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1. Genel Hükümler
1.1. Mevcut yönetmelikler, Abhazya Cumhuriyeti yasaları uyarınca geliştirilmiştir;
Sivil Toplum Kuruluşu "Dünya Abaza Kongresi" Tüzüğü'nü (buradan itibaren
Kongre olarak anılacaktır), Kongre Yüksek Konseyi Başkanlığı'nın yetkinliğini,
yapısı ve çalışma usullerini belirlemektedir.
1.2. Kongre'nin Yüksek Konsey Prezidyumu (buradan itibaren Prezidyum olarak
anılacaktır), kongreler arasında toplantılar düzenleyen Kongre'nin daimi faaliyet
gösteren bir yürütme organıdır.
1.3. Prezidyum, Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından yönetilmektedir.
Başkanlık; "Dünya Abaza Kongresi" Sivil Toplum Kuruluşu'nun tüzüğüne ve bu
tüzüğün normları ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak yetkilerini kullanan,
Kongre'nin yönetim organıdır.
1.4. Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu’nun yetkilendirilmiş

yapısının

oluşturulmasından önceki süreçte Prezidyum görevleri Kongre Yüksek Konseyi
Başkanı tarafından icra edilir.
2. Prezidyum Yapısının Oluşum Düzeni
2.1. Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu şu kişileri içermektedir:
- Aynı zamanda Kongre Yüksek Konsey Prezidyum Başkanı da olan Kongre
Yüksek Konsey Başkanı
- Kongre Yüksek Konseyi’nin İdari Sekreteri
- Aşağıda adi geçmekte olan ülkeler ve bölgelerden Yüksek Konsey üyeleri
arasından birer temsilci: Abhazya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya
Federasyonu (Karaçay-Çerkez ve Kabardey-Balkar hariç), Karaçay-Çerkez
Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Avrupa, Mısır Arap Cumhuriyeti ve
İsrail Devleti (iki ülkeden bir temsilci), Ürdün Haşimi Krallığı, Suriye Arap
Cumhuriyeti.

- Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından atanan, mevkilerine göre Yüksek
Konsey Prezidyumu üyesi olan Kongre'nin öncelikli alanlarının başkanları.
- Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Bakanı
2.2. İhtiyaç durumunda Kongre Yüksek Konseyi, Prezidyum’da kişisel
değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
2.3. Prezidyum toplantıları yılda en az üç defa ve Prezidyum üyelerinin yarısından
fazlası mevcutsa, gerektiği şekilde yapılır.
2.4. Prezidyum Kararları, toplantıda hazır bulunan Kongre Yüksek Konseyi
Prezidyumu üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Prezidyum’un her üyesinin
toplantıda bir oy hakkı bulunmaktadır. Oylar eşit ise, Yüksek Konsey Başkanı’nın
kararı belirleyici olmaktadır. Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu’nun kararları,
Prezidyum toplantılarının tutanağı şeklinde yapılacaktır.
3. Prezidyum’un Yetkileri
3.1. Prezidyum kendisine verilen görev ve yetkilere uygun olarak:
3.1.1. Kongre'yi kendi yetkisi dahilinde yönetir.
3.1.2. Devlet yetkilileri, yerel öz yönetim organları, siyasi partiler, kamu dernekleri
ve diğer örgütlerle yetki sınırları içerisinde etkileşime girebilir.
3.1.3.

Kongre

faaliyetlerinin

düzenlenmesi

ile

ilgili

yönetmelikleri

ve

organizasyonun diğer eylemlerini onaylar.
3.1.4. Kongre'nin bölge şubelerinin faaliyetlerini yönlendirir ve kontrol eder.
3.1.5. Kongre üyelerinin Tüzük şartlarına uygunluğunu denetler.
3.1.6. Kongre üyelerinin kaydını tutar, üyelik ücretlerinin zamanında ödenmesini
kontrol eder. Üyelik ücretlerinin ödenmesi ve ödenmesinin kontrolüne ilişkin
konular "Üyelik Üzerine" hükmünde tanımlanmıştır.
3.1.7. Bir takvim yılı için Kongre fonlarına dair harcamalarla ilgili bir bütçe ve
rapor hazırlar.
3.1.8. Kongre üyesi personellerin listesini onaylar.
3.1.9. Kongre organizasyonunu gerçekleştirir.

3.1.10. Kongre etkinliğinin diğer tüm konularında olduğu üzere, Kongre Yüksek
Konseyi ile Kongre'nin münhasır yetkinliğine atıfta bulunan konular dışında,
Kongre Bildirgesi'nde ve Kongre kararlarında belirtilen konularda hüküm verir.
3.1.11. Kongre'nin diğer sivil toplum kurumlarına katılımının yanı sıra tüzel kişi
hakları olan şirketler ile ticari ve ticari olmayan kuruluşlarla ekonomik
ortaklıkların kurulmasına karar verir.
3.1.12. İstisnai olarak, olağanüstü durumlarda Kongre Yüksek Konseyi Başkanı'nın
önerisi üzerine Bölge Ofisi Başkanı'nın yetkilerini sonlandırmaya karar verir.
4. Prezidyum Çalışmalarının ve Karar Verme Sürecinin Düzenlenmesi
4.1. Prezidyum toplantıları gerektiği şekilde Kongre Yüksek Konsey Başkanı
tarafından toplanır, ancak yılda en az üç kez ve Prezidyum üyelerinin yarısından
fazlası mevcutsa toplanması uygun görülür.
4.2. Prezidyum kararları basit oy çokluğu ile alınır. Oylar eşit ise Kongre Yüksek
Konsey Başkanı'nın oyu belirleyici olarak kabul edilir. Kongre Yüksek Konsey
Prezidyumu’nun kararları, Prezidyum toplantılarının tutanakları şeklinde yapılır.
4.3. Prezidyum üyeleri toplantı tarihinden en geç 7 (yedi) takvim günü öncesinden
toplantı hakkında bilgilendirilir. Toplantının şekli ve gündem maddelerine oy
verilmesi Kongre Yüksek Konsey Başkanı tarafından belirlenir.
4.4. Prezidyum gündemindeki konuların ele alınması için gerekli materyaller
toplantı tarihinden en geç 5 (beş) takvim günü öncesinden Prezidyum üyelerine
gönderilir ya da materyal gönderilmezse toplantı yeri ve usulü belirtilir.
Materyaller posta veya elektronik haberleşme ile gönderilir.
4.5. Toplantının yapılması, toplantının düzenlenmesi, Prezidyum tutanaklarının
tespiti ve tescili Kongre Yüksek Konseyi İdari Sekreteri tarafından sağlanır.
4.6. Prezidyum toplantıları aşağıdaki şekilde yapılır:
- Tam zamanlı toplantı - gündem maddelerini tartışmak ve oylamaya konu olan
konularda karar vermek için Prezidyum üyelerinin ortak mevcudiyeti ile (video

konferans, konferans araması, Skype,WhatsApp,Viber üzerinden ya da başka
iletişim araçları kullanılarak konferans yoluyla);
- Tam zamanlı - eksik katılımlı toplantı- Başkanlık üyelerinin ortak bir katılım
sağlaması ile (video konferans, telefon konferansı görüşmeleri de dahil olmak
üzere), Başkanlığın bulunmayan üyelerinin yazılı görüşlerini dikkate alarak;
-Eksik katılımlı oylama - Eksik katılımı olan Prezidyum üyelerinin oylaması ile
(anket yoluyla, posta veya elektronik iletişim yöntemleri ile yazılı olarak
Prezidyum’a bir oy pusulası göndererek).
4.7. Prezidyum üyesi şahsen oy kullanır. Prezidyum üyesinin başka bir kişiye oy
hakkını devretmesine izin verilmez.
4.8. Prezidyum toplantısı Kongre Yüksek Konsey Başkanı tarafından yapılır.
(Yokluğunda Prezidyum toplantısında başkan olarak seçilen kişi tarafından.)
4.9. Her Prezidyum toplantısında toplantı tutanakları Prezidyum. Tutanaklar
Kongre İdari Sekreteri tarafından saklanır. (Onun yokluğunda Prezidyum
toplantısında sekreter olarak seçilen kişi tarafından.)
4.10. Prezidyum toplantısı tutanakları aşağıdaki bilgileri içerecektir:
-Toplantının yeri ve zamanı;
-Prezidyum’ın toplam üye sayısı ve toplantıda hazır bulunan üyelerin sayısı;
- Prezidyum toplantısının şekli;
- Toplantıda dikkate alınan konular;
- Toplantıda konuşan kişiler ve konuşmalarının temel hükümleri;
- Oylamaya sunulan konular ve her bir konuda yapılan oylamaların sonuçları;
- Prezidyum tarafından alınan kararlar;
- Belirli bir toplantıda alınan kararlara uygun olarak, ilgili toplantının tutanaklarına
yansıtılacak olan diğer bilgiler.
Tam zamanlı veya eksik katılımlı bir toplantıda bulunmayan Prezidyum üyelerinin
yazılı görüşleri ve oy pusulaları tutanaklarda doldurulur.
4.11. Prezidyum toplantısının tutanakları Kongre Yüksek Konsey Başkanı ve
Kongre İdari Sekreteri tarafından (yoklukları durumunda toplantı başkanı ve
sekreteri tarafından) imzalanır ve Kongre mührü ile mühürlenmiş, dikişli ve uygun

klasörler halinde dosyalanır. Kongre İdari Sekreteri Prezidyum toplantılarının
tutanaklarını saklamakla yükümlüdür.
4.12. Prezidyum üyeleri yapılan çalışmalara dair Kongre Yüksek Konsey
Başkanı'na rapor verir.
5. Prezidyum Üyelerinin Hakları ve Görevleri

5.1.

Prezidyum

üyelerinin

hakları,

kendilerine

verilen

görevi

yerine

getirebilecekleri ölçüde sağlanmıştır. Prezidyum üyelerinin görevleri Kongre
Tüzüğü ile belirlenir ve bu yönetmelikler ve tüzük tarafından belirlenen amaç ve
hedeflerin profesyonel ve etkili bir biçimde uygulanmasını içerir. Bir Prezidyum
üyesi, Prezidyum ve Yüksek Konsey Başkanı tarafından verilen vekaletname ile
belirlenmiş uygun yetkilere sahip olması koşuluyla bölgesel olanları da içermek
üzere bir Kongre'nin temsilcisi olabilir.
5.2. Prezidyum üyeleri şu haklara sahiptir:
5.2.1. Kongre yönetim organlarından, Kongre'nin bölgesel ve yerel şubelerinden
gerekli materyalleri ve bilgileri talep etmek ve zamanında almak; ayrıca Prezidyum
tarafından talep edilen bilgi ve materyallerin zamanında istenilmesini talep etmek.
5.2.2. Var olan prosedür dahilinde üyelerin kayıtları ve Kongre'nin diğer veri
tabanlarını kullanmak.
5.2.3. Görevlerini yerine getirmek için Kongre'nin diğer dokümentasyonları
hakkında bilgi sahibi olmak.
5.2.4. Prezidyum toplantısının gündemine dair önerilerde bulunmak, bunlara ilişkin
kararların hazırlanmasına, tartışılmasına ve kabulüne katılmak.
5.3. Prezidyum üyeleri şu yükümlülükleri karşılamak zorundadır:
5.3.1. İtina ile görevlerini yerine getirmek, Prezidyum toplantılarına katılmak;
5.3.2. Prezidyum toplantılarına katılamayacaklarını Kongre Yüksek Konseyi
Başkanı’na önceden bildirmek;
5.3.3. Kararlaştırılmış konularda Prezidyum kararlarının uygulanmasını sağlamak;
Prezidyum Başkanı’nın talimatlarını yerine getirmek.

5.3.4.

Kongre

faaliyetleri

hakkında

kendilerine

bildirilen

gizli bilgileri

açıklamamak.
5.4. Prezidyum üyesi kişisel kazanç ve üçüncü kişilerin yararı adına Kongre
hakkındaki gizli bilgileri kullanmamalıdır.
6. Bir Prezidyum Üyesinin Yetkilerinin Sona Ermesi
6.1. Prezidyum üyelerinin yetkilerinin sona ermesi için gerekçeler şunlardır:
6.1.1.Prezidyum üyesi tarafından yapılan açıklama;
6.1.2. Prezidyum üyesinin haklı gerekçeleri olmaksızın üst üste üç defadan fazla
toplantılarda yer almaması.
6.1.3. Eğer Prezidyum üyesi Yönetmeliğin düzenlemeleri ve normlarına
uymuyorsa ya da Sivil Toplum Kuruluşu "Dünya Abaza Kongresi" tüzüğünü ağır
ihlali söz konusuysa; Prezidyum bu kararın Kongre Yüksek Konseyi tarafından
onaylanmasına müteakip, üyeliğin Prezidyum’da askıya alınmasına karar verme
hakkına sahiptir.
6.2. Prezidyum üyesinin yetkilerini sonlandırma kararı Kongre Yüksek Konseyi
tarafından alınır.
7. Son Hükümler
7.1. Bu yönetmelikler Kongre Yüksek Konseyi tarafından onaylandığı andan
itibaren yürürlüğe girer ve Prezidyum faaliyetlerini düzenleyen başka bir hüküm
Kongre Yüksek Konseyi tarafından kabul edilene değin geçerliliğini korur.

