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I. Genel Hükümler
1.1. Bu yönetmelikler Abhazya Cumhuriyeti yasaları ile Sivil Toplum Örgütü
“Dünya Abaza Kongresi” (bundan sonra “Kongre” olarak anılacaktır) Tüzüğü
uyarınca düzenlenmiş olup, Kongre’ye kabul, Kongre üyelerinin tescil, üyelikten
çıkarma usulleri ve üyelik ücretlerinin ödenmesi usullerini belirlemektedir.
1.2. Kongre’ye giriş ve ayrılma gönüllülük esasına göre gerçekleşir.
1.3. Kongre üyeleri ikamet ettikleri yer ve yabancı ülke vatandaşlıklarına
bakılmaksızın Kongre’nin Tüzüğünü kabul eden, Kongre faaliyetlerine katılmak
isteyen, Tüzükte belirtilen Kongre’nin amaç ve görevlerinin uygulanmasını
hedefleyen ve üyelik ücretlerini düzenli ödeyen tüm Abhaz-Abaza ve Ubıh halkına
mensup kişilerden oluşur.
1.4. Kongre üyeleri eşit haklara sahip ve görevlere sahip gerçek kişilerdir.
II. Kongre’ye katılım amacı
2.1. Kongre’ye katılmanın amacı şu amaçlara sahip faaliyetlerdir:
- Abhaz-Abaza halklarının etno-kültürel birliğini güçlendirmek
-Abhaz Diasporası temsilcilerinin tarihi Anavatana dönüşü için gerekli koşulların
oluşturulması;
- Abhazya Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katılım;
- Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının ulusal kimlik, gelenek ve göreneklerinin
korunması ve gerçek tarihinin restorasyonudur.
2.2. Kongre’nin hedefleri
- Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimlerine
yardımcı olmak;
- Abhaz-Abaza Diasporasına mensup kişilerin anadillerini korumalarına ve
öğrenmelerine yönelik katkıda bulunmak;
- Hısımlık ilişkilerinin yeniden sağlanması ve güçlendirilmesi, Abhaz-Abaza
Diasporasının tarihi anavatanı ile bağlarının genişletilmesi ve güçlendirilmesi;

- Farklı ülkelerde yaşayan Abhazlar ve Abazalar arasında bağlantı kurulmasına
yardım etmek, birliklerini güçlendirmek;
- Tarihi anavatanlarına dönmek isteyen Abhaz-Abaza diasporasının temsilcilerinin
maddi ve diğer gerekli yardımların sağlanması;
- Abhaz-Abaza ulusuna mensup kişilere ikamet yerlerine bakılmaksızın hukuki ve
diğer yardımların sağlanması;
- Abhaz-Abaza halkına ilişkin siyasi, ekonomik, hukuki, tarihi, demografik,
kültürel, eğitimsel

ve diğer yönlerdeki bilimsel faaliyetleri organize etme ve

katılma, bu tür faaliyetlere katılan tüzel kişilere ve bireylere destek sağlamak;
- Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının yaşamı, gelenekleri ve görenekleri hakkında
yayımların basılması ve dağıtılması;
- Yurtdışında bulunan Abhaz-Abaza tarihi anavatanına ait tarihi, kültürel ve diğer
değerlerin geri dönmesine yardım etmek;
- Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının demografik sorunlarunun çözümüne yardım
etmek;
III. Kongre’ye Giriş Prosedürü
3.1. Kongre’ye giriş, bu yönetmeliğin 1.3. maddesinde belirtilen şartları
karşılayan bir adayın yazılı başvurusu ve Kongre Tüzüğünün 4.1. maddesi uyarınca
gerçekleştirilir.
3.2.Kongre’ye kabul için başvuruların yapılabileceği makamlar:
- Kongre Yüksek Konseyi
- Kongre’nin bölgesel veya yerel şube konseyleri
- Başvuruyu Kongre Yüksek Konseyi’ne iletecek idari-bölgesel bir tüzel
kişilik veya ilgili topraklardaki Kongre’nin yetkili temsilcisi
Kongre üyeliğine aday olan kişi başvuru formuna kendisiyle ilgili bilgileri
belirtmelidir: Ad, soyad, patronim, doğum tarihi, ikamet adresi, uyruğu ve milliyeti
3.3. Kongreye kabul kararı, Kongre Yüksek Konseyi veya Kongre’nin
bölgesel veya yerel şubesi (başvurunun yapıldığı yere bağlı olarak) tarafından oy
çokluğu ile alınır ve yazı ile belirtilir.

Başvuru ile ilgili kararın verildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde
başvurulan kişiye karar iletilir.
3.4. Konre’ye üyelik başvurusunda bulunan adayın başvurusu aşağıdaki
durumlarda reddedilebilir:
3.4.1. Adayın Kongre tüzüğünün 4.1. maddesi ile bu yönetmeliğin 1.3.
maddesinde belirtilen şartlara sahip olmaması.
3.4.2. Adayın Kongreye (doğrudan bir biçimde bir Kongre üyesinin itibarını
zedeleyici eylemlerde bulunmak da dahil olmak üzere) ve (veya) Tüzükte belirtilen
Kongre’nin amaç ve hedeflerine aykırı eylemlerde bulunması.
3.4.3. Adayın kendisi hakkında doğru olmayan bilgi aktarmış olması;
3.4.5. Adayın yasa ile belirlenen usüllere göre ehliyetsiz olması.
3.5. Kongre’ye girişin reddedilmesi kararı Kongre’nin Yüksek Konseyi
tarafından veya Kongre’nin bölgesel veya yerel şube konseyleri tarafından alınır.
3.6. Kongre üyeliğinin red tarihinden itibaren 30 gün içinde Kongre Yüksek
Konseyi’ne başvuru yapan kişi, Yerel veya Bölgesel Şube Konseyi’nin kararı ile
ilgili temyize gidebilir.
3.7. Kongre Yüksek Konseyi’nin itiraza yönelik aldığı gerekçeli kararı
nihaidir. İtiraza ilişkin karar, Yüksek Konsey’de oyların salt çoğunluğuyla alınır.
Başvuru ile ilgili kararın verildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde
başvurulan kişiye karar iletilir.
3.8. Kongre üyesine Kongre’nin Bölgesel veya Yerel Şubesi Başkanı veya
Kongre Yüksek Konsey Başkanı tarafından imzalanmış bir sertifika verilir.
3.9. Kongre üyeleri, Kongre’nin ilgili Bölgesel veya Yerel Şube Konseylerine
kayıtlıdır. Bölgede, idari birimde veya devlet oluşumunda Kongre’nin ofislerinin
mevcut olmadığı durumlarda, Kongre Yüksek Konsey Başkanlığı Prezidyumu
yönetimi ele alır.
Kongre üyelerinin birleşik kütüğü Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu
tarafından yönetilir.

3.10. Kongre üyelerinin sicil kayıtları şu bilgileri içermelidir: Soyadı, adı,
patronimi, doğum tarihi, ikamet adresi, sertifika numarası, Kongreye üyelik tarihi,
Kongre’den ayrılma tarihi.
3.11. Kongre üyesi ikamet veya tescil yeri değiştiği takdirde bunu kayıtlı
olduğu Kongre şubesine bildirmeli ve yeni ikamet veya tescil yerindeki Kongre
ofisine kaydını yaptırmalıdır.
IV. Kongre üyelerinin hak ve görevleri
4.1. Kongre üyeleri, Kongre Tüzüğüne ve Kongre’nin yönetim organlarının,
yerel ve bölgesel şubelerinin Kongre’nin hukuki dokümanları tarafından belirtilmiş
prosedürlere çerçevesinde kendi yetkileri dahilinde almış oldukları kararları ve
kararnamelerine uygun olarak eşit hak ver sorumluluklara sahiptirler.
4.1. Kongre üyelerinin hakları şu şekildedir:
a) Kongre’nin faaliyetlerinde yer almak;
b) Kongre Ofisi Genel Kurulu’na katılmak;
c) Kongre forumuna delege olarak seçilmek;
d) Kongre’nin ve ilgili şubenin organlarına seçme ve seçilme;
e) Kongre’nin tüm organlarındaki faaliyetlerini geliştirme ile ilgili önerilerde
bulunmak;
e) Kongre’nin herhangi bir organına başvuru yapmak ve bu başvuruyla ilgili
olarak bir cevap almak;
g) Kendi isteğiyle Kongre’den ayrılmak.
4.2. Kongre üyesi:
a) Tüzüğe ve Tüzük tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde kabul edilen
Kongre yönetim organlarının kararlarına uymalıdır.
b) Kongre’nin amaç ve hedeflerine uymak için yapılan çalışmalarda doğrudan
görev almalıdır.
c) Giriş ücreti ve üyelik aidatını ödemelidir.
d) Kongre’nin itibarını zedeleyecek faaliyetlerde bulunmamalıdır.

4.3. Kongre üyeleri belirli sosyal yarar sağlayacak faaliyetler için, hayır
amaçlı katkılarda bulunmak ve bağış yapmayı hedefleyen şekillerde Kongre’nin
ilgili bölümlerine ve örgütlere maddi destek sağlayabilir.
4.4. Kongre üyesinin hak ve görevleri, Kongre’nin çıkarlarına ters düşecek
şekilde kullanılamaz.
V. Üyelik ve diğer ücretlerin ödeme prosedürleri
5.1. Üyelik aidatları Tüzük faaliyetlerinin ana yönlerini ifa etmesini
amaçlayan, Kongre’nin teknik ve materyal gelişimini sağlaması için Kongre üyeleri
tarafından yapılan düzenli olarak yapılan zorunlu maddi katkılardır.
5.2. Kongre üyeleri yıllık aidat ücretleri, gönüllü katkılar ve bağışlar şeklinde
ödeme yaparlar.
5.3. Üyelik ücretleri
Üyeler yıllık üyelik ücreti öderler. Katkılar yılda bir kez yapılır.
Üyelik ücretleri Kongre üyeleri tarafından nakit olarak veya Kongre hesabına
ödenir.
Kongre Yüksek Konsey kararına göre, nüfusun yoksul veya sosyal olarak
savunmasız grupları için tercihli bir üyelik ücreti oluşturulabilir.
Aşağıdaki kategorideki Kongre üyeleri, üyelik ücretlerini tercihli miktarda
ödeme hakkına sahiptir:
- Öğrenciler;
- Emekliler (işsiz);
- Mevcut mevzuatın öngördüğü usullere göre tanınan, iş göremeyen veya
engellilik durumu nedeniyle iş kapasitesi kısıtlı olan kişiler;
- Mevcut mevzuatta öngörülen usule uygun olarak belirtilmiş, muhtaç kişiler.
Nakden yapılan ödeme katkılarının toplanması Kongre üyesi olan Kongre
bölgesel veya yerel şubelerinde gerçekleştirilir.
Kongre’nin her bölgesel ve yerel şubesinde katkıların toplanması, bunların
kayıt ve kullanım prosedürlerinin organizasyonuyla ilgili yetkilendirme için

Kongre’nin yapısal bölümünde mali açıdan sorumlu bir finans görevlisi
(muhasebeci) atanır. Yerel veya bölgesel şubede bir finans görevlisinin
(muhasebecinin)

olmaması

durumunda,

katkıların

toplanmasının

organizasyonundan ve bunların kayıt vbe kullanım prosedürlerinden sorumlu
yetkili kişi, Kongre’nin yerel veya bölgesel şube konseyi üyeleri arasından Yüksek
Konseyi Prezidyumu’nun kararı ile atanır ve bu kişi Kongre Yüksek Konsey
Prezidyumu’nun toplanan katkıların organize edilmesiyle ilgili yetkili kişisi olur.
Yetkili kişi Kongre üyelerinden yıllık üyelik aidatlarını kabul eder, üyelik
aidatlarının kaydını tutar ve katkıların kabulüne ilişkin uygun beyanlar hazırlar.
Kongre üyesi Üyelik aidatının ödenmesine dair bordroya imza atmaktadır.
Üyelik aidatının ödenmediği durumlarda (geçerli nedenler olmaksızın iki
yıldan fazla bir süre için yapılan ödemelerin ödenmemesi halinde) Yüksek Konsey
Kongre üyesini Kongre’den çıkartma kararı alınabilir.
Kongre üyeliğinin sona erdirilmesi halinde üyelik ücretleri iade edilmez.
Yıllık üyelik aidatının ücreti, Kongre Yüksek Konseyi kararı ile belirlenen
miktardadır.
Gerçek veya tüzel kişinin Kongre’nin bölgesel temsiliyetinin görevlerini ifa
ettiği durumlarda bu kişi, ilgili sözleşmede açıkça belirtilmişse, üyelik ücretinin
tahsilinden de sorumludur. Anlaşma bu bireyler için katkıların toplanmasına
yönelik özelliklere sahip olabilir.
5.4. Gönüllü katkılar
Üyelik aidatlarının ödenmesi, Kongre üyelerinin Kongre’nin ihtiyaçları için
gönüllü katkılar ve her türlü bağışta bulunmasını veya resmi ödevlerin çözümüne
yardımcı olacak diğer maddi yardımlar sağlamasını engellemez.
Kongre’nin her bir üyesi, Kongre’ye yıl boyunca tekrarlanabilen, sabit
olmayan ve sınırsız miktardaki gönüllü katkıyı yapma hakkına sahiptir.
Kongre üyesi tarafından mecburi yıllık üyelik aidatına ek olarak para, menkul
kıymetler, mülkiyet hakları ile veya başka tür gönüllü bir katkı yapılabilir.

Herhangi bir kişi veya tüzel kişilikten, Kongre’nin resmi hedeflerine ulaşmak
için gönüllü katkılar (bağışlar, yardımlar) kabul edilebilir.
5.5. Katkıların kabulü ile ilgili prosedür
Üyelik ve gönüllü katkıları kabul edecek yetkili kişi katkıları kabul eder ve
yapılan katkıların kayıtlarını tutar.
Yerel, bölgesel şubelerdeki ve Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu’ndaki
Üyelik aidatları ve gönüllü katkı ve bağışları kabul etmekle yükümlü yetkili kişi
süresi dolan çeyreği izleyen ayın 10.gününden önce yapılan katkıları Kongre’nin
hesabına aktarır.
Kongre üyeleri bireysel yapacakları katkıların ödemelerini yerel veya bölgesel
ofisin hesabına (eğer böylesi bir hesap mevcutsa) veya bir kredi kuruluşu
aracılığıyla Kongre hesabına aktarabilir. Bu tür bir durumda Kongre üyesi, Kongre
Yüksek Konseyi’ni, yerel şubeyi, bölgesel şubeyi ödeme faaliyetini onaylayan
belgenin bir kopyasının temin ederek yazıyla bilgilendirir. Ödeme belgesinin bir
kopyası bölgesel, yerel şube ile Kongre Yüksek Konseyi’nin yapılan katkı
paylarının raporlanmasında kullanılır.
Üyelik aidatları ve gönüllü katkılar Kongre’nin resmi faaliyetleri hakkında
Konsey’in bölgesel, yerel şubeleri ile Kongre’nin diğer yapılarının çalışmalarını
organize etmekte kullanılır.
5.6. Ödeme ve katkı harcamalarının raporlanması
Kongre’nin bölgesel ve yerel şubelerinin konseyleri, raporlama için belirlenen
zaman diliminde yıl içerisinde alınan üyelik aidatları ve gönüllü katkıların Kongre
Yüksek Konseyi Prezidyumu’na ödenmesi hakkında yazılı bir rapor sunar.
Yıl içerisinde aşınan katkıların ödenmesi ve harcanması ile ilgili rapor, ilgili
Kongre Konsey Başkanı tarafından imzalanır.
Kongre Yüksek Konsey Prezidyumu, Kongre’nin bölgesel ve yerel şubelerinin
konseylerine, katkıların doğru bir biçinde kabulü ve kaydedilmesiyle ilgili olarak
örgütsel ve metodolojik destek sağlar.

Kongre Denetleme Kurulu, üyelik aidatlarının zamanında ödenmesi ve
hesaplandırılmasının yanı sıra, Kongre’nin resmi hedefleri ve görevlerine uygun
olarak fonların harcanmasını kontrol eder.
Kongre Denetleme Kurulu, katkıların ödenmesiyle ilgili her türlü belgeyi
Kongre’nin bölgesel ve yerel şubelerinden talep etme hakkına sahiptir.
VI. Kongre üyeliğinin sona ermesi
6.1. Kongre üyeliğinin sona erme nedenleri şunlardır:
- Kongre üyesi tarafından Kongre üyeliğinin sonlandırılmasına yönelik
yapılan yazılı açıklama
- Kongre üyeliğinden ihraç edilme kararının alınması
6.2. Kongre üyesi, yazılı bir başvuruda bulunarak kendi isteğiyle Kongre
üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
Kongre’den çekilme başvurusu Kongre Yüksek Konseyi’ne veya Kongre’nin
yerel veya bölgesel Konseyine sunulabilir. Bu konuda Kongre Yüksek Konseyi’nin
veya Kongre Konseyi’nin karar almasına gerek bulunmamaktadır.
6.3. Kongrenin bir üyesi, Kongre Yüksek Konseyi’nin kararı ile Kongre’den
şu sebeplerle ihraç edilebilir:
a) Kongre’nin tüzüğüne uyulmaması;
b) Tüzük tarafından yetki sınırları dahilinde belirlenen Kongre’nin yönetim
organlarının kararlarına uyulmaması;
c) Kongre’nin eylemlerinin saygınlığını kaybetmesine neden olan (Kongre’nin
bir üyesini doğrudan kötülenmesi de dahil olmak üzere) ve (veya) Kongre’nin amaç
ve hedefleri ile çelişen eylemlerde bulunmak;
d) Üyelik aidatının ödenmemesi (iki yıldan fazla bir süre içinde);
e) Kanunda belirtilmiş biçimde bireyin salahiyetsizliğini tanıyarak.
Kongre Yüksek Konseyi’nin Kongre üyelerini ihracıyla ilgili aldığı karar
nihaidir
ve Kongre’den ihraç edilmiş üyeyi tekrar üye olma hakkından mahrum bırakır.

6.4. Kongre’nin bir üyesi, Kongre Yüksek Konseyi’nin almış olduğu ilgili
kararın alınış anından itibaren Kongre’nin dışında olduğu varsayılır.
VII. Nihai hükümler
7.1. Bu yönetmelik Kongre Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Kongre Yüksek
Konseyi kararıyla onaylanmıştır.
7.2. Bu yönetmelikteki tüm değişiklikler ve eklemeler, Kongre Tüzüğü’nün
öngördüğü şekilde Kongre Yüksek Konseyi tarafından yapılır.
7.3. Mevcut Tüzük, Kongre Yüksek Konseyi tarafından onaylandığı andan
itibaren yürürlüğe girer.
7.4. Kongre Yüksek Konseyi oturumları arasındaki dönemde, gerektiği
takdirde, Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu üyelik aidatlarının ödenmesi,
hesaplandırılması ve devredilmesi ile ilgili operasyonel konularda karar alabilir.

Ek No. 1
Sivil Toplum Kuruluşu
“Dünya Abaza Kongresi”ne üyelik için örnek bir başvuru formu
Yüksek Konsey Başkanına veya__________________
(bölgesel veya yerel şubenin ismi)
_________________________________________
Sivil Toplum Kuruluşu “Dünya Abaza Kongresi”
_______________________________________
(soyad, baş harfler)
___________________________________’den ,
(tam isim)
Tarihi Soyadı:__________________
Uyruğu:__________________________
Milliyeti:_____________________
Doğum tarihi "____"_______________ ____
ikamet ettiği adres:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(Kayıt yapıldığı adresi ve mevcut ikamet
adresinin posta kodu ile tam açık hali)
İletişim bilgileri:
Telefon:________________________________
E-posta: ______________________________
Başvuru
Sivil Toplum Kuruluşu “Dünya Abaza Kongresi”ne üyelik için başvuruyorum.
Kongre Tüzüğü hakkında bilgi sahibiyim ve bunun tüm gerekliliklerini yerine
getirmeyi ve üyelik aidatımı zamanında ödemeyi taahhüt ediyorum.

"___" ___________ 20___ ______________________________________

(imza) (soyadı ve baş harfleri)

Ek No. 2
Sivil Toplum Kuruluşu “Dünya Abaza Kongresi”
Sertifika No. ____
Soyad _____________________________
Ad _________________________________
Patronim _____________________________
Doğum tarihi ________________________
Sivil Toplum kuruluşu “Dünya Abhaz-Abaza Kongresi”ne katılım tarihi
_____________
Veren Konseyin adı _____________________________________
Konsey Başkanı’nın mührü ______________
"___" ________________ 20

Ek No. 3
Sivil Toplum Kuruluşu “Dünya Abaza Kongresi” üyelerinin kayıt tutanağı
Kongre’nin yerel veya bölgesel şubesinin adı
Tam
adı

Doğ
um
tarih
i

İkamet
adresi

Uyruğu

Milliyeti

Sertifika
no.

Kabul tarihi, kabul
nedeni, kabul eden
organ veya Kongre’nin
temsil ofisi

Çıkış tarihi

