SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M‹RASIN
KORUNMASI SÖZLEﬁMES‹*
The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Aﬂa¤›da k›saca UNESCO olarak an›lacak olan, Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Teﬂkilat›n›n Paris’te Yirmidokuz Eylül-Onyedi Ekim ‹kibinüç tarihleri aras›nda toplanan 32.Genel Konferans›,
‹nsan haklar› alan›nda mevcut uluslararas› belgelere, özellikle 1948 ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesine, 1966 Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesine, 1966 Medeni ve Siyasal
Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesine at›fta
bulunarak,
1989 UNESCO Geleneksel Kültür ve
Folklorun Korunmas› Tavsiye Karar›nda,
2001 UNESCO Kültürel Çeﬂitlilik Evrensel Bildirgesinde ve Kültür Bakanlar›
Üçüncü Yuvarlak Masa Toplant›s›nda kabul olunan 2002 ‹stanbul Bildirgesinde
vurguland›¤› gibi, somut olmayan kültürel
miras›n, kültürel çeﬂitlili¤in potas› ve sürdürülebilir kalk›nman›n güvencesi olarak
önemini gözönünde tutarak,
Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve do¤al miras aras›ndaki
köklü karﬂ›l›kl› ba¤l›l›¤› göz önünde bulundurarak,
Küreselleﬂme ve sosyal de¤iﬂim süreçlerinin, topluluklar aras›nda diyalogu yenileme koﬂullar›n› oluﬂturmakla birlikte,
hoﬂgörüsüzlük olgusunun yapt›¤› gibi,

özellikle korumaya yönelik kaynaklar›n yetersizli¤inden dolay›, somut olmayan kültürel mirasla ilgili bozulma, yokolma veya
y›k›lma gibi ciddi tehditleri artt›rd›¤›n› kabul ederek,
‹nsanl›¤›n somut olmayan kültürel
miras›n›n korunmas› konusunda evrensel
istenç ile bir ortak kayg›n›n varl›¤›n›n fark›nda olarak,
Topluluklar›n, özellikle yerli topluluklar›n, gruplar›n ve baz› durumlarda bireylerin somut olmayan kültürel miras›n üretimi, korunmas›, bak›m› ve yeniden yarat›lmas› konusunda önemli rol oynad›klar›n›, böylece kültürel çeﬂitlili¤i ve insan yarat›c›l›¤›n› zenginleﬂtirdiklerini kabul ederek,
UNESCO’nun, baﬂta 1972 tarihli
Dünya Kültürel ve Do¤al Miras› Koruma
Sözleﬂmesi olmak üzere kültürel miras›n
korunmas› konusunda norm oluﬂtu›rucu
belgeler haz›rlama yolundaki çal›ﬂmalar›n›n geniﬂ etkileri bulundu¤unu not ederek,
Somut olmayan kültürel miras›n korunmas› konusunda henüz, ba¤lay›c›l›¤›
olan hiçbir çok tarafl› metin bulunmad›¤›n›
ayr›ca not ederek,
Kültür ve do¤a miras›yla ilgili mevcut
uluslararas› anlaﬂmalar›n, tavsiyelerin ve
kararlar›n, somut olmayan kültürel mirasa

* 32. UNESCO Genel Konferans›’n›n 17 Ekim 2003 tarihli toplant›s›nda kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesinin Frans›zca metninden çevirisi, sözleﬂme görüﬂmelerine “hükümetler aras› uzman” olarak kat›lan Prof. Dr. M. Öcal O¤uz, ‹ngilizce’den çevirisi ise, Gazi Üniversitesi Türk
Halkbilimi Yüksek Lisans Program›ndan Yeliz Özay taraf›ndan yap›lm›ﬂ, daha sonra iki metin karﬂ›laﬂt›r›larak Türkçe metin oluﬂturulmuﬂ, bu metin ise, Türkiye’nin UNESCO’daki önceki Daimi Temsilcilerinden UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Baﬂkan Vekili Pulat Tacar taraf›ndan yeniden gözden geçirilerek
önerilen çeviri metin elde edilmiﬂtir.
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iliﬂkin yeni hükümlerle etkili bir ﬂekilde
zenginleﬂtirilmesi ve tamamlanmas› gerekti¤ini düﬂünerek,
Somut olmayan kültürel miras›n önemi ve korunmas› konusunda, özellikle yeni
kuﬂaklar›n daha fazla bilinçlendirilmesi
gerekti¤ini göz önünde bulundurarak,
Uluslararas› toplulu¤un, Sözleﬂmeye
Taraf Devletlerle birlikte iﬂbirli¤i ve karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma ruhu içinde bu miras›n
korunmas›na katk›da bulunmas› gerekti¤ini göz önünde bulundurarak,
UNESCO’nun somut olmayan kültürel mirasla ilgili programlar›n›, özellikle
‹nsanl›¤›n Sözlü ve Somut Olmayan Miras›n›n Baﬂyap›tlar› Bildirgesini hat›rlayarak,
Somut olmayan kültürel miras›n, insanlar› birbirlerine yak›nlaﬂt›r›c› ve onlar
aras›nda de¤iﬂ tokuﬂu ve anlay›ﬂ› sa¤lay›c›,
paha biçilmez rolünü gözönünde bulundurarak,
2003 Ekim’inin on yedinci gününde iﬂbu Sözleﬂmeyi kabul etmiﬂtir.
I. Genel Hükümler
Madde 1: Sözleﬂmenin Amaçlar›
‹ﬂbu Sözleﬂmenin amaçlar› ﬂunlard›r:
a)somut olmayan kültürel miras› korumak;
b)ilgili topluluklar›n, gruplar›n ve bireylerin somut olmayan kültürel miras›na
sayg› göstermek;
c)somut olmayan kültürel miras›n
önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararas› düzeyde duyarl›l›¤› artt›rmak ve karﬂ›l›kl› de¤erbilirli¤i sa¤lamak;
d) uluslararas› iﬂbirli¤i ve yard›mlaﬂmay› sa¤lamak.
Madde 2: Tan›mlar
Bu Sözleﬂmenin amaçlar› ba¤lam›nda,
1. “Somut olmayan kültürel miras”
topluluklar›n, gruplar›n ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslar›n›n bir
parças› olarak tan›mlad›klar› uygulamalar, temsiller, anlat›mlar, bilgiler, beceriler
-ve bunlara iliﬂkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar- anlam›na gelir. Kuﬂaktan
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kuﬂa¤a aktar›lan bu somut olmayan kültürel miras, topluluklar›n ve gruplar›n çevreleriyle, do¤ayla ve tarihleriyle etkileﬂimlerine ba¤l› olarak, sürekl› biçimde yeniden
yarat›l›r ve bu onlara kimlik ve devaml›l›k
duygusu verir; böylece kültürel çeﬂitlili¤e
ve insan yarat›c›l›¤›na duyulan sayg›ya
katk›da bulunur. ‹ﬂbu Sözleﬂme ba¤lam›nda, sadece, uluslararas› insan haklar› belgeleri esaslar›na uyan ve topluluklar›n,
gruplar›n ve bireylerin karﬂ›l›kl› sayg› gereklerine ve sürdürülebilir kalk›nma ilkelerine uygun olan somut olmayan kültürel
miras göz önünde tutulacakt›r.
2. Yukar›da 1. f›krada tan›mlanan
“somut olmayan kültürel miras”, özellikle
aﬂa¤›daki alanlarda belirir:
a) Somut olmayan kültürel miras›n
aktar›lmas›nda taﬂ›y›c› iﬂlevi gören dille
birlikte sözlü gelenekler ve anlat›mlar;
b) Gösteri sanatlar›;
c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve
ﬂölenler;
d) Do¤a ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar;
e) El sanatlar› gelene¤i.
3. “Koruma” terimi, somut olmayan
kültürel miras›n yaﬂayabilirli¤ini güvence
alt›na alma anlam›na gelir; buna kimlik
saptamas›, belgeleme, araﬂt›rma, muhafaza, koruma, geliﬂtirme, güçlendirme ve
özellikle okul içi ya da okul d›ﬂ› e¤itim arac›l›¤›yla kuﬂaktan kuﬂa¤a aktarma oldu¤u
kadar, bu kültürel miras›n de¤iﬂik yanlar›n›n canland›r›lmas› dahildir.
4. “Taraf Devletler” Sözleﬂmeyle ba¤l›
olan ve Sözleﬂmenin yürürlükte bulundu¤u
Devletlerdir.
5. Sözleﬂme 33. maddede gönderme
yap›lan ve iﬂbu Sözleﬂmeye o maddede belirtilen koﬂullara uygun biçimde Taraf olan
topraklara aynen uygulan›r. Bu ba¤lamda
“Taraf Devletler ” terimi mezkur topraklara da at›fta bulunmaktad›r.
Madde 3:Baﬂka Uluslar Aras› Belgelerle ‹liﬂki
Bu Sözleﬂmenin hiçbir hükmü,
a) 1972 Dünya Kültürel ve Do¤al Mihttp://www.millifolklor.com
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ras›n›n Korunmas›na iliﬂkin Sözleﬂme gere¤ince dünya miras›na dahil olduklar›
ilan olunan ve somut olmayan bir kültürel
miras biriminin do¤rudan ba¤l› bulundu¤u
mallar›n statüsünü de¤iﬂtirecek veya koruma düzeyini azaltacak biçimde ; ya da
b) taraf Devletlerin telif haklar›na veya ekolojik ve biyolojik kaynaklar›n›n kullan›m›na iliﬂkin uluslararas› belgelerden
do¤an haklar›n› ve yükümlülüklerini etkileyecek ﬂekilde yorumlanamaz.
II. Sözleﬂmenin Organlar›
Madde 4: Taraf Devletler Genel
Kurulu
1. ‹ﬂbu Sözleﬂme ile bir Taraf Devletler Genel Kurulu oluﬂturulmuﬂtur; buna
aﬂa¤›da “Genel Kurul”denilecektir. Genel
Kurul, iﬂbu Sözleﬂmenin egemen organ›d›r.
2. Genel Kurul, iki y›lda bir ola¤an
olarak toplan›r. Genel Kurulun karar almas› veya Hükümetleraras› Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Komitesinin veya Taraf Devletlerin üçte birinin
ça¤r›s› üzerine ola¤anüstü toplant› yap›labilir.
3. Genel Kurul, kendi ‹ç Tüzü¤ünü
kabul eder.
Madde 5: Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas›
Hükümetleraras› Komitesi
1.UNESCO nezdinde bir somut olmayan kültürel miras›n korunmas› hükümetler aras› Komitesi kurulmuﬂtur; buna aﬂa¤›da “Komite” denilecektir. Komite, bu Sözleﬂme 34. madde uyar›nca yürürlü¤e girdikten sonra, Taraf Devletler Genel Kurulunca seçilecek 18 Taraf Devletin temsilcilerinden kurulu olacakt›r
2.Sözleﬂmeye Taraf Devlet say›s› 50
olunca Komite üye say›s› 24’e yükseltilecektir.
Madde 6: Komite Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri
1.Komite üyesi Devletlerin seçimi
hakça co¤rafi da¤›l›m ve dönüﬂüm ilkelerine göre yap›l›r.
2.Komiteye üye Devletler, 4 y›ll›k bir
görev süresi için, Genel Kurul olarak toplahttp://www.millifolklor.com

nacak Sözleﬂmeye Taraf Devletler taraf›ndan seçilir.
3.Bununla birlikte, birinci seçim döneminde seçilen Komite üyesi Devletlerin
yar›s›n›n görev süresi iki y›l ile s›n›rl›d›r.
Bu Devletler birinci seçimde kurayla belirlenir.
4. Komiteye üye Devletlerin yar›s›,
her iki y›lda bir Genel Kurul taraf›ndan yenilenir.
5.Genel Kurul, boﬂ üyelikleri doldurmak için gerekli say›da Devleti üyeli¤e seçer.
6.Komite üyesi bir Devlet, art arda iki
görev süresi için seçilemez.
7. Komitesi üyesi Devletler, kendilerini temsil etmek için, somut olmayan kültürel miras›n çeﬂitli alanlar›nda nitelikli kiﬂileri seçerler.
Madde 7: Komitenin Görevleri
‹ﬂbu Sözleﬂme taraf›ndan verilmiﬂ
baﬂka yetkilere zarar vermemek koﬂuluyla
Komitenin görevleri ﬂunlard›r:
a) Sözleﬂmenin amaçlar›n› desteklemek, bu amaçlar›n uygulamaya geçirilmesini özendirmek ve izlemek;
b) ‹yi örnek uygulamalar konusunda
rehberlik etmek ve somut olmayan kültürel miras›n korunmas› önlemleri konusunda tavsiyelerde bulunmak;
c) 25. Maddeye uygun olarak Fon kaynaklar›n›n kullan›m› konusunda bir taslak
haz›rlamak ve Genel Kurulun onay›na
sunmak;
d) 25. Maddeye uygun olarak kaynaklar›n› artt›rma yollar›n› aramak ve bu
amaçla gerekli önlemleri almak;
e) Sözleﬂmenin hayata geçirilmesi için
uygulama yönergeleri haz›rlamak ve bunlar› Genel Kurul’un onay›na sunmak;
f) 29. Maddeye uygun olarak Taraf
Devletler taraf›ndan sunulan raporlar› incelemek ve Genel Kurul için bunlar› özetlemek;
g) Taraf Devletlerin sundu¤u talepleri
incelemek ve Komite taraf›ndan saptanarak Genel Kurul taraf›ndan onaylanacak
ölçütlere göre:
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i)16, 17 ve 18. maddelerde kay›tl› listeye yaz›m ve teklifler hakk›nda karar vermek;
ii) 22. madde uyar›nca uluslararas›
yard›m tahsisi konunda karar vermek.
Madde 8: Komitenin Çal›ﬂma Yöntemleri
1. Komite, Genel Kurula karﬂ› sorumludur. Bütün uygulamalar› ve kararlar›
hakk›nda Genel Kurula rapor verir.
2. Komite, kendi iç tüzü¤ünü üyelerinin üçte iki ço¤unlu¤u ile belirler.
3. Komite, görevlerini yerine getirmek
için geçici süre ile uygun gördü¤ü göreve
özel dan›ﬂma organlar›n› kurabilir.
4. Komite, belirli konularda dan›ﬂmak
amaciyle, toplant›lar›na somut olmayan
kültürel miras›n çeﬂitli alanlar›nda yetkili
olan herhangi bir özel ya da resmi kuruluﬂu veya özel kiﬂiyi davet edebilir.
Madde 9: Dan›ﬂsal Örgütlerin Akreditasyonu
1. Komite, somut olmayan kültürel
miras alan›nda yetkileri kabul edilmiﬂ olan
hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar›n Komiteye akredite edilmesini Genel Kurul’a önerir. Bu örgütlerin dan›ﬂsal görevleri bulunacakt›r.
2. Komite, ayn› zamanda bu akreditasyona iliﬂkin ölçüt ve usulleri de Genel
Kurul’a önerir.
Madde 10: Sekreterya
1. UNESCO Sekretaryas› Komiteye
destek sa¤layacakt›r.
2. Sekretarya, Komite ve Genel Kurul’un belgelerini ve Komite toplant›lar›n›n
gündem tasla¤›n› haz›rlar, al›nan kararlar›n yürürlü¤e koyulmas›n› sa¤lar.
III. Ulusal Düzeyde Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas›
Madde 11: Taraf Devletlerin Rolü
Her Taraf Devlet,
a. Kendi topra¤› üzerinde bulunan somut olmayan kültürel miras›n korunmas›n› güvence alt›na almak için gerekli önlemleri alacakt›r;
b. 2. maddenin 3. f›kras›nda belirtilen
koruma önlemleri aras›ndan, kendi topra¤›
üzerinde bulunan somut olmayan kültürel
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miras›n çeﬂitli ö¤elerini gruplar›n, topluluklar›n ve ilgili Hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar›n kat›l›m›yla, belirleyecek ve tan›mlayacakt›r.
Madde 12: Envanterler
1. Her Taraf Devlet, korumak için tesbit amaciyle kendi topra¤› üzerindeki somut olmayan kültürel miras›n bir veya daha fazla envanterini, kendi durumuna uygun olacak biçimde haz›rlar. Bu envanterler düzenli olarak güncelleﬂtirilir.
2. Her Taraf Devlet 29. Madde gere¤ince devresel raporunu Komite’ye sundu¤unda, bu envanterlerle ilgili bilgileri de
verir.
Madde 13: Di¤er Koruma Önlemleri
Her Taraf Devlet kendi topra¤› üzerindeki somut olmayan kültürel miras›n
korunmas›n›, geliﬂmesini ve de¤er kazanmas›n› güvence alt›na almak amac›yla aﬂa¤›daki hususlar› gerçekleﬂtirme¤e gayret
eder :
a) Toplum içinde somut olmayan kültürel miras›n iﬂlevinin de¤er kazanmas›
yönünde bir genel politika benimsemek ve
planlama programlar›na bu miras›n korunmas›n› dahil etmek;
b) kendi topra¤› üzerindeki somut olmayan kültürel miras›n korunmas› konusunda bir veya daha fazla yetkili kurum
belirlemek ya da kurmak;
c) özellikle tehlike alt›ndaki somut olmayan kültürel miras konusunda, somut
olmayan kültürel miras›n etkili bir ﬂekilde
korunmas› için bilimsel, teknik ve sanatsal
incelemeleri ve araﬂt›rmaya iliﬂkin yöntembilimini özendirmek;
d) Aﬂa¤›daki hususlar› amaçlayan uygun yasal, teknik, idari ve mali önlemler
almak:
(i) Somut olmayan miras›n e¤itimi ve
idaresi ile ilgili kurumlar›n oluﬂturulmas›n› özendirmek ve bu miras›n sunum ve anlat›m›na ayr›lm›ﬂ yerlerde gelece¤e iletilmesini sa¤lamak;
(ii) bu mirasa ulaﬂ›lmas›n› düzenleyen, miras›n kendine özgü geleneksel uyhttp://www.millifolklor.com
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gulamalar›na sayg› göstererek, somut olmayan kültürel mirasa ulaﬂ›lmas›n› güvence alt›na almak;
(iii) somut olmayan kültürel miras konusunda dokümantasyon merkezleri kurmak ve buralara ulaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›rmak.
Madde 14: E¤itim, Duyarl›l›¤›n ve
Kapasitenin Güçlendirirlmesi
Her Taraf Devlet, uygun tedbirlerle
ﬂu hususlar› gerçekleﬂtirmeye gayret eder:
a) somut olmayan kültürel miras›n tan›nmas›n›, buna sayg› duyulmas›n› ve geliﬂtirilmesini özellikle aﬂa¤›da belirtilen
önlemlerle sa¤lamak:
(i) toplumun genelini ve özellikle
gençleri hedefleyen e¤itici, duyarl›l›¤›
artt›r›c› ve bilgilendirici programlar
düzenlemek;
(ii) ilgili topluluklar ve gruplar içinde
belirli e¤itim ve yetiﬂtirme programlar› düzenlemek;
(iii) somut olmayan kültürel miras›n
korunmas› için özellikle yönetim ve bilimsel araﬂt›rma gibi alanlarda kapasite güçlendirici etkinlikler düzenlemek;
(iv) bilginin kuﬂaktan kuﬂa¤a geçiﬂini
okul d›ﬂ› olanaklarla sa¤lamak;
b) kamuoyunu bu mirasa yönelen tehditler ve iﬂbu Sözleﬂme gere¤ince yap›lan
etkinlikler konusunda bilgilendirmek;
c) somut olmayan kültürel miras›n
anlat›m› için gerekli olan do¤al alanlar›n
ve belle¤e iliﬂkin mekanlar›n korunmas›
için e¤itim verilmesini teﬂvik etmek.
Madde 15: Topluluk, Grup ve Kiﬂilerin Kat›l›m›
Her Taraf Devlet, somut olmayan kültürel miras›n korunmas› etkinlikleri çerçevesine, topluluklar›n, gruplar›n ve gerekli
durumlarda bu miras› yaratan, sürdüren
ve nakleden bireylerin, mümkün olan en
geniﬂ biçimde kat›l›mlar›n› sa¤lamaya ve
bunlar›n yönetime etkin olarak iﬂtiraklerini gerçekleﬂtirmeye gayret eder.
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IV. Uluslar Aras› Düzeyde Somut
Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas›
Madde 16: ‹nsanl›¤›n Somut Olmayan Kültürel Miras›n›n Temsili Listesi
1. Komite, somut olmayan kültürel
miras› daha gözle görülür k›lmak, önemi
konusunda bilinçlenmeyi sa¤lamak ve kültürel çeﬂitlili¤e sayg› içinde diyalogu desteklemek için, ilgili Taraf Devletlerin teklifi üzerine, insanl›¤›n somut olmayan kültürel miras›n›n temsili bir listesini haz›rlar,
güncelleﬂtirir ve yay›mlar.
2. Komite, bu listenin oluﬂturulmas›,
güncelleﬂtirilmesi ve yay›m› ile ilgili ölçütleri haz›rlar ve Genel Kurulun onay›na sunar.
Madde 17: Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesi
1. Komite, uygun koruma önlemlerini
almak amac›yla, bir Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi haz›rlar, güncelleﬂtirir ve yay›mlar ve ilgili Taraf Devletin talebi üzerine bu miras›
listeye kaydeder.
2. Komite, bu listenin oluﬂturulmas›,
güncelleﬂtirilmesi ve yay›m› ile ilgili ölçütlerini haz›rlar ve Genel Kurula sunar.
3. Çok acil durumlara iliﬂkin nesnel
ölçütlerin Komite’nin talebi üzerine Genel
Kurul taraf›ndan onaylanmas› koﬂuluyla,
Komite, ilgili Taraf Devlete dan›ﬂmak suretiyle bir miras kalemini, 1. f›krada belirtilen listeye kaydedebilir.
Madde 18: Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Programlar›,
Projeleri ve Etkinlikleri
1. Komite, geliﬂmekte olan ülkelerin
özel ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurarak, Taraf Devletlerce sunulan öneriler temelinde, Komite taraf›ndan tan›mlan›p
Genel Kurul taraf›ndan onaylanan ölçütlere uygun biçimde, peryodik olarak, miras›n
korunmas›na yönelik ulusal, bölgesel veya
yerel karakterli, Sözleﬂmenin hedef ve ilkelerini en iyi ﬂekilde yans›tan program, proje ve etkinlikleri seçer ve destekler.
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2. Komite, bu amaçla, Taraf Devletlerin önerilerin haz›rlanmas› için uluslar
aras› yard›m taleplerini al›r, inceler ve
onaylar.
3. Komite, kendisi taraf›ndan saptanacak yöntemlerle iyi örnek uygulamalar›na iliﬂkin bilgileri yaymak suretiyle an›lan
projelerin, programlar›n ve etkinliklerin
hayata geçirilmesine eﬂlik eder.
V. Uluslar Aras› ‹ﬂbirli¤i ve Yard›m
Madde 19- ‹ﬂbirli¤i
1. ‹ﬂbu Sözleﬂme ba¤lam›nda, uluslararas› iﬂbirli¤i; di¤erleri yan›nda bilgi ve
tecrübe de¤iﬂ tokuﬂunu, ortak giriﬂimleri,
ve somut olmayan kültürel miras› koruma
çabalar›nda Taraf Devletlere yard›mc› olacak bir yard›m mekanizmas›n› kurmay›
içerir.
2. Taraf Devletler, kendi ulusal mevzuatlar›na, örf ve adet hukukuna ve uygulamalar›na halel gelmeden, somut olmayan
kültürel miras›n korunmas›n›n insanl›¤›n
genel ç›kar› oldu¤unu kabul ederler ve bu
amaçla birbirlerleriyle ikili, alt bölgesel,
bölgesel ve uluslararas› çerçevede iﬂbirli¤i
yapmay› üstlenirler.
Madde 20- Uluslar Aras› Yard›m›n
Amaçlar›
Uluslararas› yard›m ﬂu amaçlarla
sa¤lanabilir:
(a) Acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras Listesine kay›tl› miras›n korunmas›;
(b) 11 ve 12. Maddeler ba¤lam›nda envanterler haz›rlanmas›;
(c) Somut olmayan kültürel miras›n
korunmas› amac›na yönelik, yöresel, bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülen programlar›n, projelerin ve etkinliklerin desteklenmesi;
(d) Komitenin gerekli görebilece¤i
herhangi bir baﬂka amaç.
Madde 21-Uluslar Aras› Yard›m›n
Biçimleri
Komite taraf›ndan Taraf Devlete verilen yard›m, 7. Maddede öngörülen uygulama yönergelerine ve 24. Maddede sözü edi-
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len anlaﬂmaya göre yap›l›r ve ﬂu biçimlerde olabilir:
(a) koruman›n çeﬂitli yönlerine iliﬂkin
incelemeler;
(b) uzman ve uygulay›c› sa¤lanmas›;
(c) gerekli tüm personelin e¤itimi;
(d) norm oluﬂturucu metinlerin ya da
baﬂka önlemlerin düzenlenmesi;
(e) altyap› oluﬂturulmas› ve iﬂletilmesi;
(f) donat›m ve beceri sa¤lanmas›;
(g) gerekti¤inde, düﬂük faizli borç ve
ba¤›ﬂ dahil olmak üzere baﬂka mali ve teknik yard›m biçimleri.
Madde 22- Uluslar Aras› Yard›m›n
Koﬂullar›
1. Komite uluslararas› yard›m taleplerini inceleme usulünü tespit edecek ve taleplerin, al›nmas› öngörülen önlemler, gereken müdaheleler ve bunlar›n maliyetinin
hesaplanmas› gibi hangi unsurlar› içermesi gerekti¤ini belirleyecektir.
2. Acil durumlarda, yard›m talepleri
Komite taraf›ndan öncelikli olarak incelenecektir.
3. Komite karar verebilmek için gerekli gördü¤ü inceleme ve dan›ﬂmalar› yapar.
Madde 23- Uluslar Aras› Yard›m
Talepleri
1. Her Taraf Devlet topraklar›ndaki
somut olmayan kültürel miras›n korunmas› için Komiteden uluslar aras› yard›m talebinde bulunabilir.
2. ‹ki ya da daha fazla Taraf Devlet
böyle bir talebi ortaklaﬂa sunabilir.
3. Talepler 22. Maddenin 1. f›kras›nda
yaz›l› bilgileri ve gerekli belgeleri içerir.
Madde 24- Yard›mdan Yararlanan
Taraf Devletlerin Rolü
1. Sözleﬂmenin hükümleri gere¤ince,
tahsis olunan uluslararas› yard›m, yard›mdan yaralanan Taraf Devlet ile Komite aras›nda yap›lacak bir anlaﬂmaya göre yürütülür.
2. Genel kural olarak, yard›mdan yararlanan Taraf Devlet, kendi kaynaklar›http://www.millifolklor.com
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n›n müsaadesi nisbetinde, uluslar aras›
yard›m sa¤lanan koruma önlemlerinin maliyetini paylaﬂ›r.
3. Yard›mdan yararlanan Taraf Devlet, somut olmayan kültürel miras›n korunmas› için sa¤lanan yard›m›n kullan›m›
hakk›nda Komiteye bir rapor sunar.
VI. Somut Olmayan Kültürel Miras Fonu
Madde 25- Fonun Niteli¤i ve Kaynaklar›
1. Aﬂa¤›da “Fon” olarak adland›r›lacak olan bir “Somut Olmayan Kültürel Miras› Koruma Fonu” oluﬂturulmuﬂtur.
2. “Fon” UNESCO’nun Finans Yönetmeli¤ine uygun biçimde emanet fonlar›ndan oluﬂur
3. Fon’un kaynaklar› ﬂunlar› içerir:
(a) Taraf Devletler taraf›ndan yap›lan
katk›lar;
(b) UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan bu amaçla tahsis edilen fonlar;
(c) aﬂa¤›da belirtilenler taraf›ndan yap›labilecek ba¤›ﬂlar, hediyeler, vasiyetler:
(i) di¤er devletler;
(ii) Birleﬂmiﬂ Milletler sisteminin örgütleri ve programlar›, özellikle Birleﬂmiﬂ
Milletler Kalk›nma Program› ve di¤er
uluslararas› örgütler;
(iii) Özel ya da kamu kurumlar› ya da
bireyler.
(d) Fon kaynaklar›na ödenen faizler;
(e) Fon için toplanan paralar ve Fon
yarar›na düzenlenen etkinliklerden sa¤lanan girdiler;
(f) Komite taraf›ndan haz›rlanacak
Fon yönetmeliklerinin müsaade etti¤i di¤er kaynaklar.
4. Komite bu kaynaklar› Genel Kurul
taraf›ndan belirlenmiﬂ rehber esaslar›na
uygun olarak harcar.
5. Komite, genel amaçlar için veya
kendisi taraf›ndan onaylanm›ﬂ proje olmas› koﬂuluyla belli projelere iliﬂkin özel
amaçl› katk›lar› veya baﬂka yard›mlar› kabul edebilir.
6. Fon’a yap›lan katk›lar, iﬂbu Sözleﬂmenin amaçlar›yla uyuﬂmayan hiçbir polihttp://www.millifolklor.com

tik, ekonomik veya baﬂka koﬂulla iliﬂkilendirilemez.
Madde 26- Taraf Devletlerin Fona
Katk›lar›
1. Sözleﬂmeye Taraf Devletler, herhangi bir ek gönüllü katk›y› olumsuz yönde
etkilememek koﬂuluyla, Fon’a en az her iki
y›lda bir ödeme yapmay› üstenirler. Katk›,
tüm Devletlere uygulanabilir eﬂit oran biçiminde Genel Kurul taraf›ndan belirlenecektir. Genel Kurul’un bu karar› bu maddenin 2. paragraf›nda sözü edilen beyan› yapmam›ﬂ olan, toplant›ya kat›lan ve oy veren
Taraf Devletlerin ço¤unlu¤u taraf›ndan al›n›r. Taraf Devletlerin katk› pay› hiç bir ﬂekilde UNESCO’nun normal bütçesine yapt›¤› katk›n›n %1’ni aﬂamaz.
2. Bununla birlikte, Sözleﬂmenin 32.
ya da 33. Maddesinde belirtilen her Devlet,
onay, kabul, uygun görme ya da kat›lma
belgelerinin tevdii s›ras›nda iﬂbu Maddenin 1. f›kras›n›n kendisini ba¤lamayaca¤›n› beyan edebilir.
3. Bu Maddenin 2. f›kras›nda sözü
edilen beyan› yapm›ﬂ olan Taraf Devlet,
an›lan beyan› UNESCO Genel Müdürüne
yapaca¤› bir bildirimle geri çekmeye gayret
edecektir. Bununla birlikte, beyan›n geri
çekilmesi, Devletin ödeyece¤i katk› pay›n›,
Genel Kurulun bir sonraki oturumunun
aç›ld›¤› tarihe kadar etkilemez.
4. Komitenin çal›ﬂmalar›n› etkili bir
biçimde planlayabilmesi için, iﬂbu Maddenin 2. f›kras›nda kay›tl› bildirimde bulunmuﬂ olan iﬂbu Sözleﬂmeye Taraf Devletlerin katk›lar› en az iki y›lda bir düzenli bir
biçimde ödenmeli ve bu Maddenin 1.f›kras›
ile ba¤l› bulunmuﬂ olsalar da, ödemeleri
gerekecek katk›ya mümkün oldu¤u ölçüde
yak›n olmal›d›r.
5. O y›l›n ve hemen bir önceki takvim
y›l›n›n zorunlu ya da gönüllü katk›s›n›
vaktinde ödememiﬂ olan Sözleﬂmeye Taraf
her Devlet, Komite üyesi seçilemez; bu koﬂul birinci seçimde uygulanmaz. O s›rada
Komite üyesi olan böyle bir Devletin görev
süresi Sözleﬂmenin 6. Maddesinde kay›tl›
seçimlerle sona erer.
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Madde 27-Fona Ek Gönüllü Katk›lar
26. Maddede öngörülenlere ek olarak
Fona gönüllü katk› yapmak isteyen Taraf
Devletler, Komitenin çal›ﬂmalar›n› buna
göre planlayabilmesi için, en k›sa zamanda
bu konuda Komiteye bilgi verirler.
Madde 28- Uluslar Aras› Ba¤›ﬂ
Toplama Kampanyalar›
Taraf Devletler UNESCO’nun himayesinde Fon yarar›na düzenlenen uluslar
aras› ba¤›ﬂ toplama kampanyalar›na mümkün oldu¤u ölçüde destek olmal›d›rlar.
VII. Raporlar
Madde 29: Taraf Devletin Raporlar›
Taraf Devletler Komite taraf›ndan belirlenen biçimlerde ve zaman dilimlerinde
Sözleﬂmenin etkin bir ﬂekilde uygulanmas›
için gereken yasa, tüzük ve yönetmelik düzenlemelerini içeren raporlar›n› Komiteye
sunarlar.
Madde 30: Komite’nin Raporlar›
1. Komite, Taraf Devletlerin 29. maddede sözü edilen etkinliklerini ve raporlar›n› esas alan bir raporu her oturumunda
Genel Kurula sunar.
2. Bu rapor UNESCO Genel Konferans›’n›n bilgisine sunulur.
VIII. Geçici Hükümler
Madde 31: ‹nsanl›¤›n Somut Olmayan ve Sözel Kültürel Miras›n›n
Baﬂyap›tlar› ‹lan› ile ‹liﬂki
1. Komite, iﬂbu Sözleﬂme yürürlü¤e
girmeden ilan edilmiﬂ olan “‹nsanl›¤›n Somut Olmayan ve Sözel Kültürel Miras›n›n
Baﬂyap›tlar›”n› ‹nsanl›¤›n Somut Olmayan
Kültürel Miras›n›n Temsili Listesi’ne dahil
eder.
2. Bu kalemlerin ‹nsanl›¤›n Somut
Olmayan Kültürel Miras›n›n Temsili Listesi’ne dahil edilmesi, 16. Maddenin ikinci
f›kras› uyar›nca karar verilmiﬂ olan, daha
sonraki yaz›l›mlar›n ölçütlerini hiçbir ﬂekilde etkilemez.
3. ‹ﬂbu Sözleﬂme yürürlü¤e girdikten
sonra hiçbir ‹lan yap›lamaz.
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XI. Son Hükümler
Madde 32- Onay, Kabul ya da Uygun Görme
1. Bu Sözleﬂme, UNESCO’ya Üye
Devletlerin kendi anayasal usulleri do¤rultusunda onaylan›r kabul edilir ya da uygun görülür
2. Onay, kabul ya da uygun görme belgeleri UNESCO Genel Müdürü nezdine
tevdi olunur.
Madde 33: Kat›lma
1. Bu Sözleﬂme, UNESCO üyesi olmayan, UNESCO Genel Konferans› taraf›ndan kat›lmaya davet edilmiﬂ olan devletlerin kat›l›m›na aç›kt›r.
2. Bu Sözleﬂme, Birleﬂmiﬂ Milletler
taraf›ndan içiﬂlerinde kendilerini tam olarak yönetebilecekleri tan›nm›ﬂ, ancak Genel Kurul’un 1514 (XV) karar› uyar›nca
tam ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmam›ﬂ, iﬂbu Sözleﬂmenin belirledi¤i konularda antlaﬂma
yapma dahil, bu konularda yetkisi tan›nm›ﬂ topraklar›n kat›lmas›na da aç›kt›r.
3. Kat›lma belgeleri UNESCO Genel
Müdürü nezdine tevdi edilir.
Madde 34: Yürürlük
Bu Sözleﬂme, sadece onay, kabul, uygun görme ya da kat›l›m belgelerini o tarihte ya da o tarihten önce tevdi etmiﬂ Devletler bak›m›ndan, otuzuncu onay, kabul,
uygun görme ya da kat›l›m belgesinin tevdii tarihinden üç ay sonra yürürlü¤e girer.
Herhangi bir baﬂka Taraf Devlet bak›m›ndan onay, kabul, uygun görme ya da kat›lma belgesinin tevdii tarihinden üç ay sonra yürürlü¤e girer.
Madde 35: Üniter Olmayan ya da
Federatif Anayasal› Sistemler
Aﬂa¤›daki ﬂartlar üniter olmayan ya
da federatif anayasa sistemlerine sahip Taraf Devletlere uygulan›r:
(a) Bu Sözleﬂme hükümlerinin federal
ya da merkezi yasama gücünün yasal yetki
alan›n›n içinde bulunanlar taraf›ndan uygulanmas› bak›m›ndan, federal ya da merkezi hükümetin yükümlülükleri, federal olmayan Taraf Devletlerinki ile ayn› olacakt›r.
http://www.millifolklor.com
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(b) Bu Sözleﬂme hükümlerini uygulayacak olan, ancak federasyonun anayasal
sistemi bak›m›ndan yasal önlemler almak
zorunda bulunmayan bireysel kurucu Devletler, ülkeler,eyaletler ya da kantonlar bak›m›ndan, federal hükumet, bu Devletlerin, ülkelerin, eyaletlerin ya da kantonlar›n yetkili makamlar›n› an›lan hükümlerden haberdar eder ve bunlar›n kabulü yönünde tavsiyede bulunur.
Madde 36: Fesih
1. Her Taraf Devlet, Sözleﬂmeyi feshetti¤ini bildirme yetkisine sahiptir.
2. Fesih UNESCO Genel Müdürüne
tevdi edilecek yaz›l› bir bildirimle yap›l›r.
3. Fesih, fesih belgesinin teslim al›nmas›ndan on iki ay sonra yürürlü¤e girer.Bu durum ayr›lan Taraf Devletin parasal yükümlülüklerini ayr›l›ﬂ›n›n yürürlü¤e
girdi¤i tarihe kadar hiçbir ﬂekilde etkilemez.
Madde 37: Sözleﬂmenin Tevdi Edildi¤i Makam›n Görevleri
UNESCO Genel Müdürü bu Sözleﬂmenin tevdi edildi¤i makam olarak, Örgütün Üye Devletlerine, 33. maddede belirtilen Örgüte üye olmayan Devletlere, Birleﬂmiﬂ Milletlere 32. ve 33. maddelerde sözü
edilen her onay, kabul, uygun görme ya da
kat›lma belgesinin ve 36. Maddede de¤inilen fesih belgesinin tevdiini bildirir.
Madde 38: De¤iﬂiklikler
1. Her Taraf Devlet, Genel Müdüre
yapaca¤› yaz›l› bir bildirim ile Sözleﬂmenin
de¤iﬂtirilmesini önerebilir. Genel Müdür
bu bildirimi bütün Taraf Devletlere duyurur.Bu bildirimin duyurulmas›ndan sonraki alt› ay içerisinde Taraf Devletlerin en az
yar›s›ndan fazlas› talep lehinde cevap verirse, Genel Müdür bu öneriyi bir sonraki
Genel Kurul oturumuna görüﬂülmek ve
mümkünse kabul edilmek üzere sunar.
2. De¤iﬂiklikler toplant›ya kat›lan ve
oy veren Taraf Devletlerin üçte iki ço¤unlu¤uyla kabul edilir.
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3. De¤iﬂiklikler kabul edildikten sonra Taraf Devletlerin onay, kabul, uygun
görme ya da kat›l›m›na sunulur.
4. De¤iﬂiklikler, sadece bunu onaylayan, kabul eden, uygun gören veya kat›lan
Taraf Devletler bak›m›ndan, bu maddenin
3. f›kras›nda sözü edilen belgelerin Taraf
Devletlerin üçte ikisi taraf›ndan tevdiinden üç ay sonra yürürlü¤e girer. Bundan
sonra, sözü edilen de¤iﬂiklik, bu de¤iﬂikli¤i
onaylayan, kabul eden,uygun gören veya
kat›lan her Taraf Devlet bak›m›ndan, onay,
kabul uygun görme veya kat›lma belgelerinin tevdiinden üç ay sonra yürürlü¤e girer.
5. 3. ve 4. f›krada ortaya konan bu
yöntem, Komitenin Taraf Devletlerin say›s›yla ilgili 5. Madde konusundaki de¤iﬂikliklere uygulanmaz. Bu de¤iﬂiklik önerileri
kabul edildikleri anda yürürlü¤e girer.
6. Bu maddenin 4. f›kras› gere¤ince
de¤iﬂikliklerin yürürlü¤e girmesinden sonra bu Sözleﬂmeye Taraf olan bir Devlet
farkl› bir bildirimde bulunmad›¤› takdirde,
(a) Sözleﬂmenin de¤iﬂtirilmiﬂ haline
Taraf kabul edilir;
(b) De¤iﬂikliklerle yükümlü olmayan
herhangi bir Taraf Devlet bak›m›ndan ise,
Sözleﬂmenin de¤iﬂtirilmemiﬂ haline Taraf
kabul edilir.
Madde 39: Geçerli Sözleﬂme Metinleri
‹ﬂbu Sözleﬂme; Arapça, Çince, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça ve ‹spanyolca haz›rlanm›ﬂt›r. Alt› metin de ayn› derecede geçerlidir.
Madde 40: Sözleﬂmenin Tescili
‹ﬂbu Sözleﬂme, Birleﬂmiﬂ Milletler Senedinin 102.Maddesi gere¤ince UNESCO
Genel Müdürü’nün talebiyle Birleﬂmiﬂ Milletler Sekreteryas›na tescil olunur.
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