
•• • 

~~llVH ~ll H~ll~EYI 
ID~HLll iliRTER [~llfl~Il 



H L ~ 

IÇ NDEKILER 

ÖNSÖZ ........... . 

Kuruluşundan bu yana Dünya Su Konseyi .............................................................................. . 

Teknik program ............................. .... .........................•...................................................... 

Dünya Su Konseyı uyeligi ..................................................................................................... . 

Dünya Su Konseyi'nın yapısı ................................................................................................... . 

Guvernörler Heyeti'nin yapısı ........ ..... .... .. ........................................ ... ...... ... ........................... . 

Dünya Su Konseyı Guvernörler Kurulu .. . ....................................... ... .. .. ................................... . 

DÜNYA SU KONSEYI KURULUŞ ANA SÖZlEŞMESI ......................... ............ ...................... . .. 

Giriş ............ . 

Madde 1 - Kuruluşun görevi .................................................................................................... . 

Madde ll - Amaçlar ........................... ..... ................................................................................ . 

Madde lll - Çalışma kapsamı ..................... .............................................................................. .. 

Madde IV - Kar amacı gütmeme konumu ................................................................................ . 

Madde V - Kuruluş ana sözleşmesınde yapılacak degişiklıkler ................................................... . 

Madde VI - Yönetmelıkler ............................................................... ......................................... . 

Madde VII - Fesıh ................................................................................ .. ................................. . 

Madde VIII - Malı yetkiler .................... ........ ........................................................ .................... . 

DÜNYA SU KONSEYI YÖNETMELIKLERI ...... . .. ... ................. .. .... . ..... . ... . ..... .. ......................... . 

Yönetmelik bir - Orgüt ...................................... ............ .......................... .. ............................. . 

Yönetmelik iki - Kuruluş Mührü .............................................. .................... ... .......................... . 

Yönetmelik ü ç - Genel Merkez ...................... .. ...... .................. ..................... .. ... . - ·· ..... . 

Yönetmelik dört - Uyelık .............................................................. :J . .•. .c; .. ............................... . 

Yönetmelik beş- Genel Kurul ............... ........................... eA.Ş.\\.~.~-~-~ -~-'··~ıwıı.ı~ı ....... . 
• . • . OLGi KALKlN"""' \('IAnf~ SA 

Yonetmelık altı - Guvernorler Heyetı ..................... GAP .. Löö~·u·.:.;;;Nl'A>•v-,. ... ,., • .ı.IJ ........... ······· 

Yönetmelik yedı- Görevlıler ............................ ... ... ············ ·········Tr········c .. ······ ...... . 
Yönetmelik sekiz -lcra Direktörü ......... . ........... ....... '/Eil-·NO··· ···· ...... . ::'l. .b .. :-::7 ........... .:.;;.: ..... . 

Yönetmelik d okuz Yürütme Kurulu............................. . ············<c. .. ··········· ..... . 
Yönetmelik on - Malı konular .................. ............... O.EMI.IJ.~.~~ ....... :<:f}:{J ..................... :. 
Yönetmelik on bır - Resmi dil ..................•......... ........ !'!9............. . .......................... . 
Yönetmelik on ıkı - Degışildılder ........... ... . ........................................... ..................................... . 

Sayfa 

3 

s 
6 

7 

8 

8 

9 

10 

10 

ll 

ll 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

1 5 

ı s 

ı s 

ı s 

ı s 
17 

20 

2S 
26 
27 

28 
30 
30 

Yönetmelik on üç - Kurallar ve düzenlemeler ................................ .. . . .. . .. ..... ... ....................... ..... 3 ı 

Yönetmelik ondört· Guvernörlere ve digerlerine tazminat ...... ..................... .. ..................... ..... 3 ı 

Yönetmelik onbeş- Fesih ..................... .. . . ...... ................................. .. . . .. ..... .............................. 32 

Yönetmelik onaltı- Yorum ................................................................... ..................................... 32 



ÖN SÖZ 

Küresel do~al kayn aklar içerisinde. çeşrtli nedenlerle artan talebe ra~men. yeryüzünde yenilenebilirlik 

özelli~ i gittikçe azalan su kaynaklarının sosyo-ekonomik d~erinin yanısıra yaşamsal vazgeçilmezlı~ i 

de bilinen bir gerçektir. Bu nedenledır kı, gelecek yüzyılın en önemlı gündem maddelerinden birini 

su konularının oluşturması kaçınılmazdır. Dunya Su Konseyı. böylesi önemli ve duyarlı bir konuda 

ciddi brlimsel çalışmalar yapmak ve yol gösterrci bir işlev üstlenmek üzere kurulmuş. hükümetler ve 

siyaset dışı bir kuruluştur. 

Su kaynaklarının. tüm insanların yararına en etkın ve sürdürülebilir bir temelde kullanımını ve su ile 

ilgili di~er konularda bilinç ve ilgi düzeyrni artırmak misyonuyla yola çıkan Dünya Su Konseyi'ni 

tanrtarak bu misyona katkıda bulunmak, bu kitapçr~r basmaktaki temel amacrmrzdrr. 

Dr. 1. H . Olcay ÜNVER 

T.C. Başbakanlık GAP Idaresi Başkanı ve 

Dünya Su Konseyi Guve rnörler Heyeti Üyesi 
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Tüm dogaı kaynakların içerisinde su. yaşamsal öneme sahip olması ve yerini dolduracak hiçbir maddenin olmaması nedeniyle 

özel birdegere sahiptir. 

2 ı . yüzyıla girmeye hazırlandıgımız bir dönemde. tüm dünyada ve özellikle gelişmekte o lan ülkelerdeki nüfus artış ı ve bununla 

dogru orantılı olarak artan su gereksinimi; gereksiz. bilinçsiz. yanlış kullanımı ve yönetimi dolayısıyla suyun kalıtesindeki düşüş 

gibi nedenlerle dünyamız c idd i bir su sıkıntısı ile karşı karşıyadır. 

Bu nedenlerle. stratejik degeri yanısıra ekonomik degeri de yadsınamayacak olan suyun. tüm boyutlarıyla. gelecege dönük 

sürdürülebilir bir temelde kullanı mı. 

korunması. planlanması. yönetimi ile ilgili 

ve su kullanımında verim liligin 

sag ıanmasına yönelik bir dizi küresel 

hedefın saptanması ile bunları yaşama 

geçirecek bir örgütün gereg i ortaya 

çıkmıştır. 

Bu dogrultuda. Uluslararası Su Kaynakları Birligi f/WRA). 1994 yılında Kahire'de yaptıg ı toplantıda, Dünya Su Konseyi'nin 

kurulması için hazırlık yapmak üzere bir kurul oluşturmuştur. 

Mart t99S'te Kanada'nın Montrea/ kentinde ve yine aynı yılın Eylül ayında da !talya· nın Bari kentinde toplanan bu kurul, Dünya 

Su Konseyi'nin amaç ve görevlerini belirleyerek. bir eylem planı geliştirmiş, böylece kuruluşun örgütsel altyapısı hazırlanmıştır. 

22 Mart 1996 Dünya Su Günü'nde Marsi/ya'da yapılan ve GAP Bölge Kalkınma Idaresi Başkanı Dr. 1. H. Olcay Ünver'in de 

aralarında bulundugu ilk Dünya Su Konseyi kurucu Guvernörler Heyeti toplantısında Konsey'in resmen kuruldugu ilan edilmiştir. 

Kuruluşun hemen ardından. 28 kiş ilik Geçici Guvernör'ün arasından seçilen 9 kişilik bir grup ile Teknik Program Komitesi 

oluşturulmu$tur. Dr. 1. H . Olcay Ünver'in de bulundugu bu komite Dr. Asıt K. Bıswas Başkanlıgında çalışmalarına başlamıştır. Bu 

komitenin amacı, teknik kaynakların. karar alıcılar ve bizzat su kullanıcılarını da içeren küresel bir işbirligi ve dinamizm ile etkin 

o larak tüm canlıların yararına kullanılmasını saglamaya yönelik Dünya Su Konseyi progra m ve aktivitelerini belirlemektir. 
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Kuruluşundan Bu Ya n a Dünya Su Konseyi : 

21 - 22 Mart 1996 günlerinde. Fransa'nın Marsilya kentinde Dünya Su Konseyi'nin ilk Guvernörler Heyeti toplantısı 28 geçici 

guvernörden 23'ünün katılımıyla, Dr. Mahmoud Abu - Zeid başkanlıgında yapılmıştır. Dünya Su Konseyi'nin Kuruluş 

Bildirgesi'nin sunuldugu bu ilk toplannda ayrıca : 

• Üyelık koşu lları belirlenmiştir. 

• Kuruluş Ana Sözleşmesi ve Tüzük maddeleri görüşülmeye başlanmıştır. 

• Konsey merkezinin n erede olacagı ile ilgili karar ta rihe baglanmıştır fiS Nisan 1 996 tarihi itibariyle Guvernörlerin kapalı oy ile 

yaptıgı seçimle merkezin Fransa'nın Marsilya kentinde olmasına karar verilmiştir) . 

Konsey'in resmi dilinin Ingilizce 

olmasına oybirligi ile karar verilmiştir. 

• Dünya Bankası destegi ile Stokhelm'de 

kurulan Küresel Su Ortaklıgı (Global 

Water Partnership. GWP) ile Dünya Su 

Konseyi'nın. su konusu ile ilgili 

çalışmalarda uyumlu ve tamamlayıc ı 

rolleri ortaya konmuştur. 

• Bir sonraki toplantının ı 5 - 17 Temmuz 

. ~~ .. . . ' 
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1996 günleri arasında Ispanya'da yapılmasına karar veri lmiş ve toplantının gündemi belirlenmiştir. 

Dünya Su Konseyi Guvernörler Heyeti, 1 5 - ı 7 Temmuz 1996 tarihlerinde Ispanya'nın Granada kentinde ikinci toplantısını 

yapmıştır. 27 Heyet üyesi ile 23 gözlemcinin katıldıgı bu toplantıda aşagıdaki kararlar alınmıştır. 

• Başkan tarafından l cra Direktörlügüne aday gösterilen Dr. Guy l e Moigne'in görevi Heyet tarafından 1 Agustos 1 996 itibariyle 

yürürlüge girecek şekilde onaylanmıştır. Ayrıca Heyet. aşagıda sıralanan üyelerden oluşan komitelerin kurulmasını 

kararlaştırmıştır. 

lcra Kurulu 

Başkan · Mahmoud Abu - Zeıd. Heyet Başkanı 
Üyeler : Rene Coulomb. Başkan Yardımcısı ve Sekreter 

f\Jy M. Shady. Başkan Yardımcısı ve Sayman 
Asit K. Bıswas. Teknik Program Komitesi Başkanı 
Madhav A. Chıtale. Dış Merkezler Komitesi Başkanı 
Guy le Moigne. lcra Direktörü 
Bassad Ben Osman 
Andreas Szolossi - Nagy 

. . . . s .... 

Dünya Su Fonu Komitesi 

Başkan Rene Coulomb 
Üyeler : Mohammed Ait Kadi 

Asit K. Biswas 
Frank Harıvelt 

Guy Le Moıgne 

Aly M.Shady 
Glenn E.Sıouı 

Pierre- Frederic Teniere - Buchot 



Dış Temsilcilikler Komitesi 

Başkan : Madhav A.Chitale 

Üyeler : Jamil AI-Aiawi 

n s 

Teknik Program Komitesi 

Başkan : Asit K. Biswas 

Alavaro A.Aidama Rodriguez 

GerW.Ardon 

Üyeler : Mohammed Ait Kadı 

Gunilla Björklund 

Rene Coulomb 

Asit K.Biswas 

Atef Hamdy 

Patrick Kahangire 

Jacques Lecornu 

Guy Le Moigne 

Glenn E.Stout 

1. H. O lcay Ünver 

Brian Grover 

Guy Le Moigne 

Roberto Lenton 

Jurg Hans Möbs 

Aly M .Shady 

• Toplantıda ayrıca. Küresel Su Ortaklıg ı (GWP)'nın gelişiminde kaydettigi aşamalar. ö n erilen yapılanma görüşülerek WWC ve 

GWP'nın kendı ayrı kimliklerini koruyarak. tamamlayıcı ro ller üstlenmeleri konusunda görüş birligine varılmıştır. 

• Stokhelm Çevre Enstitüsü'nce yürütülen Küresel Tatlısu Degeriendirmesi ile ilgili bir rapor Heyet'in görüşüne sunulmuştur. 

• Amacı. su kullanımında verimliligin saglanması ve bunları yaşama geçirecek bir planın geliştirilmesi olan ·su Rekabeti ve Suyun 

Korunması · Global Hedeflerin Belirlenmesi" (WATSAVE) başlıklıklı ve IWRA. ICID, IWSA ve IAWQ kuruluşları tarafından 

gerçekleşhrılen bır çalışma Heyet' e sunulmuştur. 

• Dünya Su Fonu'nun oluşturulması için bir komite kurulmasına karar venlmıştir. 

• 1997 yılının 22 Mart Dünya Su Gününde, Fas' da. Fas Kralı 'nın daveti ıle devlet ve hükümet başkanlarının katılacag ı bir Dünya 

Su Forumu düzenlenmesi önerisi kabul edilmiş ve Konsey'in ilk Genel Kurulunun bu forumla baglanıılı olarak yapılması 

kararlaştırılmıştır 

• WWCnın. dünyanın dörtbir yanındaki tarımsal-iklımsel bölgelerdeki üyelerinin gereksinimleri ve çıkarlarıyla ılişkisini sürekli 

kılacak, ayrıca su ve suyla ilgıh konuların yaygınlaştırılacagı bır ıletışim agı olarak çeşitli 

yerlerde temsılcılıklerin oluşturulmasına karar verilmiştir. 

• A~ WWC için. i letişimı ve bılgı alışverişini kolaylaştıracak ( Intranet) bir ıç iletişim agı 

~~=:::;:::::duruiiTIU$tur. ili f 996 yılı Aralık ayında Marsilya' da yapılması kararlaŞtırılmıştır. 



H ın H 

Programın amacı. WWC'yi oluşturan çeşitli ve kendi alanlarında uzmanlaşmış kuruluşların uzmanlıklarını ve p erspektiflerini 

bırleştirip kaynaştıracak konularda çalışılması, böylece daha çabuk olarak ve ilgili herkes için somut sonuçlara ulaşılması ve 

dolayısıyla dünyanın de~işen koşullarına uyum gösterilmesidir. WWC'yi yörüngesine oturtacak başlıca itki. inandırıcılı~ı yüksek 

bilimsel bilgılerle desteklenen entellektüel bir önderlik olmalıdır; Teknik Program Komitesi bu dogrultuda çalışmalarını 

sürdurecektır. 

DÜNYA SU KONSEYI ÜYELIGI 

Dünya Su Konseyi üyeli~inin. Konsey'in kuruluş amaçlarını benimseyen bütün kuruluşlara açık ve tek kategorili olması ilkesi 

benımsenmıştir. Kişilerle hükümetler üye olamayacak. resmi kuruluşlar ise üyelik başvurusunda bulunabileceklerdir. Üyelik aidatı. 

üyenın büyüklük ve misyonundan bagımsız olarak yı lda 1 000 ABD dolarıdır. 

Aşagıda sayılan kurum ve kuruluşlara herhangi bir sınır gözetmeksizin üyelik açık 

tutulmuştur 

• Uluslararası profesyonel su komısyonları. toplulukları ve dernekleri, 

• Uluslararası hükümet d ışı kuruluşlar jNGO). 

• Su ıle ılgılı konularda çalışmalar yapan mesleki ve bilimsel topluluklar ve akademik 

kurumlar. 

• Kent ve belediyelere ait şi rketler. yönetimler ve dernekler. 

• Su ıdareleri, şirketleri. hizmet kuruluşları, üreticiler. danışmanlık firmaları, konseyleri ve 

mevcut ozel kesım kuruluşları dahil çeşitli örgütlenmeler. 

• Nehir havz,ılarıyla ı lgıli kuruluşlar. • Vakıflar. 

• Ulusal lu kuruluşları ve birlikleri. • Hükümetlerarası kuruluşlar. 

• Ulusal düzeydeki hükümet dışı kuruluşlar ve topluluklar, • Hükümet kurum. kuruluş ve birlikleri. 

• Bırleşmiş Mıiletler'e ba~lı organlar. örgütler ve uzmanlık kuruluşları. 



D ü nya Su Konseyi'n i n Yapısı 

Dünya Su Konseyi Örgü tü . Üye Genel Kurulu. Guvernörler Heyeti ve lcra Direktörü'nden oluşmaktadır. 

Guvernörler Hey eti 'nin Yapısı 

Guvernörler Heyeti aşagıda belirtilen bileşime sahip olacaktır : 

a) Aşagıdaki cografi bölgelerin herbirinden iki üye : 

• Afrika 

• Avustralya ve Okyanusya 

• Kuzey Amerika 

• Dogu Asya • Batı Asya 

• Avrupa • Latin Amerika ve Karayipler 

b) Aşagıda belirtilen kurucu kuruluşların herbirinden bır ( 11 üye : 

• Uluslararası Su Kaynakları Birligi (IWRA) 

• Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICIO) 

• Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı (CIDA) 

Su r~egi (IAWO) 

~--~ve su"tsa~rlli.WI 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

Koruma Birligi (IUCN) 

ve/veya hukümetlerarası 

da kapsayacak biçimde 
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Dünya Su Ko nseyi Guvernörler Heyeti 

ı . Mahmoud Abu- Zeid (MISIR) 

2. Mohammed Ait Kadi (FAS) 

3. Jamıl AJ AJawi (BAHREYN) 

4. leonard R. Bays (INGILTERE) 

S. Asıt K. Bıswas (INGILTERE) 

6. Gunılla Björklund (ISVEÇ) 

7. Madtıi'vl',. Chıtale (HINDISTAN) 

B. Alvaro A Aldama Rodrıguez (MEKSIKA) 

9. Bnan Gı· (DÜNYA BANKASI) 

ı o. AtefHa,ndy (!TALYA) 

ı 1. Frank na ıvelt (UNDP) 

ı 2. 1. H. Olc '" Unver (TÜRKIYE) 

1 3. Patrick Ki'h.ıngire (UGANDA) 

14. Guy Le Moıgne (DÜNYA BANKASI) 

Temsil Ettiöi Bölge 1 Örgüt 

Afrika 1 Su Örgüt 

Afrika 1 Su Örgütü 

BatıAsya 

Su Örgütü 

Su Örgütü 

Hükümet Dışı Kuruluş 

DoguAsya 

latin Amerika 

BM 1 Yatırım Bankası 
Araştımna Örgütü 

BM 

BatıAsya 



n 

DÜNYA SU KONSEYI KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESI 

GIRIŞ 

Dünyadaki birçok ülke. bugünkü yüksek yaşam standartlarına. dogal kaynakları geliştirmenin ve bu kaynaklardan yararlanmanın 

giderek daha etkin yolla rını bularak ulaşmıştır. Bu koşullarda. su, toprak. orman ve ekasistemler ekonomık, toplumsal. egitsel ve 

kültürel amaçlar açısından yaşamsal öneme sahiptirler. 

Dogal kaynaklar arasında. su en kritik alanıdır. Su yaşamı sürekli kılar, yaşamın ekasistemlerine ve insan etkınliklerine dayanak 

oluşturur. Su olmasaydı. gezegenimizde yaşam da olmazdı . Su. beslenme ve ticari üretim açısından vazgeçilmezdir. Dolayısıyla. 

su hem stratejik bir kaynak. hem de saglıklı ekonomileri n temel taşlarından birini oluşturur. Insan yaşamının sürdürülmesini ve 

besin üretimıni saglayacak yeterl ilikte su kaynagının bulunması ve bu kaynaklara ulaşabilme. Evrenselinsan Hakları Bildirgesi ile 

ınsan haklarına ilışkin diger belgelerde de yer verilen temel bir insani gereksinmedir. 

Suyun (su kaynaklarının) bütün boyutlarıyla. çevresel olarak sürdürülebilir bir temelde, tüm insanlıgın yararı için etkin b ir biçimde 

saklanması. korunması. geliştirilmesi. tasarım ve yönetimi ile kullanımı tüm uluslar için yaşamsal önemde oldugu için. bu görevi 

yüklenıp yurı:ıtecek ve halihazırda su ve ilgıli konularda çalışmakta olan örgüt ve kurumlar arasında eşgudum ve aracılık işlevini 

yerıne getirecek sorumlu bir küresel örgütün geregi ortadadır. 

Uluslararası Su Kaynakları Birligi (IWRA). 1994 yılında Kahire'de. bir Dünya Su Forumu düşüncesinın araştırılması yönündeki 

öneriler dogrultusunda. Dünya Su Konseyi'nin oluşturulması amacıyla ön çalışmalar yapmak üzere bir kurula yetki vermiştir. Bu 

kurul ılk toplantısını 1995 yılı Mart ayında Kanada'nın Montreal kentinde. ikinci toplantısını da aynı yılın Eylül ayında ltalya'nın 

Bari kentinde yapmıştır . Bu iki toplantı Dünya Su Konseyi'nin görevinı ve amaçlarını belirlemiş, Konsey'in özel rolünü yansıtacak 

'"'"!l.lt,..·• planı geliştirmiş ve kuruluşun örgütsel yapısı için gereklı zeminı hazırlamıştır. 

~i~~fl'li~klanınırı,ki:ıpsamlıve entegre yönetimi için gereteli çalışmalara zemin oluşturacak bir forumun taşıdıgı 

büyük önem konusunda ortak görüşler 

raşıyan ve ilk Genel Kurul'da temsil edilen 

üyeler. 22 Mart 1996 tarihinde. 
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MADDE 1 - KURULUŞUN GÖREVI 

Dünya Su Konseyi'nin görevi şöyledir: 

En üst karar alma düzeyi ve genel kamuoyu dahil olmak üzere bütün düzeylerde suyla ilgili kritik konularda bilinç ve 

duyarlrlr!)ı artırmak; küresel su kaynaklarının, içerdi9i bütün boyutlar gözetilerek ve yeryüzünde yaşayan bütün 

canlıların yararına, sürdürülebilir bir temelde, etkin bir biçimde muhafazasını, korunmasını, geliştirilmesinl, 

planlanmasını, yönetilmesini ve kullanılmasını sa91amak. 

MADDE ll - AMAÇLAR 

Dünya Su Konseyi bu görev kapsamında aşagıdaki hususları yerine getirecektir; 

a) Su ile ılgılı, yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerdeki kritik konuları, su kaynaklarının durumunu bütün boyutlarıyla birlikte ele 

alan ve halen sürmekte o lan degerlendirmeler temelinde belirlemek. 

b) Dünyanın degışik bölgelerinde, su ile ilgili kritik konularda bilinç ve duyarlılrgı, kamuoyu da dahil olmak üzere bütün karar 

alma düzeylerınde artıracak uygun düzenekieri geliştirmek. 

c) Küresel, bölgesel ve ulusal su kaynaklarının sürdürülebilirligini saglama amacındaki kuruluşlar ile karar alma yetkısi taşıyanlara, 

çalışmalarında öneri ve gerekli bilgilerin saglanması için düzenlemelerde bulunmak. 

dJ Su kaynaklarının kapsamlı ve entegre biçimde plan lanması ve yönetilmesiyle ilgili politikaları ve stratejileri geliştırme amacına 

yönelik olan ve nehir havzalarıyla akiferler dahil olmak üzere sınıraşan sularla ilgili konuların çözüme katkıda 

bulunan programları ve girişimleri desteklemek. 



MADDE lll. - ÇALIŞMA KAPSAMI 

Dünya Su Konseyi bu amaçlara ulaşmak için aşa~ıdaki çalışmaları gerçekleştirecektir. 

a) Sınıraşan sular ve akiferleri de kapsayacak şekilde su kaynaklarının kapsamlı olarak planlanması, gelıştirilmesi ve yön etilmesi 

ile ilgili konularda, kamuoyu da dahil olmak üzere. karar v ericilere sürekli ve düzenli ö n erilerde bulunmak. 

b) Küresel çerçeveler içerisinde çeşitli etkinlik/erin eşgüdümünü sa~/amak amacıyla uluslararas ı , bölgesel ve ulusal kuruluşların 

çalışmalarına katılmak. 

c) Hükümetlerin. hükümetlerarası örgütlerin ve uluslara rası kuruluşların. kritik konulara ve g erekli faaliyetlere dikkatlerini çekmek. 

dJ Suyla ılgıli kapsamlı politikaların. stratejilerin ve eylem planlarının hazırlanmasını desteklemek ve onlara katkıda bulunmak. 

e) Suyla ligılı kritik konulard a kamuoyu duyarlılı~ını artırmaya yönelik kampanyalan yaygınlaştıracak stratejiler gelıştırmek . 

f) Kuresel su kaynaklan ve suyla ilgili konulara ilişkin bilgilerin yayınlar. elektronik iletişim a~ları ve di!)er kitle iletışım araçlarıyla 

yaygınlaştınlmasını saglamak. 

g) Suyla ilgili kritik konularda. karar alma yetkisi taşıyanlar ile kamunun çeşitli kesimleri tarafından kullanılmak üzere gerekli 

bilgilenn derlenmesi, üretilmesi, irdefenmesi, yorumu ve yaygınlaştırılması amacıyla kitle iletişim araçlan. uluslararası mesleki su 

kuruluşıan. uluslararası kuruluşlar, hükümet kurul~ları ve kurumları. özel kesim kuruluşları ve hükümet dışı örgutler arasında 

işbirligl yollanrıı araştırmak 



MADDE IV - KAR AMACI GÜTMEME KONUMU 

Dünya Su Konseyi. çalışmalarını . üyelerine parasal kazanç sa!)lamaksızın yürütecek. bu çalışmalar sırasında ortay a çıkabilecek 

hertürlü kazonç ya da nemalar Konsey'in amaçlarının gerçekleştirilmesi do!)rultusunda kullanılacaktır. 

MADDE V - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESINDE YAPILACAK DEC';IŞIKLIKLER 

1. Guvernörler Heyeti, kuruluş ana sözleşmesinde deQişiklik yapılmasını önerebilir. Bu ö neriler. Genel Kurul'un o laQan ya da 
ola!)anüstü herhangi bir toplantısından en az üç ay önce. lcra Direktörü tarafından Konsey üyelerine bildirilecektir. 

2. Yukarıdakı 1 paragrafa uygun olarak önerilen deQişiklikler Genel Kurul tarafından görüşülecek. Genel Kurul'da oy kullanan 
üyelerın oylcırının üçte iki çoQunlu!)unun sa!)lanması durumunda da hemen yürürlüQe girecektir. 

3. Dünya Su Konseyi 'nin Kuruluş Ana Sözleşmesi'nin deQiştirildıgi ve Konsey'in varolan çeşitli organlarının bu deQışlkJikten 
etkilendigı h• durumda. mevcut organlar. de!)ışikliklerin gerektirdigı herhangi bir geçiş d önemi süresınce. yenı görevleri nı Ana 
Sözleşme'nı,., ...ıcgiştırilmiş biçımi doQrultusunda yerine getireceklerdir. 

MADDE VI - YÖ NETMELIKLER 

ı . Guvem ıf Heyeti, yönetmelikler benimseyebilir ve mevcut yönetmelikleri deQiştirebılir. Yonetmelıkler Kuruluş Ana 
Sözleşmesi e uyumlu olmalı. Ana Sözleşme ile belirlenen üyelerin denetimde bulunma yetkileriyle Guvernörler Heyeti'ne ve lcra 
Direktöru'm qt;ne Ana Sözleşme uyarınca tanınan yetkileri ne s ınırlamalı ne de genişletmelidir. 

2. Herhangı tıı r yönetm elik ya da yqpetmelık deQişikliQi . en kısa süre içinde üyelere iletilecektir. 

3. Herhangı " üye, Guwernörler Heyeti'ne başvurarak bir yönetmeliQin gözden geçirilmesini talep edebilir. Böyle bir talep. 
talebın ele ıl ınması Istenilen Guvernörler H ey eti 
toplanıısınd • ı n az 6 ay önce ve yazılı olarak yapılmalıdır . 



n 

MADDE VIII - MALI YETKILER 

Dünya Su Konseyi Guvernörler Heyeti, belirli bir ülkenin yasal gerekliliklerine uygun biçimde. Heyet tarafın· ı yerleşik usuller 

çerçevesinde çıkarılmış ve bu Yönetmeli!)i görüşmek üzere yerleşik usuller çerçevesinde olaganüstü gerçek tıri len bir genel 

kurul toplantısında en az üçte iki 12/3) oy alarak onaylanmış bir yönetmelik çerçevesinde yetkili kılınması duıL n unda; 

a) Konsey adına borç para alabilir. 

b) Borç alınacak miktarı sınıriayabiiir ya da artırabılir 

Bu yöndeki bir yönetmelik. Guvernörler Heyeti'nin bu alandaki 

yetkilerinin. yönetmeliklerde belirlenmiş ölçuler ve yöntemler 

çerçevesinde kalmak kaydıyla, belirli görevlilere ya da Guvernörlere 

devredilmesine olanak tanıyabilir. 

Burada yer alan hükümlerden hiçbiri. Konsey'in. Konsey tarafından ya 

da onun adına çıkartılan. keşide edilen. kabul edılen ya da ciro edilen 

senetler üzerinden borçlanmasını sınırlamaz ya da krsllfamaz. 
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DÜNYA SU KONSEYI YÖNETMELIKLERI 

YÖNETMELIK BIR - ÖRGÜT 

Dünya Su Konseyi Ö rgütü. Üye Genel Kurulu. Guvernörler Heyeti ve lcra Direktörü 'nden oluşmaktadır. 

YÖNETMELIK IKI - KURULUŞ MÜHRÜ 

Konsey'ın resmı mührü. Hey et'in onaylayacagı biçimde oluşturulacaktır. Heyet tarafından belirlenen herhangi bir g ö revli ya da 

Guvernör. kuruluşun mührünü herhangi bir belgeye basma yetkisine sahip olacaktır. 

YÖNETMELIK ÜÇ - GENEL MERKEZ 

Belırli bir ulkenın yasaları uyarınca degiştirilinceye kadar ve Heyet ıavsiyesi üzerine üyelerin üçte ıki çogunıugu ıle tersine bir 
karar alınmadıgı sürece, Konsey'in Genel Merkezi .Montreal kentınde olacaktır. Heyet ayrıca. dış merkezıerın oluşturulmasına 

karar verebılır !Genel merkez. 1 5 nısan 1 996 tarihinde. Guvernörlerin yaptıgı seçim sonucu Fransa'nın MarsUya kentıne 
taşınmıştır). 

YÖNETMELIK DÖRT - ÜYELIK 

Madde 1 - Üyeler 
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Madde ı - Üyeli9e Kabul 

ı . Konsey üyeligine ilk kez ya da yeniden kabul başvurusu. Konsey tarafından hazırlanan başvuru formu ile lcra Direktörü'ne 

yapılacaktır. Başvuruda bulunan, Heyet tarafından gerek görüldü9ü takdirde, kuruluş niteligıne, amaçlarına, üyelerine. 

çalışmalarına ve benzeri hususlara ilişkin bilgileri verecektir. Başvuruda bulunan. başvuru formu ile bı rlıkte, Konsey'in amaçlarını 

benimsedigine ilişkin yazılı bir belge de sunacaktır. Başvuru formunda. başvuruda bulunanın yönetım kurulunun ya da yönetici 

organının bu yöndeki kararı yer alacak ve/veya bu form yetkili iki kişinin imzasını taşıyacaktır. 

Madde 3 - Üyelik Aidatlannın Ödenmesi 

2. Üyelik başvuruları Heyet tarafından ele alınacak 

ve Heyet oylarının üçte iki ço~unlugu ile 

onaylanacaktır. lcra Direktörü. yeni üyelik kabulleri 

konusunda mevcut üyeleri bilgilendirecektir. 

3. Üyeler. yapılan üyelık başvurusunu destekleyici 

nitelikteki bilgilerde meydana gelen ve üyelig i kabul 

durumunu etkileyebilecek herhangi bir önemli 

degişikli~i lcra Direktorü'ne gecikmeksizin 

bildıreceklerdir. 

1. Yıllık aidat bedelleri Heyet tarafından. bir sonraki Gen el Kurul'da hazır bulunan üyelerin çogunluk onayına sunulmak üzere 
önerilecelctir. 
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3. Herhangi bır üyenin Konsey'e olan borçlarının en az bir yıl gecikmiş olması durumunda, söz konusu üyenin oy hakları 

kendiilginden (ipso facto) askıya alınacaktır. 

4. Herhangı bir üye. lcra Direktörü'ne bu konuda yazılı bir bildirimde bulunarak istedigi zaman üyelikten ayrılabilir. Üyelikten 

ayrılan, o gune kadar ödenen üyelik aidatiarını geri alma hakkına sahip degildir. 

S. Işbu Yönetmeilgin Dördüncü maddesi geregin ce üyelikten ayrılan, ya da üyeligi askıya alınan veya iptal edilen üye 

Konsey'den çekilmiş sayılır. 

Madde 5 - Üyeli~e Y eniden Kabul 

Işbu Yönetmeııgın 4. M addesi uyarınca Konsey'den çekilmiş sayılan bir eski üyenin, çekilişini izleyen üç yıl içinde Konsey üyeligı 

için yenıden başvuruda bulunması halinde. yeniden üyeilgin kabulu için. üyelik haklarının daha önce Heyet tarafından iptali 

sıras ında ödenmemiş bulunan bütün üyelik aidatıarının ödenmesi zorunludur. 

M adde 6 - Hamilik 

Heyet'ın degeriendirmesi ne göre Konsey'in amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilecek durumda olan güvenılır kişiler 

ve kuruluşlar. Genel Kurul tarafından Konsey'in hamileri o larak seçilmek üzere Heyet tarafından aday gösterılebilirler. Bu yolla 

seçilen kışiler ve kuruluşlar. Konsey'in amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulu n abilecekleri konumlarda ya da görevlerde 

bulundukları sürece hizmet vereceklerdir. Hamiler ya da temsilcileri. üye toplantılarına katılıp söz alabilirler; ancak oy hakları 

yoktur. Aynı zamanda üye konumunda olan bır hami ise, üy e ilg in bütün 

haklarından yararlanır. 

YÖNETMEUK BEŞ - GENEL KURUL 



Madde 3 - Genel Kurul'un Işlevleri 

Üye Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır: 

aJ Heyet üyelerinı seçmek. 

bJ Heyet'in üyeler arasından aday gösterecegi Başkanı n. Başkan Yardımcısının ve Saymanın göreve atanmalarına onay vermek. 

cJ Konsey'in genel politikalarını belirlemek ve stratejilerini onaylamak. 

dJ Konsey'in üç yıllık programını onaylamak, 

eJ Konsey'in amaçla rıyla ilg ili herhangi bir konuda h üküm etlere. ulusal ve uluslararası kuruluşlara önerılerde bu lunmak, 

~ Yıllık üye aıdatların ı üçer yıllık dönemler için belirlemek. 

gl Konsey'ın hesaplarına ilişkin olarak Denetçi tarafından sunulan raporu ve bir son raki üç yıll ık dönemiçın yapılan gelir ve gider 

tahmınlerını görüşerek o naylamak. 

hJ Heyet'in önerileri üzerine. Denetçi veya Denetçilerin atamaların ı onaylamak. 

ıJ Üyelikten ayrılma ya da üyeligı n iptali ya da askıya alınması ışlemlerini onaylamak. 

jJ Konsey Yönetmeliklerini onaylamak ve 

kJ Genel olarak. ılk üye Genel Kurul tarihinden bu yana Konsey guvernörleri ve görevli leri tarafindan yapılan bütün yasal 

gırişımlerı. sözleşmeleri. yönetmeliklen. işlemleri. seçim leri ve ödemeleri onaylamak ve bu onayı belgelemek. 

Madde 4 - Olaganüstü Genel Oturum 

Konsey üyelerinın yüzde yırmisinin J% 201 ya da Heyet'in talebı. ya da dogabilecek acil durumlarda, Konsey Başkanı'nın veya 

Başkan Yardımcısı'nın istegi üzerine olaganüstü genel oturum yapılabilir. 

aksine bır hükum bulunmadıgı surece 
ıle alınacaktır. Oyfar, posta aracılrgryta da 
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Madde 6 - Genel Ku rul'un Yapılaca9ı Yer 

Heyet üyelerin önerilerini dikkate aldıktan sonra. Genel Kurul'un her bir olaganüstü ve üç yıllık toplantısı ıçin yer ve zaman 

belirleyecektır. Toplantı yerleri. Konsey üyeliklerinin temsil ettigi c~rafi bölgeler itibarıyla ve rotasyon usulüyle seçilebilir. 

Madde 7 - Bildirim 

Herhangi bir olaganüstü genel oturum durumunda, üyelerin herbirrne altmış {60) gün önceden gerekli yazılı bildirimde 

bulunulacaktır Çok ivedi durumlarda ise, yazılı bildirim otuz (30) gün öncesinden yapılacaktır. 

Üçer yıllık toplantıların üyelere duyurulması ise. gene yazılı olarak altı {6) ay öncesinden yapılacaktır. Her durumda bildırım. 

geçıci gündemı de içerecektir. 

Özel bir gündemin görüşü lecegi her otururnun duyurulması, üyelerin alınacak karara/kararlara rlışkin akılcı bır yargıya 

ulaşabilmelerıne olanak tanıyacak yeterli bilgileri içerecektir. 

Madde 8 - Oylama 

ı . Her üyenin eşit bir oyu vardır. Çekimser oy. verilmiş oy olarak sayılmaz. 

2. Yönetmeliklerde aksi belirtilmedi\)i sürece ve Heyet'in talebi üzerine. üye Genel Kurulu 'nun yetki alanına gıren konular posta 

ile gqnderHen oylarla karara baglanabilir. 

3. Su durumda, oy pusulalan 



YÖNETMELIK Al Tl - GUVERNÖRLER HEYETI 

Madde 1 - Geçici Guvernörler Heyeti 

Kuruluş için başvuruda bulunanlar. Konsey'in ilk Guvernörleri olacaklardır. Konsey kurucuları olarak görev yapan ilk 

Guvernörlerin istifasının ardından. kurucu olarak görev y apan üyeleri de içeren bir Guvernörler Heyeti Konsey'in ilk dönem 
çalışmaları için göreve aranacak. bu Heyet en çok 35. en az ise 20 üyeden meydana gelen Geçıci Guvernörler Heyeti'ni 

oluşturacaktır. Geçici Guvernörler Heyeti'nin üyeleri. yasa ve yöneımeliklerin belirledigi bütün yetkilere ve görevlere sahip 
olacaklardır. lcra Direktörü. Geçici Heyet'in bütün toplantılarında yardımcı olarak yer alma hakkına sahip olacak. bütün 

görüşmelere katılabilecek. ancak oy kullanamayacaktır. Geçici Guvernörler Heyeti. ilk üye Genel Kurulu ile birlikte görev süresini 

tamamlayacaktır. 

Madde 2 - Heyet'te Yer Alacak Guvernör Sayısı 

Ilk üye Genel Kurulu'nda. Geçici Heyet'in yerini almak üzere oıagan Heyet üyelikleri seçimi yapılacaktı r. Heyet'te y er alacak 

Guvernör sayısı en çok otuz beş (35) en az yirmi (20) olacaktır. Guvernör olarak görev yapacakların onsekiz yaşını doldurmuş, 

yasal olarak akit yetkisine sahip kişiler olmaları gereklidir. 

Madde 3 - Heyet'in Bileşimi 

ı . Heyet. aşagıda belirtilen bileşime sahip olacaktır. 

a) Aşagıda belirtilen cografi bölgelerin herbirinden iki (2) üye: 

• Afrika • Dogu Asya • Batı Asya 
• Avustralya ve Okyanusya • Avrupa • Latin Amerika ve Karayipler 
• Kuzey Amerika 

b) Aşagıda belirtilen kurucu kuruluşların herbirinden bir (ı ) üye: 

• Uluslararası Su Kaynakları Birligi (IWRA) • Uluslararası Su Kalitesi Dernegi (IAWO) 
• Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) • Uluslararası Su ve Sanitasyon Birligi (IWSA) 
• Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı (CIDA) • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDPJ 
• Dünya Bankası (WB) • Dünya Dogayı Koruma Birligi (IUCN) 

Yukarıda sayılan kurucu kuruluşlar. Guvernörler Heyeti'nin daimi üyeleri olarak en az altı (6) yıl hizmet verme hakkına ve 

yükümlülügüne sahip olacaklardır. Bir kurucu kuruluş, Konsey·e belirtilen süre boyunca hizmet verdikten sonra. kendisinin 

yerine Heyet'te görev almak üzere, Konsey'in görevini ve amaçlarını içtenlikle benimsemiş bir başka kuruluşu aday gösterebilir. 

Bu tür bir yer degiştirme. ilişikteki 2. paragrafta belirtilen h ükme tabi olacak; bu yöndeki öneri Genel KurUl onayına sunulmadan 
önce Guvernörler Heyeti'nin onayından geçecektir. 

• ••• 2 o • ... 
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c) Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ve/ya da hükümetlerarası kuruluşlardan iki (2 ) üye; 

d) Uluslararası hükümet dışı kuruluşlardan üç (3 ) üye; 

e) Kalkınma bankaları ve finans kuruluşlarını da kapsayacak biçimde özel kesimden üç (3) üye; 

f) Heyet tarafından seçilecek en çok beş (5) üye; bunlardan ikisi (2). küçük ada devletlerini de kapsayacak biçimde yeterince 

temsil edilmeyen hidrolojik bölgelerden olacak. difjer üçünün (3) belirlenmesinde ise serbest davranılacaktır. 

2. Heyet Başkanı, difjer Heyet üyelerinin de onayıyla. Yönetmelik 6 'nın bu 3. Maddesinde atıfta bulunulan örgütler, kuruluşlar 

ve organıarca gösterilen adayları Heyere dahil etme ya da bu adayların Heyet üyelifjini reddetme hakkına sahip olacaktır. 

3. Belirli bir cografı bölgenin adayları. o bölgenin üyeleri tarafından gösterilecektir. Herbir bölgede yer alan devletlerin hangileri 

oldugu Heyet tarafından tanımlanacaktır. Bölgesel kökenli Heyet üyelerinden birden fazlası aynı devletten olamaz. 

a) Genel Kurul'un olafjan her toplantısından önce. g ö rev ve etkinlik alanları birden çok bölgeyi kapsayan uluslararası kuruluşlar 

hariç tutulmak üzere Konsey üyeleri. lcra Direktörü tarafından. Bölgesel Heyet üyeleri olarak aday gösterilen kişilerin adlarını, 

Guvernörler Heyeti'nce atanan bir Seçim Görevlisi 'n e sunmaya davet edileceklerdir . Bu çagrıya. halen görevde olan Bölg~sel 

Heyet üyelerinin b ir listesi de eşlik edecek. yeniden seçilmeleri mümkün olmayanlar da ayrıca belirtilecektir. Aday göstermede 

ise. belirli bir kişiyi aday gösterenler adına usulüne uygun biçimde imzaıanmış bir bildirge ile. aday gösterilen kişinin. seçildigi 

takdirde hizmet kararlılıgı taşıdıgına ilişkin bir imzalı açıklama gereklidir. Aday göstermede son tarih. duruma göre Heyet 

tarafından belirlenecektir. Seçim görevlisi olarak belirlenen kişi ile lcra Direktörü dahil S ekretarya'da görev yapanlar, seçimlerde 

aday olamazlar. 

b) Belirli bir bölgenin üyeleri tarafından. söz konusu bölgeden Heyet üyelig i için belirlenen adaylıklar. gerekli arka-plan b ilg ilerle 

de desteklenerek. bunla r Seçim Görevlisi'nce Genel Kurul'un oıagan toplantısına sunulacaktır . Seçim Görevlisi. adayların listesini 

alfabetik sıraya göre yapacaktır. Ayrıca, tek tek herbir adayın adaylık için aldıgı destefji de sayısal olarak gösterecektir. 

c) Adaylar. bölgede bulunan bir devletin uyrugu ve gene o bölgede yerleşik olmalıdır. Kişinin uyrugu, "herhangi bir devletten" 

tanımı için ölçüt oluşturacaktır. 

4. Seçilmiş Heyet üyeleri. seçim tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa süred e aşafjıdaki atamaları yapacaklardır: 

a) En fazla beş kiş iyi. seçme yoluyla Heyet'e almak; burada nitelik. deneyim ve b ecerllerin çeşitlilik taşıması geregi dikkate 

al ınacak; bunun yanısı ra. küçük ada devletleri dahil olmak üzere yeterince temsil edilemeyen hidrolojik bölgeler için de bir 

denge gözetilecektir; 

b) Daha önce paragraf ı (a)'da atıfta bulunulan bir Bölge Heyet üyesi seçilmemişse. söz konusu bölgeden üyeıere danıştıktan 

sonra ek bir Heyet üyesi atamak. 

• ••• 2 ı . • •• 
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5. 1 fal ve 1 fbi paragrafiarı kapsamına girenler dışında kalan aday gösterimleri, ayrı ayrı kategorilere mensup üyelere danışıp 

potansıyel adaylar göstermek ve tavsıye etmek üzere, H eyet tarafından oluşturulan bir Kurul eliyle yapılacaktır. 

Madde 4 - Başkan ve Görevliler 

Başkan. Başkan Yardımcıları, Sayman ve Guvernörler Heyeti üyeleri üç f31 yıllık bir dönem için seçılirler. 

Madde 5 - Görev 

Heyet üyeleri, birbirini izleyen iki tam dönemden daha uzun bir süre için aynı görevde bulunamazlar. Heyerin oyla ma sonucu 

alacagı tavsiye kararı ve Genel Kurul'un onayı koşulu ile, Başkan'ın durumu bu hükme bir istisna oluşturabilır. Ancak. böyle bir 

durumda bile, görev süresi uzatımı bir dönemden daha fazla olamayacaktır. 

Herhangi bir özel gündemli üye toplantısında ya da Genel Kurul'da. söz konusu toplantıda hazır bulunanların üçte iki f2/31 

çogunlugunun herhangi bir guvernörün görevine son verilmesi yönünde karar alması durumunda, söz konusu guvernörün yeri 

kendılıgınden boşalmış sayılır. 

Madde 6- Boşalan Yerler 

Heyet temsil ö~esini sürekli kılabiirnek için, Heyet içinde ortaya çıkan herhangi bir boşlu~u. görev süresinin geri ka lan bölümü 

için doldurabilir. Boşluk, Başkan'ın yoklugu ya da ayrılmas ıyla do~muşsa, Heyet bu boşlu~u Başkan Yardımcıları arasından 

belirleyecegi bir kişiyle dolduracaktır. 

Madde 7 - Guvernörler Heyeti'nin Görevleri 

Konsey'in mal varlıkları ve işleri Guvernörfer Heyeti tarafından yönetilecektir. Guvernörler, şu işlevlerı yerıne getireceklerdir: 

aı Aşagıda yer alan paragraf fbi uyarınca Konsey görevlilerini ata mak; 

bl Guvernörler arasından. bir Başkan. iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman olmak üzere dört f41 aday belirleyerek bu adayları 

onay için Genel Kurul'a sunmak; 

cı Heyet üyelerinden ya da gerekli görüldügünde Heyet d ışı kişilerden oluşan komisyonları, komiteleri, çalışma gruplarını ve 

görev birimlerini göreve ata mak; 

di Konsey'in etkinliklerine ilişkin herhangi bir konuda üyelere ve Genel Kurura önerilerde bulunmak; 

el Konsey'in Genel Kurul tarafından belirlenen genel politikaları çerçevesinde, politik kararlar almak, tamamlayıcı politika ilkelerini 

belirlemek ve Konsey'in programını ve çalışmalarını onaylama k; 
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f) Konsey'in Genel Kurul tarafından onaylanacak olan üç yıllık çalışma programına dayanan yıll ık ça lışma programını onaylamak; 

g) lcra Direktörü'nün. Konsey'in bir önceki yıl gerçekleştirdigi etkinlik/ere ilişkin raporunu, gelirler ve harcamalar hesabını ve 

Denetçiler tarafından mali yıl sonu itibarıyla hazırlanan bilançoyu teslim alıp incelemek, onaylamak ve üyeleri bu konularda 

bilgilendirmek; 

h) Bir sonraki mali yıl için hazırlanan programı ve bütçeyi, bütçe olanaklarına göre yeniden belirlenecek programı ele alıp 

incelemek, onaylama k ve üyeleri bu konularda bilgilendirmek; 

i) Üç yıllık program ve bütçe taslakları ile hesaplarını 

teslim alıp onaylamak ve bu konularda Genel Kurul'a 

önerilerde bulunmak; 

j) Konsey'in programını ya da bütçesini maddi 

anlamda etkileyecek nitelikteki kararları 

üyelerine bildirmek; 

Konsey 

k) Genel Kurul tarafından kendisine verilen diger 

görevleri yerine getirmek, ve 

1) Genel olarak. Konsey'in işlerin i yönetmek; Konsey'in 

yasalar çerçevesinde taraf olma hakkına sahip o ldugu 

herhangi bir sözleşmeyi Konsey adına akdetmek; Yönetm eliklerde aksi yönde bir hüküm bulunmadıgı sürece, Kuruluş Ana 

Sözleşmesi ve diger temel belgeler uyarınca Konsey' e tanınan diger bütün yetkileri kullanmak. 

Madde 8 - Bagışlar ve Katkılar 

ı . Heyet. Dünya Su Konseyi'nin amaçlarını desteklemek isteyen kişi ve kuruluşlardan gelebilecek miras. hediye, i rat, teberru. 

devir, katkı, bagış ve başka her türde yardımın Konsey'ce kabul edilebilmesi için, gerekli gördügü girişimlerde bulun acak, bu tür 

destekiere nasıl ve hangi biçimler altında resmiyet kazandırılabilecegine karar verecektir. 

2. Genel Kurul, yukarıda deginilen türdeki katkıların kaynakları ve miktarları konusunda her yıl bilgilendirilecektir. 

Madde 9 -Toplantılarda Uyulacak Usuller 

ı . Heyet yılda en az bir kere toplanacaktır. Başkan ya da, onun oımadıgı durumlarda Başkan Yardımcılarından biri gerekli 

gördügüzaman Heyet' i toplantıya çagırabilir. Ayrıca H eyet, üyelerinin üçte birinin ( ı 13 J bu yönde talebi olması durumunda da, 

toplanmak zorundadır. Heyet toplantısıyla ilgili duyuru ve gündem tasıag ı, toplantıdan en az kırkbeş 145) gün ö n ce ilgililere 

gönderilecektir. 
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2. Heyet toplantılarında uyulması gereken usuller zaman zaman Yönetmeliklerce belirlenecektir. 

3. Yönetmeliklerde yer alan hükümler uyarınca. Başkan Heyet toplantılarına başkanlık edecektir. 

4. Heyet toplantılarının tutanak taslakları. lcra Direktörü ya da onun temsilcisi tarafından hazırlanarak toplantıdan sonra en kısa 

süre içinde Heyet üyelerine sunulacaktır. Heyet toplantılarına katılma hakkına sahip o la n kişiler, beyanlarının tam ya da kısaltılmış 

metinlerini. özet tutanaklarda yer alması için Sekretarya'ya verebilirler. ligili kişilerin eline ulaşmasından başlayarak altı (6) hafta 

içinde herhangi bir itiraz yöneltilmezse. bu tutanakların. toplantıyı 

dogru biçimde yansıtan belgeler oldukları kabul edilecektir. 

Tutanaklara ilişkin herhangi b ir itiraz. teyid için Heyet'e havale 

edilecektir. 

S. Heyet'in Heyet toplantısının gündeminde en başta yer a lmayan bir 

konuda karar alması da mümkündür. Ancak. Heyet toplantısında hazır 

bulunan üyelerden beşinin buna karşı çıkması ya da gene beş Heyet 

üyesinin tutanakların postalanmasını izleyen bir ay içerisinde muhalif 

konumlarını !cra Direktörü'n e bildirmeleri durumunda. böyle bir 

kararın alınması mümkün olmayacaktır. 

6. Bazı istisnai durumlarda. Heyet Yönetmelik hükümlerine göre Genel Kurul'un yetki alanına gıren konularda girişimlerde 

bulunabilir. Böyle durumlarda, Dünya Su Konseyi'nin oy hakkına sahip üyeleri. Heyet'in girişimleri konusunda hemen 

bilgilendirileceklerdir. Konsey'in oy hakkına sahip üyelerinin çogunlu~u duyuruyu izleyen altmış (60) gün içinde karşıt 

konumlarını açıklarlarsa. bu durumda Heyet'in girişim i askıya alınacaktır. 

7. Üyelerin tepkisi için b elirlenen süre. Heyet'in girişimi hakkında bilgi veren belgenin gönderiliş tarihinden başlayacaktır. 

Madde 1 O - Toplantı Yeter-sayısı 

Heyet'in toplanması iç in gerekli ço~unluk. guvernörlerin üçte birinin (1/3) hazır bulunmasıyla sa~lanır. 

E~er yeter-sayı oluşmuşsa. karar tasarıları !cra Direktö rü tarafından hazırlanabil ir ve h er başlıga ilişkın karar için bütün Heyet 

üyelerine dagıtılabilir . 

Madde ll - Oylama 

Yasa ya da Yönetmelikler aksini gerektirmedi~i sürece. Heyet kararları verilen ayların basit ço~unlugu ile alınacaktır. Her 

guvernör bir ( 1) oy hakkına sahiptir. Oyların eşit çıkması durumunda. sonuç için Başkan'ın oyu belirleyici sayılabilir. Çekimser 

oylar veri lmiş oy sayılmaz. 
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Madde ı ı - Toplantı Dışı Karar 

Guvernörler Heyeti'nin ya da Heyere baglı bir komitenin herhangi bir toplantısında oy kullanma hakkına sahip bütün 

guvernörlerin imzasını taşıyan yazılı bır karar, Guvernörler ya da bir heyet komitesi toplantısında alınmış gibi geçerlilik taşır. 

Madde 1 3 - Ödenecek Ücretler ve Tazminat 

ı . Guvernörler herhangi bir ücret almadan görev yapacaklardır. Hiç bir guvernör. bu konurnundan ötürü dogrudan ya da 

delaylı biçimde herhangi bir kazanç elde edemeyecektir. Ancak bir guvernöre. görevlerini yerine getirirken girdigi makul 

masraflar karşılıgı olmak üzere ödeme yapılabilir. Ayrıca. bu maddede yer alan hiçbir ibare. herhangi bir guvernörün. bir görevli 

o larak ya da başka bir sıfatla Konsey'de çalışmasını ve bunun karşılıgında ücret almasını engelleyici içerikte yorumla namaz. 

YÖNETMELIK YEDI - GÖREVLILER 

Madde ı - Görevliler 

ı . Konsey Başkan. Başkan Yardımcıları, Sayman. !cra Direktörü ile Guvernörler H eyeti'nin Yönetmelik uyarınca belirleyecegi 

başka görevlilerden oluşur. Aynı kişi ikı ayrı görevde bulunabilir. 

ı. Başkan ve Başkan Yardımcıları, 6. Yönetmeilgin 7. Maddesine uygun olarak, Heyet'in önerisi dogrultusunda, üye toplantısında 

göreve atanırlar. lcra Direktörü dışındaki diger Konsey görevlileri, Heyet'in yıll ı k üye toplantısının ardından yaptıkları ilk 

toplantıda, Heyet kararı ile göreve atanırlar. 

3. Konsey görevlileri, arama ya da seçilme tarihinden başlayarak, yerlerine gelecek kişilerin atanmasına ya da seçilmesine kadar 

görev başında kalırlar. H eyet, herhangi bir zamanda. gerekçeli karar ile görevlileri görevlerinden uzaklaştırabilir. 

Madde ı -Görevler 

ı . Başkan, bütün uye ve Heyet toplantılarına başkanlık edecek. 

Heyet'ın butün emır ve kararlarının yerıne getirilmesine nezaret 

edecektir. 

2. Başkan'ın yoklugu ya da görev yapamaz durumda olması 

halinde, bir Başkan Yardımcısı Başkan'ın görevlerini yerine getirip 

onun yetkilerini kullanacak, ayrıca Heyet tarafından kendisine 

verilecek diger görevleri de, gene Heyet tarafından kendisine 

tanınan yetkiler çerçevesinde yerine getirecektir. 

• ••• 2 s .. . . 



3. Sayman. Konsey'in fonlarına ve kıymetli ka~ıtlarına nezaret edecek. Konsey'in bütün aktıf ve pasitlerinin, tahsilat ve 

ödemelerının eksiksiz ve do~ru kaydını Konsey defterlerinde tutacaktır. Sayman. bunların yanısıra. Heyet tarafından kendine 

tanınabılecek başka yetkileri de kullanacak. zaman zaman verilen başka görevleri d e yerine getırecektır. 

4. Konsey görevlilerine verilecek bütün görevler. iş akirierinin gerektirdigı ya da Heyet'in kendilerinden istedi~i türde görevler 

olacaktır. 

YÖNETMELIK SEKIZ - ICRA DIREKTÖRÜ 

Madde 1 - Görevle r ve Sorumluluklar 

1. lcra Direktörü baş yürütme görevlisidir. lcra Direktö rü. Heyet Başkanı tarafından Heyet kararı ile belirlen en koşullar 

çerçevesinde beş yıl süre ile göreve getirilir. lcra Direktörü'nün görev süresi Heyet Başkanı'nın kararı ve Heyet onayı ile 

yenilenebilir. 

2. lcra Dırektörü. Konsey politikalarının etkin biçimde uygulanmasından Heyere karşı sorumludur. 

3. lcra Dırektörü. Saym an ile birlikte. Konsey'in yönetiminden. mali yönetim ve muhasebe iş lerinden sorumludur. lcra Direktörü. 

Konsey'in faaliyet gösterdi!)i ülkelerin yasaları ve kuralları ile uyumlu olarak. ayrı ntılı mali yönetim. politikalar ve usülleri 

düzenlemekle görevlidir. 

4. lcra Dırektörü. Heyet ile ba!)lantı halinde. Konsey fonlarının yatırılacagı bankaları ve mali kurumları belirleyecek. bu fonları 

spekülatif nitelikli olmayan kısa dönemli yatırımlarda kullanabilecek. emanette ya da özel fonlarda tutulan kaynakla rı ise uzun 

dönemli akılcı yatırımlara aktarabilecektir. 

S. lcra Direktörü Heyet tarafından hazırlanan ve onaylanan personel istıhdam kuralları çerçevesinde. Sekreterlik personelinin işe 

alınmasından ve yönetiminden sorumludur. Personel. alabildi!)ince geniş bir co~rafı alan temelinde seçilecek; ırk. cin siyet. inanç 

ve sıyasal ba~lantı açısından herhangi bir ayırım 

gözetilmeyecektir. 

6. lcra Direktörü. talimatlarını yalnızca Dunya Su Konseyi'nden 

alacaktır. lcra Direktörü ile Sekreterya'nın çalışmalarının 

uluslararası niteli!)i. Dünya Su Konseyi üyeleri tarafından 

gözetilecektir. 

7. lcra Dırektörü Konsey mührüne sahip olacak. bu mührü 

ancak bir Heyet kararı il e ve bu kararda belirtilecek kişiye ya da 

kişilere teslim edecektir. 
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Madde 2 · Toplantılara Katılım 

lcra Direktörü ya da onun temsilcisi. oy hakkı bulunmaksızın. Genel Kurul ve Heyet toplantıları ile bu organıara bag/ı h erhangi 

bir komisyonun. görev biriminin, çalışma grubunun ve komitenin toplantısına katılabilir. 

Madde 3 · Yönetim ve Rapor 

1 . lcra Direktörü. Konsey'in bir önceki yıla ait etkinliklerini içeren bir raporu her yıl Heyet' e sunacaktır. Bu rapor. Heyet tarafından 

onay/andıktan sonra. eger varsa Heyet'in ekledi!;)i yorumlarla birlikte. Genel Kurul'un oıagan toplantılarında görüşü lmek üzere 

üye/ere gönderilecektir. 

2. lcra Direktörü. bır sonraki üç yıllık dönem için öngörülen gelir ve harcama tahminlerini içeren bir rapor tasla!;}ını. onaylanmak 

üzere. o/a!;}an Genel Kurul toplantılarına sunacaktır. 

3. lcra Direktörü. işbu Yönetmelik/ere ve Heyet tarafından verilecek talimatıara bag/ı kalmak koşulu ile. Konsey adına hibe, ba!;}ış 

ve başka ödemeleri kabul etme yetkisine sahiptir. 

4 . lcra Direktörü. Konsey'in üç yıllık hesaplarına ilişkin 

geliştirilmiş bir raporu. aynı yılları kapsayan denetçi 

raporlarıya birlikte yapılacak h er Genel Kurul toplantısına 

sunacaktır. 

YÖNETMEUK DOKUZ - YÜRÜTME KURULU 

Madde ı · Göreve Atanma 

Guvernörler Heyeti. Yürütme Kurulu adını taşıyacak b ir 

organ oluşturacaktır. Bu Kurul. yedi 171 kişiden az o lmamak üzere Heyet tarafından uygun görülecek sayıda kişiden oluşur. 

Ayrıca Heyet. Kurul üyelerinden en az ikisinin (2) Kurucu Üyeler arasından seçilmesine karar verebilir. lcra Direktörü. Yürütme 

Kurulu'nun üyesi olarak buradaki görüşmelere katılacak. ancak onun oy hakkı olmayacaktır. 

Madde 2 · Görev Süresi 

Yürütme Kurulu'nun her üyesi. Heyet uygun gördügü sürece görevde kalacaktır. Heyet. herhangi bir Yürütme Kurulu üyesini 

gerekçe göstermeksizin görevden alabilir. yeni üye atayabi/ir ya da Kurul'da do!;}acak boşlukları doldurabilir. 

Madde 3 · Yetki 

Yürütme Kurulu. Yönetmelikler ve Heyet tarafından uygun görülen sınırlamalar geregince yalnızca Heyet tarafından 

kullanılabilecek yetkiler dışında. Heyet'in bütün yetkilerine sahiptir . 
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Madde 4 - Başkanlık 

Heyet Başkanı. aynı zam anda Yürütme Kurulu'nun da başkanı olacaknr. Heyet Başkanı'nın yoklugunda ya da görev yapamaz 

olması ya da görev yapmayı reddetmesi ya da harekete geçmemesi durumlarında, Yürütme Kurulu üyeleri alternatif bir Başkan 

seçebllirler. Başkan. Yürütme Kurulu'nun herhangi bir toplantıs ında, Kurul üyesi olarak oy kullanabılır; ancak, ayların eşitilg i 

durumunda, Başkan'ın oyu belirleyicilik taşımaz. 

Madde S - Toplantılar 

Yürütme Kurulu'nun düzenli toplantıları, Kurul'un makul bir süre öncesinden bildirdigi tarihlerde yapılır. Yürütme Kurulu 

Başkanı'nın ya da Kurul'dan herhangi iki (21 üyenin çagırısı üzerine, bu kişilerin belirleyeceklerı tarihlerde özel toplantılar 

yapılabilir. Bu tür toplantılarla ilgili olarak da makul b ir süre öncesinden bilgilendirme yapılı r. Toplantılar, Konsey 'in genel 

merkezinde ya da Yürütme Kurulu'nun daha önce karar a larak belirledigi başka yerlerde yapılı r. 

Madde 6 - TeleNidea ve Elektronik Yollardan Görüşmelere Katılma 

Yürütme Kurulu'nun bütün üyelerinin onay vermesi durumunda, Yürütme Kurulu'nun bir üyesi. Kurul toplantısına, toplantıya 

katılan herkesin birbirini duyabilecegi telefon. video ya da diger iletişim araçlarıyla katılabilir. Toplantıya bu tür araçlarla katılan 

bir üye, toplantıda bizzat hazır bulunmuş sayı lı r. 

Madde 7 - Toplantı Yeter-sayısı 

Yürütme Kurulu toplantıları için gerekli sayı. üye çogunlugudur. 

Madde 8 - Usül 

Yünütme Kurulu, işbu Dokuzuncu Yönetmelık hükümlerine tabi olmak üzere. toplantı usül ve kurallarını kendi başına belirleme 

yetkisine sahip olacaktır. Yürütme Kurulu'nun bütün toplantılarının tutanakları lcra Direktörü tarafından tutulacak. ilgili kayıtlara 

geçırılecektır. Yürütme Kurulu'nun bütün karar ve girişimleri. bu tür karar ve girişimlerin gerçekleşngı Kurul toplantısından 

hemen sonra yapılacak Heyet toplantısına iletilecektir. 

YÖNETMELIK ON - MALI KONULAR 

Madde ı - Gelir 

Konsey gelirleri, aşagıdakileri de kapsayan kaynaklardan saglanır: 

a) Heyet tarafından belirlenen ve Genel Kurul tarafından onaylanan üyelik aidatiarı üç yıllı k dönem için belirlenir ve bu dönemin 

sonunda degiştirilebilir; 
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b) Heyet tarafı ndan belirlenen mali yönetmelikler çerçevesinde Konsey'i desteklem e amacıyla yapılan ba~ışlar. katkı lar ve di~er 

ödemeler, 

c) Gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerden sa~lanan getiriler. 

M adde 2 - Denetçiler 

1 . Konsey hesapları, Heyet tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanan ve Heyet'e yazılı rapor sunmakla yükümlü 

denetçi/denetçiler tarafından her yıl incelenir. Heyet, denetçiler raporunu inceler ve üyelere bu konuda tavsiyelerde bulunur. 

2. Denetçi, bır sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapar; ancak, Guvernörler, denetçi ya da bu alandaki başka bir görevliden 

do~acak boşlu~u doldurma yetkisıne sahiptir. Denetçinin alacagı ücret. Heyet tarafından belirlenir. Heyet üyelerin tamamının 

(% ı 00) onayı olmadı~ ı sürece, Guvernörlerden, Konsey'in görevlilerinden ya da çal ışanlarından herhangı bırisi Denetçilik görevı 

yapamaz. 

Madde 3 - Mali Dönem 

1 . Konsey'in mali dönemı her yılın Heyet tarafından zaman zaman belirlenebilecek bir tarihinde kapanacak; bu konuda Heyet 

tarafından ayrıca bir tarih belirlenenekadar mali dönemin kapanma tarihi her yılın Otuzbir (3 1) Aralık günü olacaktır. 

2. Heyet, Konsey'in bütün mali ve diger işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının gerekti~ i biçimde turulmasını sa~layacak; bu 

hükmün genelligini sınırlandırmaksızın, Konsey tarafından yapılan bütün para tahs ilatıyla ödemelerin, tahsilat ve ödeme içeren 

bütün işlemlerin, bütün satınalım ve satışların, bütün aktif ve pasifterin ve Konsey'in mali konumunu etkileyen di~er bütün 

işlemlerin kayıtlarını tutacaktır . 
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Madde 4 - Sözleşmeler. Çekler. vb. 

ı . Konsey tarafından çıkartılan. yapılan ya da ibraz edilen bütün sözleşmeler. anlaşmalar. senetler. belgeler. taahhütler ve 

d igerleri. Heyet Başkanı. Hey et Başkan Yardımcısı, lcra Direktö rü ve Sayman ile Heyerin zam an zaman uygun görecegi herhangi 

bir Guvemörden oluşan iki kişinin imzasını taşıyacaktır. Bu tür bir imza yetkisi genel o labilecegi gibi özel durumlarla sınırl ı da 

o labilir. Az önceki hüküm ile işbu Yönetmeliklerde yer alan aksine hükümler dışında, hiçb ir guvernör. görevli, temsilci ya da 

çalışan. herhangi bir sözleşme ve taahhüt aracıııg ıyla ya d a kredi vaadiyle Konsey'i baglam a yetkisine sahip degildir. 

2. Parasal ödeme öngören bütün çekler, senetler ve d ig er belgeler; Konsey adına çıkartılan. kabul edilen ya da ciro edilen 

senetler ya da diger borç b elg eleri. Heyet tara~ndan belirlen ecek Konsey guvernörü. görevlisi ya da temsilcisi tarafından. gene 

Heyet tarafından belirlenecek usu ller çerçevesinde çıka rtı lacaktır. Bu yetkiyle donatılan g uv ernör. görevli ya da temsilci. Konsey 

ile Konsey'in bankerieri arasındaki işlemleri içeren bütün d e fterleri ve hesapları düzenleyebilir, sonuçlandırabilir ve tasdik edebilir; 

ödenmiş bütün çekleri ve faturaları kabul edebilir; bankanın bakiye hesaplara. ipotek ka ldırma ya da teyid işlemlerine ilişkin 

formlarınıımzalayabilir. 

3. Konsey'in fonları. zaman zam an. Konsey adına Heyet'in onaylayacagı banka ya da bankalara. tröst şirketi ya da şirketlerine. 

ya da diger bankalara ya d a finans kuruluşlarına yatı rılabilir. 

YÖNETMELIK ONBIR- RESMI DIL 

1. Diger dillerde faaliyet göstermenin g e tireceg i önemlı masraflar göz önün e 

alınarak ve uluslararası ölçekte genel kabul g ören bir dil olması ned eniyle. 
Konsey'in resmi dili Ingilizce olacaktır. 

2. Asli nite lik taşıyan belgeler, gereginde Konsey'in çalışmalarını kolaylaştırmak 

amacıyla diger dillerden de hazırlanabili r . 

YÖNETMELIK ONIKI- DEGIŞIKLIKLER 

ı . Heyet. gerekli gördügü zamanlarda. Ko n sey'in görev alanında, amaçları nda. 

etkinliklerinde ve Konsey genel merkezinin y erinde degişiklik önerebilir. Bu 
dogrultuda ki ö neriler, lcra Direktörü tarafından özel gündemli bir üye 

toplantısından ya da üç (3) yıllık Genel Kurul'dan en az üç (3) ay önce üyelere 
bildirilecektir . 

2. Yukarıdaki (1) paragraf hükümler i d ogrultusunda önerilecek bu tür 

degişikl ikler Genel Kurul tarafından görüşülecek. bir sonraki cümley e baglı 

olarak. üyelerin üçte iki (2/3) oy çogunlugunu aldıktan sonra hemen y ürürlüge 
girecektir . 
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3 . Degişikliklerin, Konsey'in mevcut çeşitli organlarının işlevlerini etkilernesi halinde. m evcut organlar. degişikliklerin ortaya 

çıkarabilecegi geçiş dönemi boyunca. yeni görevlerını degiştirifmiş hükümler uyarınca sürdüreceklerdir. 

4 . Konsey Yönetmelikleri, bir Heyet toplantısında guvernörlerin çogunlukla aldıkları Yönetmelik kararı ve söz konusu kararı 

görüşmek üzere özel o larak toplanan üye toplantısında bu kararın en az üçte iki (2/3) çogunlukla onaylanması üzerine iptal 

edilebilir ya da degiştirilebilir. 

YÖNETMELIK ONÜÇ - KURAllAR VE DÜZENLEMELER 

Heyet. gerekli gördügü durumlarda, Konsey'in yönetımine ve çalışmasına ilişkin olarak. buradaki yönetmeliklerıe uyumlu kurallar 

ve düzenlemeler getirebilir. Bu tür kurallar ve düzenlemeler. ancak. onay alınmak için toplanacak bir sonraki Konsey üyeleri 

toplantısına kadar yürürlükte olabilecek. üye toplantısında böyle bir onay verilmemesi durumunda ise. bu andan itibaren işlerlik 

ve geçerlilik taşımayacaklardır. 

YÖNETMELIK ONDÖRT - G UVERNÖRLERE VE DIGERLERINE TAZMINAT 

Konsey'in, Konsey adına yükümlülük altına giren ya da girmek üzere olan her guvernörü. görevlisi ya da bir başkası ya da 

Konsey tarafından denetlenen herhangi bir şirket. varisler. leracılar ve idareciler. menkul ve gayrımenkul varlı klar. ayrı ayrı. 

aşagıda yer alan durumlarda. Konsey fonlarından tazmin edilecek ve maddi bir zarara ugramamaları sagıanacaktır: 

a) Söz konusu guvernörün, görevlinin ya da bir başkasının yaptıgı bütün masraflar. harcamalar. ödemeler ya da bu kişilere 

karşı açılan herhangi bir davanın sonucu olan masraflar ve ödemeler; bu kişilerin bizzat yaptıkları ya da yapılmasına izin 

verdikleri herhangi bir iş sonucunda dogabilecek maddi yükümlülükler; görev ifasından ya da görevle ilgili işler nedeniyle 

üstlenilen yükümlülükler; 

b) Söz konusu kişinin. kendi kasıtlı ihmali ya da kusuru sonucunda ortaya çıkanlar hariç, Konsey'le ilgili görevlerin yerine 

getirilmesi sırasında yapılan diger bütün masraflar. ödemeler ve harcamalar . 
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YÖNETMELIK ONBEŞ - FESIH 

1 . Genel Kurul, Konsey'in feshine, ancak, kararın Genel KL 

gönderilmiş olan yazı lı bir önergeye dayanarak karar veret 

ço~un lu~u ile alınması gereklidir. 

2. Konsey'in aktif ve pasiflerinin e lden çıkarılmasına üyelerc 

YÖNETMELIK ONALTI - YORUM 

Bu yönetmeliklerde ve Konsey'in bundan sonra çıkara 

gerektirmedlgi sürece, tekil sayıyı ya da erkek cinsiyeti ima 

biçimde, çogul sayıyı veya kadın cinsiyeti ima eden bütü1 

yorumlanacaktır. 

ına sunulmasındaı en az üç (3) ay önceden bütün üyelere 

ndeki bir kararın. oy hakkına sahip üyelerın dörtte üç (3/4) 

nüstü Genel Kurul'da karar verilir. 

ıtün Yönetmelıklerde, konunun baglamı başka türlüsünü 

ıtü n sözcükler çogul sayıyı veya kadın cinsiyeti de kapsay acak 

kler ise tekil sayıyı ve erkek cinsiyeti de kapsayacak biçimde 
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