’nin olmaması durumunda Yürütme Kurulu’na,
uygun işlemin yapılması için iletirler.
b

Bir ICOMOS üyesinin üyeliği aşağıdaki durumlarda sona erer:
1 Üyelik aidatları cari yılın 1 Mayıs'ına kadar ödenmemişse;
2 Ulusal Komite'ye, Ulusal Komite yoksa, Uluslararası Sekretarya’ya yazılı istifa verilerek ve içinde
bulunulan yılın aidatı ödenerek;

3 Vefat durumunda;
4 Kurum veya kuruluşun feshi durumunda;
5 Madde 7-a’nın uygulanması, ya da başka herhangi ciddi bir nedenle Ulusal Komite veya Yürütme Kurulu
tarafından üyelikten çıkartılma durumunda;
c Bir ceza uygulanmadan ve Madde 7-a ve 7-b uyarınca kaydın silinmesi öncesinde, ilgili üyeye kendisine
yöneltilen suçlama hakkında bilgi verilir ve açıklamada bulunmaya davet edilir.
Ceza alması veya üyelikten çıkarılması durumunda, ilgili üye Yönetim Kurulu’na başvurabilir. Başvuru ile karar
askıya alınır. Yönetim Kurulu’nun alacağı karar kesindir.
d Cezai yaptırımlar ve Madde 7-a ve 7-b’nin uygulanmasıyla gerçekleşecek üyeliğin iptali ile ilgili tüm süreç ve
ikaz cezası gizli tutulur; diğer tüm cezalar duyurulur.
e Madde 7-a uygulanarak üyeliğin askıya alınması durumunda, ilgili üye, bu süre boyunca herhangi bir üyelik
hakkını kullanamaz.
f Bir kişinin, kurum veya kuruluşun üyeliği, aidat ödenmemesi nedeniyle sonlandırılmışsa, yıllık aidatının
tamamının teslim alınması durumunda üyeliği devam eder.

IV Yönetim ve İşleyiş
Madde 8 Yasal Organlar
ICOMOS’un yasal organları:
- Genel Kurul,
- Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu,
- Danışma Kurulu ve Bilimsel Konseyi,
- Ulusal Komiteler,
- Uluslararası Bilimsel Komiteler
- Uluslararası Sekretarya’dır.
Madde 9 Genel Kurul
a Genel Kurul, ICOMOS’un en yetkili organıdır. Her ICOMOS üyesinin Genel Kurul’a katılmaya hakkı vardır.
Yalnız aşağıda belirtilen sınırlar ve esaslar dahilinde seçilen üyeler oy hakkına sahiptir:
1 Her Ulusal Komite veya Ulusal Komite’nin var olmaması durumunda üyelik aidatlarını ödeyen her ülke,
aşağıda belirtilen oy haklarına sahip olur:
Kategori 1 = 5 oy: 20’den daha az üyeye sahip Ulusal Komiteler ve Ulusal Komitesi bulunmayan ülkeler;
Kategori 2 = 10 oy: 20- 49 arasında üyesi bulunan Ulusal Komiteler;
Kategori 3 = 15 oy: 50- 99 arasında üyesi bulunan Ulusal Komiteler;
Kategori 4 = 20 oy: 100 veya daha fazla üyesi bulunan Ulusal Komiteler.
2 Oy sayısı, üyelik aidatını bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemiş üye sayısı esas alınarak belirlenir.
Ulusal Komiteler ve komitelerin bulunmadığı ülkelerde üyeler, kaç oy hakkına sahip oldukları konusunda
Uluslararası Sekretarya tarafından 31 Ocak’a kadar bilgilendirilir.
3 Genel Kurul'da oy verecek üyeler, bu yönetmeliğe uygun olarak ve Madde 13-d-4 uyarınca Ulusal Komite
tarafından, Ulusal Komite’nin bulunmaması durumunda ise Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu,
bu sorumluluğu bağımsız bir komiteye devredebilir.

4 Usulüne uygun olarak oy kullanma hakkı elde eden üyeler, kendi Ulusal Komitelerinden başka bir üyeye,
veya komite olmaması durumunda, ülkelerinin bir üyesine vekalet verebilirler. Hiçbir üye, kendi oyuna ek olarak
4’ten fazla vekalet oyu alamaz.
b Genel Kurul, yıllık hesapları ve bütçeyi onaylamak için yılda en az bir kere toplanır; üç yılda bir Yönetim Kurulu
üyelerini seçer.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun veya Madde 9-a ve 13-d-4 te tanımlanan ilkelere göre
belirlenmiş, en az 2 oy veren üye tarafından temsil edilen Ulusal Komitelerin üçte birinin talebi ile de toplantıya
çağrılabilir.
Bu çağrı, Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce posta veya elektronik yollarla gönderilir ve gündemi de
içerir.
Sadece Madde 23 ve 24’te belirtilen şekilde toplanan bir olağanüstü Genel Kurul, yönetmelikleri değiştirme
veya derneğin feshine karar verme konusunda yetkilidir.
Genel Kurul, her toplantısı için, görev süresi söz konusu toplantıyla sınırlı olan bir Başkan, 3 Başkan Yardımcısı
ve bir Raportör seçer.
c Bu tüzükte aksi belirtilmediği sürece kararlar, Ulusal Komitelerin en az üçte birinin katılımı, ve oy verme
yetkisi bulunan ve vekaleten oy kullanan üyelerin oyçokluğu ile alınır.
d Genel Kurul, derneğin belirlenen hedeflere erişilip erişmediğini denetler ve gündemdeki maddeler üzerinde
tartışır. Yapacağı işler arasında:
1 ICOMOS Başkanı ile Saymanının, Yönetim Kurulu’nun çalışması ve derneğin genel ve mali durumu
hakkındaki raporlarını almak;
2 Uygun bulunması halinde faaliyet raporunu onaylamak; üyelere Genel Kurul öncesinde dağıtılan hesap
dökümlerini onaylamak ya da düzeltmek; Yönetim Kurulu ile Sayman’ı ibra etmek;
3 Gelecek yılın bütçesini oylamak;
4 ICOMOS İçtüzüğünü onaylamak ve değişiklik yapmak,
5 Her üç yılda bir, ICOMOS Genel Programını ve üyelerin ve bağışçı üyelerin aidatlarını da kapsayan sonraki
üç yıllık bütçe için ana hatları oylamak;
6 Her üç yılda bir, Yönetim Kurulu’nun önerisiyle, üç yıllık süre için seçilen ve görevi bir dönem
yenilenebilen mali denetçiyi atamak;
7 Her üç yılda bir, Uluslararası Bilimsel Sempozyumunun tavsiye kararlarını almak, uygun görülen ilkesel
metinleri onaylamak ve her altı yılda bir ICOMOS Etik İlkeler konusunda bir rapor almak;
8 Her üç yılda bir, Ulusal Komitelerin ve Uluslararası Bilimsel Komitelerin önerisi üzerine, Onursal Üyelik
tevcih etmek;
9 Her üç yılda bir, Yönetim Kurulu’na gizli oyla üç yıllık bir süre için, iki kez yenilenebilir olmak kaydıyla, 20
üye seçmek. Yönetim Kurulu üyeleri, bir kurumu yönetme yeteneğine sahip bireysel üyeler arasından, farklı
uzmanlık alanlarını ve dünyanın farklı bölgelerini mümkün olduğu kadar temsil edecek biçimde seçilirler.
Üç dönem üst üste görev yapan bir Yönetim Kurulu üyesi, aradan en az üç yıl geçmeden yeniden
seçilemez. Seçilmiş olarak veya görev gereği Yönetim Kurulu üyesi olmak için izin verilen en uzun kesintisiz hizmet
süresi dokuz yıldır.
Hiçbir ülke Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilemez; Danışma Kurulu Başkanı bu kuralın
dışındadır.
Hiçbir üye ICOMOS içinde aynı anda ikiden fazla görev alamaz. Bu kurallar, ICOMOS'un uluslararası
yönetim organlarında seçilerek gelinen bütün pozisyonlar için geçerlidir;
10 Her üç yılda bir Yönetim Kurulu üyeleri arasından, 3 yıllık bir görev dönemi için, gizli oyla Başkan, Sayman,
Genel Sekreter ve 5 Başkan Yardımcısı seçmek.
Başkan Yardımcısı pozisyonuna adaylar kendi bölgeleri tarafından belirlenir.
Herhangi bir koltuğun boşalması halinde Genel Kurul, kalan görev süresinin tamamlanması için bir sonraki

toplantısında bir halef seçer.
e Genel Kurul toplantılarının kayıtları tutulur. Toplantı tutanakları, Başkan ve Genel Sekreter tarafından
imzalanır ve üyelerin erişimine açık duruma getirilir.
Madde 10 Yönetim Kurulu
a Yönetim Kurulu, ICOMOS’un icra organıdır ve Genel Kurula karşı sorumludur. Yönetim Kurulu, biri Danışma
Kurulu Başkanı, 20 si Genel Kurul tarafından seçilen üyeler olmak üzere, en fazla 21 üyeden oluşur.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Uluslararası Araştırma Merkezi (ICCROM)’dan bir temsilci, Danışma
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Sekretarya’nın Genel Müdürü, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakları
olmadan, danışman sıfatıyla katılırlar.
Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına, gündeme bağlı olarak, Yönetim Kurulu tarafından, oy hakkı
olmayan danışman sıfatıyla uzmanlar davet edilebilir.
b Yönetim Kurulu, Başkan tarafından en az altı ayda bir toplanır, ayrıca Kurul üyelerinin dörtte birinin talebi
doğrultusunda toplantıya çağrılır.
c Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli sayılması için en az üçte bir üyenin katılımı gerekir.
Kararlar mevcut ve temsil edilen üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda, kesin sonucu Başkan’ın
oyu belirler.
Her üye yalnız bir vekalet taşıyabilir.
d Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları arasında Genel Kurul adına hareket eder ve ICOMOS’un yönetimine
ilişkin tüm konuları görüşür. Yönetim Kurulu üyeleri derneğin genel çıkarlarını savunmak zorundadırlar; kendi
Ulusal veya Uluslararası Bilimsel Komitelerini temsil etmezler.
Yönetim Kurulu’nun diğer görevleri :
1 ICOMOS’un amaçları ile uyum sağlamak, çalışmalarını derneklere uygulanan mevzuat dahilinde yürütmek ;
ICOMOS’un saygınlığını korumak, adının ve logosunun kullanımını gözetmek;
2 Genel Kurul tarafından oylanarak kabul edilen ICOMOS Genel Programı ile üç yıllık bütçe hedeflerinin ve
yıllık bütçenin uygulanmasını sağlamak;
3 Bu yönetmelikte belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için ICOMOS adına gerekli fonları elde etme, ödünç
alma, tutma, kullanma ve bağış kabul etme yetkisine sahip olacaktır; ancak borçlanma ile ilgili kararların Genel
Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir;
4 Yürütme Kurulu tarafından sunulan öneriye dayanarak, Uluslararası Sekretarya’nın Genel Müdürü’nü
atamak;
5 Madde 13-a’da tanımlandığı üzere, Ulusal Komitelerin kurulmasını onaylamak; yönetmeliklerinin ve
işleyişlerinin ICOMOS Tüzük, İçtüzük ve Etik İlkeleri’ne uygun olmasını sağlamak. Yönetim Kurulu, işleyişi veya
faaliyetleri uygun olmayan, özellikle de üyelik aidatlarını ödemeyen bir Ulusal Komite’den açıklama yapmasını
istedikten sonra, akreditasyonunu geri alabilir. Yönetim Kurulu Madde 13-e’de tanımlandığı gibi Ulusüstü
Komitelerin oluşturulmasını onaylayabilir;
6 Madde 14-a’da tanımlandığı gibi, Danışma Kurulu’nun da görüşü doğrultusunda Uluslararası Bilimsel
Komiteleri oluşturmak ve bunların yönetmeliklerinin ve uygulamalarının ICOMOS Tüzük, İçtüzük ve Etik İlkelerine
uygun olmasını sağlamak. Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra, çalışmalarını
tamamlamış olan veya faaliyetleri uygun bulunmayan Uluslararası Bilimsel Komiteleri, açıklama yapmalarını
istedikten sonra feshedebilir;
7 Üyelik taleplerinin reddi, cezai hükümler uygulanması, ya da üyelikten ihraç durumları için bir itiraz
değerlendirme süreci oluşturmak ve itirazların haklılığı konusunda karar vermek ,
8 Madde 21 uyarınca kültürel çeşitlilik ve çok dillilik ile ilgili bir politika benimsemek ve kültürel çeşitliliğin ve
çok dilliliğin ICOMOS’taki durumu ve uygulamasına dair her yıl Danışma Kurulu’na, üç yılda bir de Genel Kurul’a

rapor sunmak;
9 ICOMOS Etik İlkeleri’nin uygulanması konusunda Genel Kurul’a her 6 yılda bir rapor sunmak;
10 Dernek İçtüzüğü’nü hazırlamak ve gerektiğinde gözden geçirmek;
11 Genel Kurul ile Danışma Kurulu ve Bilimsel Konsey toplantılarının tarihini ve yerini belirlemek;
12 Genel Kurul’a bir sonraki yılın taslak bütçesini, üç yılda bir taslak ICOMOS Genel Program taslağını ve
gelecek üç yıl için bütçenin ana hatlarını önermek; mali denetçiyi seçmek, üyelerin ve bağışçı üyelerin aidatlarını
belirlemek;
13 Başkan, Sayman, Genel Sekreter veya Başkan Yardımcılığı görevlerinin boşalması durumunda, boşalan
pozisyonu bir sonraki Genel Kurul’a kadar doldurmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi seçmek,
14 Saymanın ve derneğin yıllık faaliyet raporunu onaylamak;
15 Genel Sekreterin yıllık raporunu almak ve buna dayanarak gerekli işlemleri uygun bir şekilde
gerçekleştirmek;
16 Kendi çalışmalarını ve çalışma sürecini değerlendirmektir.
e Yönetim Kurulu toplantılarının kayıtları tutulur. Toplantı tutanakları, Başkan ve Genel Sekreter tarafından
imzalanır ve üyelerin erişimine açılır.
Madde 11 Yürütme Kurulu (Büro)
a Başkan, beş Başkan Yardımcısı, Sayman ve Genel Sekreter Yürütme Kurulu’nu oluştururlar. Yürütme Kurulu,
Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.
b Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu toplantıları arasında Başkan tarafından toplantıya çağrılır. Ayrıca, dört
üyesinin talebi üzerine de toplanır.
c Toplantıların geçerli sayılması için, Yürütme Kurulu üyelerinin en az yarısının hazır bulunması gerekir. Yürütme
Kurulu Üyeleri toplantılara telekonferans yoluyla da katılabilirler.
Yürütme Kurulu kararları mevcut ve temsil edilen üyelerin çoğunluğu ile alınır.
Eşitlik durumunda kesin sonucu Başkan’ın oyu belirler.
Her üye yalnızca bir vekalet taşıyabilir.
d Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarını hazırlar, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar ve
Ulusal Komitesi bulunmayan ülkelerin üyeleri ile ilgili işlemleri yürütür.
Madde 9, 10, 11, 12 ve 16’da belirtilen görevlerine ek olarak, Yürütme Kurulu üyeleri aşağıdaki
sorumluluklara sahiptir:
1 ICOMOS Başkanı:
a Derneği kamusal alanda temsil eder;
b Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu gündemlerini önerir;
c Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar;
d Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder ;
e Onaylı bütçe dahilinde yapılan harcamaları onaylar;
f Derneğin işleyiş biçiminde, ya da yönetiminde bir değişiklik olması durumunda, bunu üç ay içinde derneğin
merkezinin bulunduğu bölgenin idari makamlarına bildirir.
Yönetim Kurulunun onayı ile Başkan:
a Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen Uluslararası Sekretarya Genel Müdürü’nü atar,
b İmzasını veya yetkisini kullanmak için Başkan Yardımcılarına veya Genel Müdür’e vekalet verebilir;

c Dernek adına yasal işlem başlatabilir. Mahkemelerde Başkanı, yalnız Yürütme Kurulu tarafından yetkili
kılınan bir avukat temsil edebilir.
Geçmiş dönem başkanları 'Onursal Başkan' sıfatını kazanır ve Yönetim Kurulu toplantılarına danışman sıfatıyla, oy
hakkı olmadan katılabilirler.
2 Başkan Yardımcıları:
a Başkana yardım ederler ve onun yokluğunda yerine geçerler;
b ICOMOS’u temsil etmede ve onun amaç ve etkinliklerini tüm dünyada, özellikle kendi bölgelerinde
geliştirmede Başkan’a yardım ederler.
3 Sayman:
a Uluslararası Sekretarya’nın da yardımıyla, derneğin varlık ve kaynaklarını yönetmek için Yönetim
Kurulu'na öneriler sunar;
b Uluslararası Sekretarya tarafından yürütülen gelir ve gider işlemlerini kontrol eder;
c Gelecek üç yıllık dönem için, mali raporları, yıllık taslak bütçeyi ve gelecek üç yılın taslak bütçesi ile ilgili
ilkeleri Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a sunar.
4 Genel Sekreter, aşağıdakileri konuları denetler ve Yönetim Kuruluna bu konularda yıllık rapor sunar:
a Tüzük ve İçtüzüğe uyum,
b Dernek olağan toplantılarına davetler;
c Yasal organların kararlarının uygulanması;
d Uluslararası Sekretarya tarafından üye listelerinin, Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Komitelerin ve her Ulusal
Komitenin ve komitesi olmayan ülkelerin oy verme hakkına sahip üye listelerinin güncellenmesi;
e Uluslararası Sekretarya tarafından Tüzük gereği yapılan toplantıların tutanaklarının numaralandırılmış
sayfalara, boşluklar veya karalamalar olmaksızın kaydedilmesi ve tutanakların derneğin merkezinde muhafaza
edilmesi;
f Derneğin arşivinin Uluslararası Sekretarya tarafından saklanması.
e Yürütme Kurulu toplantıları tutanak altına alınır. Toplantı tutanakları, Başkan ve Genel Sekreter tarafından
imzalanır ve talep edildiğinde üyelerin erişimine sunulur.
Madde 12 Danışma Kurulu ve Bilimsel Konseyi
a Danışma Kurulu, Ulusal Komite ile Bilimsel Konseyi oluşturan Uluslararası Bilimsel Komite Başkanları’nı bir
araya getiren iki bileşenli bir organdır.
Yönetim Kurulu üyeleri burada gözlemci statüsünde bulunurlar.
b Danışma Kurulu, yıllık Genel Kurul ile bağlantılı olarak, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı daveti Komite
Başkanı tarafından yapılır.
Genel Kurul seçimlerinin ardından gerçekleşen ilk Danışma Kurulu toplantısında, Ulusal Komite Başkanları ile
Bilimsel Konsey, bileşenlerinin faaliyetlerini koordine etmek amacıyla, görev süreleri üç yıl olan ve görevleri iki kez
yenilenebilen, en fazla üçer koordinatör seçerler. Üç dönem üst üste görev yapan bir koordinatör, üç yıl geçmeden
tekrar seçilemez.
Danışma Kurulu, koordinatörler arasından, biri bir Ulusal Komite Başkanı, diğeri bir Uluslararası Bilimsel
Komite Başkanı olmak üzere, iki farklı ülkeden iki kişiyi, üç yıllık bir görev süresi için, Başkan ve Başkan Yardımcısı
olarak seçer. Bu görev iki kez yenilenebilir.
Danışma Kurulu’nun Başkan Yardımcısı, Danışma Kurulu Başkanı’na yardım eder ve yokluğunda ona vekalet
eder.

Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı bir sonraki seçimde Danışma Kurulu Başkanlığı’na seçilebilir.
Herhangi bir koltuğun boşalması halinde, kalan sürede hizmet etmek üzere, aynı yöntemle bir halef seçilir.
Danışma Kurulu’nda koordinatör, Başkan veya Başkan Yardımcısı veya bunların birleşiminde verilecek en uzun
kesintisiz hizmet süresi dokuz yıldır.
c Danışma Kurulunun tavsiye kararları, mevcut ve vekaleten kullanılan oyların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik
durumunda, Danışma Kurulu Başkanı’nın oyu, sonucu belirler.
d Danışma Kurulu, ICOMOS’un politika ve program öncelikleri konularında Genel Kurul’a ve Yönetim Kurulu’na
bilgi verir ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu danışman rolünün gerektirdiği alt komiteler kurabilir veya
toplayabilir. Her alt komite ve onun yönetim ekibi, mevcut uzmanlıkları gözönünde tutarak, dünyanın çeşitli
bölgelerini temsil edecek şekilde oluşturulmalıdır. Bilimsel Konsey Danışma Kurulu’nun çalışmalarına yardım eder.
Danışma Kurulu:
1 Ulusal Komiteler ile Uluslararası Bilimsel Komitelerin Başkanları arasında tartışma ve bilgi alışverişi için
uygun bir ortam sunar;
2 Ulusal Komiteler ile Uluslararası Bilimsel Komiteler veya bir alt komite tarafından yapılan önerileri inceler
ve kendi tavsiyeleriyle birlikte bunları Yönetim Kurulu’na sunar;
3 ICOMOS’un gelecek üç yıllık dönem için Genel Eylem Programı konusunda önerilerde bulunur;
4 Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Komitelerin faaliyetlerini değerlendirerek, gerekli gördüğü eylemleri belirtir;
özellikle Uluslararası Bilimsel Komitelerin oluşturulması veya kapatılmasına ilişkin öneriler sunar;
5 ICOMOS’un etkinliklerinde ve uluslararası organlarında değişik uzmanlık alanlarının ve dünyanın farklı
bölgelerinin yeterli ve dengeli temsilini sağlamaya çalışır.
e Danışma Kurulu toplantı tutanakları, Başkan ve Genel Sekreter tarafından imzalanır, tüm üyelere erişilebilir
kılınır.
Madde 13 Ulusal Komiteler
a Ulusal Komitelerin kurulması Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
ICOMOS Ulusal Komiteleri, UNESCO üyesi olan veya Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair
Sözleşme’yi (Dünya Mirası Sözleşmesi, 1972) imzalamış bulunan ve ilgili ulusal yasalara sahip her ülkede
kurulabilir.
Madde 6-a’ da belirtildiği üzere, Ulusal Komiteler, bir ülke içindeki tüm ICOMOS üyelerini kapsar. Bir Ulusal
Komite’nin en az beş Bireysel Üyesi olmalıdır.
Ulusal Komitelerin tüzükleri ve faaliyetleri, ICOMOS Tüzük, İçtüzük ve Etik İlkeleri ile uyumlu olmalıdır.
b ICOMOS üyeliği için başvurular, Madde 5-b uyarınca ilgili Ulusal Komite’ye; bir Ulusal Komitenin olmaması
durumunda ise Yürütme Kurulu tarafından onaylanmak üzere Uluslararası Sekretarya’ya gönderilmelidir.
Bir Ulusal Komite’nin veya Yürütme Kurulu’nun herhangi bir üyelik başvurusunu reddetmesi durumunda,
ICOMOS Yönetim Kuruluna bir başvuru süreci başlatılabilir. Açıklamada bulunmaları için Ulusal Komite veya
Yürütme Kurulu’na önceden haber verilir.
c Ulusal Komiteler, Başkanlarının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.
d Ulusal Komiteler, ICOMOS’un hedefleri doğrultusunda ilgili konularda kamu yetkilileri, kurumlar, meslek
adamları, yerel yöneticiler ve kültürel mirasın korunması ile ilgilenen bireyler arasında bağlantı kurarak ve ulusal
ve uluslararası bilgi alışverişini teşvik ederek, bir tartışma ve değerlendirme forumu hizmeti verirler.
Bu amaçla:
1 ICOMOS’un amaç ve hedefleri doğrultusunda ve yerel ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, ulusal
programları oluşturur ve yürütürler;
2 Genel Kurul kararlarını ve ICOMOS Genel Programı’nı uygularlar; Uluslararası Bilimsel Komitelerle işbirliği

yaparlar;
3 Tüm üyelerin isimlerini Uluslararası Sekretarya’ya ulaştırır ve Madde 6-b'ye uygun olarak üyelik aidatlarını
merkeze aktarırlar;
4 Madde 9-a’da belirtilen sınırlar içinde ve kendi Tüzük ve İçtüzüklerine uygun olarak Genel Kurul’da oy
kullanacak üyelerini tespit eder ve bu üyelerin adlarını Genel Kurul tarihinden en az bir ay önce Uluslararası
Sekretarya’ya bildirirler. Her Ulusal Komite’nin oy kullanacak üyelerinin çoğunluğunu bireysel üyeler oluşturur.
Kurumsal Üyelerin temsilcileri kendi kurumları tarafından görevlendirilirler.
5 Uluslararası Sekretarya’ya iletilmesi gereken yıllık faaliyet raporunu onaylarlar.
e Bir Ulusal Komite’nin kurulması güç olduğunda, Ulusötesi Komiteler kurularak ilgili ülkelerden ICOMOS üyeliği
sağlanabilir.
Ulusötesi Komiteler, Yönetim Kurulu tarafından Ulusal Komitelerle eşit hakları olacak şekilde onaylanır ve özel
durumları göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılır. Bu durum, ilgili ülkelerden birinde veya daha fazlasında
ileride Ulusal Komite kurulmasını engellemez.
Madde 14 Uluslararası Bilimsel Komiteler
a Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu’na danışarak, Uluslararası Bilimsel Komiteleri kurar veya var olanları
fesheder. Uluslararası Bilimsel Komitelerin eylem alanı, kültürel mirasın korunmasıyla ilgili özel uzmanlık
dallarında ICOMOS hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır.
Uluslararası Bilimsel Komitelerin yönetmelikleri ve uygulamaları ICOMOS’un Tüzük’üne, İçtüzük’üne ve Etik
İlkeleri’ne uygun olmalıdır.
Uluslararası Bilimsel Komiteler ve onların yönetim ekipleri, mevcut uzman kadrolarını da dikkate alarak, dünyanın
farklı bölgelerini dengeli bir biçimde temsil etmelidir.
b Uluslararası Bilimsel Komite’lere üyelik başvuruları ilgili Komiteye yapılmalı; başvurunun bir kopyası bilgi için
Ulusal Komite'ye, Ulusal Komite'nin olmadığı durumlarda ise Uluslararası Sekretarya’ya gönderilmelidir.
Uluslararası Bilimsel Komitelerin herhangi bir üyelik başvurusunu reddetmesi durumunda, ICOMOS Yönetim
Kurulu nezdinde itiraz süreci başlatılabilir.
Uluslararası Bilimsel Komitelerin ve Yürütme Kurullarının başlangıçtaki üye listeleri ve yönetim kadrosu
Danışma Kurulu’nun önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
c Uluslararası Bilimsel Komiteler, Başkan’larının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.
d Uluslararası Bilimsel Komiteler, ICOMOS’un bilimsel ve teknik organları olarak görev yaparlar. Bunu sağlamak
için:
1 Kendi uzmanlık alanlarında çalışma programları geliştirip, gerçekleştirerek ICOMOS Genel Programına
katkıda bulunurlar,
2 Genel Kurul kararlarının ve ICOMOS Genel Programının kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısmını uygular ve
Ulusal Komitelerle işbirliği yaparlar;
3 Üyelerinin isimlerini Uluslararası Sekretarya ve ilgili Ulusal Komiteler ile paylaşırlar;
4 Yönetmeliklerini, Danışma Kurulu aracılığıyla Yönetim Kurulu’nun onayına sunarlar;
5 Yıllık faaliyet raporları ile gelecek yıl çalışma programlarını, Danışma Kurulu’nun fikrini almak ve Yönetim
Kurulu onayı için Uluslararası Sekretarya’ya iletirler.
Uluslararası Bilimsel Komiteler kendi aralarında alt komite veya komisyon şeklinde çalışma grupları
oluşturabilirler. Aynı hükümler bu gruplar için de geçerlidir.
e Uluslararası Bilimsel Komite toplantılarının tutanakları kendi Başkanları tarafından imzalanır ve Uluslararası
Sekretarya tarafından arşivlenir.

Madde 15 Görevlerde Gönüllülük Esası
Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu ve Bilimsel Konsey üyeleri, Ulusal Komiteler ile
Uluslararası Bilimsel Komitelerin çalışan üyeleri ICOMOS bünyesinde üstlendikleri görevler için herhangi bir ödeme
alamazlar. Sadece görevlerini yerine getirme sırasında yaptıkları zorunlu harcamaların karşılanmasına izin
verilebilir. Bu harcamalar ilgili tarafların gıyabında, Yürütme Kurulu tarafından önceden onaylanmış olmalıdır.
Ödemeler için kanıtlayıcı belgeler (makbuzlar) sunulmalıdır. Bu tür harcamalar mali denetçi tarafından gözden
geçirilecektir.
Madde 16 Uluslararası Sekretarya
a Uluslararası Sekretarya ICOMOS’un günlük işleyişinden sorumlu olan organdır; maaşlı personel ve
gönüllülerden oluşur.
b Uluslararası Sekretarya’nın bütün etkinlikleri, kendi eylemleri ve Uluslararası Sekretarya’nın etkinlikleri
açısından Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumlu olan Genel Müdür’ün yetkisi altında yürütülür.
c Uluslararası Sekretarya’nın başlıca görevleri şunlardır:
1 Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun kararlarını uygulamak;
2 ICOMOS’un üç yıllık dönem için Genel Programını ve bütçe ana hatlarını, Genel Kurul tarafından oylanan
yıllık bütçeleri ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları koordine etmek ve uygulamak;
3 Uluslararası düzeyde üyelikleri ve üyelik aidatlarını yönetmek;
4 Ulusal Komiteler ile Uluslararası Bilimsel Komitelerin üye listelerini, her Ulusal Komitenin, ya da komitesi
olmayan ülkelerin, oy kullanma yetkisine sahip üyelerinin listelerini güncellemek;
5 Makbuzları düzenlemek ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınırlar içerisinde harcama yapmak;
6 Uluslararası Bilimsel Komitelere hizmet etmek, Ulusal Komitelere destek olmak;
7 Başkan, Başkan Yardımcıları, Sayman ve Genel Sekreter’e, sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli tüm
bilgi ve desteği sağlamak;
8 Tüzük gereği yapılan toplantılar için gerekli belgeleri hazırlamak ve toplantı tutanaklarını tutmak;
toplantılar sırasında ICOMOS’un yönetim organlarına her tür yardımı sağlamak;
9 Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Komitelerin katkılarını ve yıllık hesapları derleyerek, Derneğin yıllık faaliyet
raporu taslağını hazırlamak ve bunu üyelere duyurmak;
10 Danışma Kurulu’nun önerileri ve yıllık bütçe için hazırlanan ön projelere dayanarak, ICOMOS‘un bir sonraki
üç yıllık dönemi için Genel Program ve bütçe ana hatları ön taslaklarını hazırlamak;
11 Dernek arşivini yönetmek.
Madde 17 Gözlemciler
UNESCO, Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Uluslararası Araştırma Merkezi (ICCROM, Roma) ve ICOMOS
ile aynı amaçları taşıyan diğer uluslararası örgütler, tüm ICOMOS toplantılarına gözlemci göndermeye davet
edilebilirler.

V Kaynaklar
Madde 18 Kaynaklar

ICOMOS’un kaynakları aşağıdaki yollardan sağlanır:
- Üye aidatları,
- Bağışlar,
- Hibeler,
- Satışlar ve hizmet karşılığı ödemeler,
- Faaliyet gelirleri,
- Faizler,
- Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen ve onay için Yönetim Kuruluna sunulan diğer gelir kaynakları.
Madde 19 Hesaplar
Muhasebe sistemi takvim yılına bağlıdır ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlu bir gelir tablosunu,
bilanço ve eklerini kapsayacaktır. Özel programlar ve tüm Uluslararası Bilimsel Komiteler için fonlar muhasebe
sistemi içinde ayrı kaydedilip izlenecektir. Hibelerden elde edilen fonların kullanımı için gerekçe belirtilecektir.

VI Çeşitli Hükümler
Madde 20 Yasal Statü
Yönetim Kurulu, ICOMOS’un faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde yasal kimlik kazanması için gerekli önlemleri alma
yetkisine sahiptir.
Madde 21 Diller
a ICOMOS, mesleki bilgiye erişimi sağlamak, bilgiyi yaymak ve kendi üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak
amacıyla, kültürel çeşitliliğe ve çok dilliliğe saygılı olacaktır.
b ICOMOS Etik İlkeleri ile ICOMOS’un ve Uluslararası Bilimsel Komitelerinin kuramsal metinleri en azından
İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerine çevrilecektir.
Çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca’dır. Bununla birlikte, çok dilliliği teşvik etmek amacıyla, İspanyolca ve diğer
diller, özellikle uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapan bir ülkenin dilleri, İçtüzük’te belirtilen koşullar dikkate
alınarak kullanılabilir.
c Fransız yasalarına göre kurulan bir sivil toplum örgütü olduğu için ICOMOS’un Tüzük ve diğer idari, yasal
belgelerinin resmi dili Fransızca’dır; çeviri metinleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda, Tüzük
ve diğer resmi belgelerin Fransızca asılları öncelik taşır ve yeni çeviriler için temel kaynağı oluştururlar.

Madde 22 İçtüzük
İçtüzük, ICOMOS uluslararası yasal organlarının çalışma usullerini ve Tüzük hükümlerini açıklar ve tamamlar.
İçtüzük, ilgili yasal organın veya her biri en az iki oyla temsil edilen Ulusal Komitelerin üçte birinin teklifiyle Genel
Kurul tarafından değiştirilebilir.
Taslak İçtüzük ve herhangi bir değişiklik önerisi, ICOMOS’un çalışma dillerinde hazırlanarak, Genel Kurul’dan en az
dört ay önce üyelere gönderilmelidir.

VII Tüzük Değişimi ve Fesih
Madde 23 Tüzük Değişimi
Tüzük, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu veya her biri en az 3 üye ile temsil edilen Ulusal Komitelerin üçte birinin
önerisi ile, bu amaç için toplanan olağanüstü Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.
Gündem ve önerilen değişiklikler, ICOMOS’un çalışma dillerinde hazırlanarak, olağanüstü Genel Kurul’un
açılışından en az dört ay önce, üyelere iletilmelidir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının geçerli sayılması için, Ulusal Komitelerin en az üçte birinden gelen, Madde
9-a ve Madde 13-d-4’te de belirtilen esaslara göre oy kullanma hakkı verilmiş üyelerin en az dörtte birinin hazır
bulunması gerekir. Yeterli çoğunluğa ulaşılamaması durumunda, Genel Kurul en az 24 saat sonra aynı gündemle
tekrar toplanır ve yapılan görüşmeler sonunda ulaşılan karar, doğrudan katılan veya vekalet taşıyan üyelerin
sayısına bakılmaksızın geçerli olur.
Olağanüstü Genel Kurul kararları, Ulusal Komitelerin en az üçte birinden gelen, bizzat veya vekaleten oy kullanma
yetkisi bulunan üyelerin üçte ikilik çoğunluğu ile alınır.
Madde 24 Fesih
a ICOMOS’un feshi konusunu görüşmek üzere toplanan olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk konusu dışında, bir
önceki maddede belirtilen koşullar dahilinde çalışır.
Yeterli çoğunluğa ulaşılamaması durumunda, Genel Kurul en az on beş günlük bir aradan sonra yeniden
toplanır ve alınan kararlar, mevcut bulunan veya vekalet taşıyan üyelerin sayısına bakılmaksızın geçerli olur.
Fesih kararı, ancak Ulusal Komitelerin en az üçte birinden gelen, bizzat veya vekaleten oy kullanma yetkisi
bulunan üyelerin üçte ikilik çoğunluğu ile alınır.
b Fesih durumunda, olağanüstü Genel Kurul dernek varlıklarının tasfiyesi için bir veya daha fazla komisyon üyesi
atar. Net varlıklar, kamusal veya kamu yararı gözeten bir veya daha fazla benzer derneğe, ya da 1 Temmuz 1901
tarihli yasanın 6. Madde, 2. bendinde belirtilen kurumlara aktarılır. UNESCO’ya bilgi verilir.

VIII Yürürlüğe Giriş
Madde 25 Yürürlüğe Giriş
Bu yönetmelik, ICOMOS Kurucu Meclisi tarafından 22 Haziran 1965’de Varşova’da (Polonya) kabul edilmiş, 22
Mayıs 1978’de Moskova’da (S.S.C.B.) düzenlenen V. Genel Kurul’da ve 12 Kasım 2014’te Floransa’da (İtalya)
yapılan XVIII. Genel Kurul’da gözden geçirilip değiştirilerek son halini almıştır.
Genel Kurul tarafından Floransa'da kabul edilen yönetmelik, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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