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Sivil Toplum Kuruluşu “Dünya Abaza Kongresi”nin Tüzüğü
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Bir sivil toplum kuruluşu olan “Dünya Abaza Kongresi” (bundan böyle “Kongre” olarak
anılacaktır), bu tüzük ile belirtilmiş hedeflerin gerçekleşmesi için bir topluluğun ortak amaçları
temelinde birleşmiş vatandaşların inisiyatifi temelinde kurulmuş, gönüllü üyeliğe dayalı olarak
özyönetimini sağlayan bir dernektir.
1.2. Kongre’nin yapısı örgütsel ve yasal olarak bir sivil toplum kuruluşudur.
1.3. Kongre’nin Abhazca adı "Адунеизегьтәи аԥсуа – абаза конгресс";
Kongre’nin Abazince adı "Адуней апсуа-абаза конгресс";
Kongre’nin Rusça adı "Всемирный абхазо-абазинский конгресс";
Kongre’nin İngilizce adı "World Abaza Congress";
Kongre’nin Türkçe adı "Dünya Abaza Kongresi";
Kongre’nin Arapça adı  المؤتمر العالمي لالباظاتolarak geçmektedir.
1.4. Kongre, faaliyetlerini Abhazya Cumhuriyeti Anayasası, Abhazya Cumhuriyeti’nin mevcut
mevzuatı, uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilmiş ilke ve normlarına uygun olarak
yürütür.
1.5. Kongre, faaliyetlerini üyelerinin eşit hakları, hukuksallık, açıklık, gönüllülük ve öz-yönetim
ilkeleri temelinde gerçekleştirir.
1.6. Kongre, devlet tarafından tescil edildiği andan itibaren tüzel bir kişiliktir:
a) Bağımsız bir bilançoya, hesaplara (ruble ve döviz), amblemlere, bayraklara, flamalara ve diğer
sembollere, formlara, kendi adına bir mühüre sahiptir ve bunlar yasa tarafından belirlenmiş
usüllere bağlı olarak onaylanmış ve tescil edilmiştir.
b) Ayrı bir mülke sahip olabilir ve bu mülkün yükümlülüklerinden sorumlu olabilir;
c) Kendi adına mülkiyet ve gayri menkul haklarını edinebilir, görevlerini icra edebilir,
mahkemelerde, tahkimlerde ve tahkim mahkemelerinde müşteki veya müdafi olabilir.
1.7. Kongre’nin yasal adresi “Lakoba Sokak No:109, Sohum, Abhazya Cumhuriyeti”
şeklindedir.

Madde 2. KONGRE’NİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
2.1. Kongre’nin hedefleri şu şekildedir;
- 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 Abazinler arasında bağlantı kurulmasına yardım etmek,
birliklerini güçlendirmek;
- Tarihi anavatanlarına dönmek isteyen Abhaz-Abaza diasporasının temsilcilerine 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;

- Yayım faaliyetleri;
- Kitle iletişim faaliyetlerinin kurulması.
2.3. Kongre’nin koşulsuz ortakları aşağıdaki kurumlardır:
- Ticari olmayan, özerk örgüt “Alashara”
- Türkiye Abhaz Dernekleri Federasyonu (Kısaltılmışı: ABHAZFED)
Madde 3. KONGRE’NİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Abhazya Cumhuriyeti’nin mevcut mevzuatının belirlediği şekildeki amaç ve hedeflerini
yerine getirebilmesi için Kongre’nin aşağıda belirtilen maddeleri uygulama hakkı mevcuttur:
a) Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeleri serbestçe yayabilmek;
b) Abhazya Cumhuriyeti’nin mevcut mevzuatının öngördüğü biçimde ve kapsamda devlet
iktidarı ve yerel özerk yönetim organlarının alacakları kararların hazırlanmasına katkıda
bulunmak;
c) Toplantı, miting, gösteri, geçit alayları düzenlemek;
d) Kitle iletişim olanakları kurmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak;
e) Devlet iktidarı, yerel özerk yönetimler ve kamu dernekleri içindeki üyelerinin meşru
çıkarlarını temsil etmek ve korumak;
6) Toplumsal hayattaki çeşitli konular hakkında girişimlerde bulunmak ve devlet yetkililerine
önerilerde bulunmak;
7) Sivil toplum kurumları için yürürlükteki mevzuata göre verilen yetkileri eksiksiz yerine
getirmek;
8) Yürülükteki mevzuata göre belirlenmiş Kongre’nin kuruluş amacına bağlı olarak sosyal olarak
faydalı hedeflere ulaşabilmek için dış ekonomik faaliyetler de dahil olmak üzere girişimcilikte
bulunmak. Girişimcilik faaliyeti yasal hedeflere ulaşmaya yönelik olduğundan yalnızca Kongre
tarafından yürütülmektedir. Kongre, tüzel kişilik statüsüne sahip ekonomik ortaklıklar ve
dernekler oluşturabilir. Kongrenin bu ticari faaliyetlerinden elde edilen gelirler Kongre üyeleri
arasında paylaştırılamaz ve yalnızca yasal hedeflerine ulaşmak için kullanılmalıdır.
3.2. Kongre faaliyetlerinde aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

a) Abhazya Cumhuriyeti’nin mevzuatlarına uymak, Abhaz-Abaza Diasporasının ikamet ettiği
ülkelerin mevzuatlarıyla oluşabilecek aykırılıklara izin vermemek, faaliyetlerinin kapsamı ile
ilgili olarak uluslararası hukukun genel olarak kabul edilmiş ilke ve normlarının yanı sıra bu
tüzükte belirtilen normlara uymak;
b) Mallarının kullanımı ile ilgili raporlara erişim sağlaması;
c) Yetkili organın talebi üzerine, yönetim organlarının ve Kongre yetkililerinin kararlarını teslim
etmek;
d) Kongre tarafından düzenlenen etkinliklere yetkili organın (Abhazya Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı) temsilcilerinin alınması;
e) Abhazya Cumhuriyeti mevzuatına uygunluk ve yasal hedeflerin gerçekleştirilmesi ile
bağlantılı olarak Kongre faaliyetleriyle alışması için yetkili organın (Abhazya Cumhuriyeti
Adalet Bakanlığı) yardımcı olur;
3.3. Kongre, Abhazya Cumhuriyeti yasaları ve bu tüzüğün öngördüğü diğer görevleri
üstlenmektedir.
Madde 4. KONGRE ÜYELERİ, HAKLARI VE GÖREVLERİ
4.1. Kongre üyeleri:
Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarından, Abhazya Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak reşit olma
yaşına erişmiş, ikamet yerlerine ve yabancı bir devletin vatandaşlığına sahip olmalarına
bakılmaksızın, Kongre’ye katılmış kişilerdir.
4.2. Kongre üyeliği ve üyelikten çekilme gönüllülük üzerinedir.
Kongre’ye katılım, Madde 4.1’de belirtilen şartları sağlayan bir adayın yazılı başvurusu
temelinde olur. Kongre’ye katılım başvurusu aşağıdaki yerlere yapılabilir:
- Kongre Yüksek Konseyi’na,
- Kongre’nin Bölgesel veya Yerel Şube Konseyi’ne,
- İlgili bölgedeki veya devletteki veya idari-bölgesel bir yerdeki mevcut Kongre’nin yetkili
temsilcisine yapılan başvurunun Kongre Yüksek Konseyi’ne müteakiben devri ile.

Kongreye kabul kararı, Kongre Yüksek Konseyi veya Kongre’nin Bölgesel veya Yerel Kurulu
(başvurunun yapıldığı yere bağlı olarak) tarafından oy çokluğu ile alınır ve yazılı olarak belirtilir.
Kongre’ye üyelik başvurusunda bulunan aday, adayın madde 4.1’de belirtilen şartları yerine
getirmemesi durumunda ve bu tüzüğün 4.4 numaralı maddesinin c) paragrafındaki belirtilen
durumlarda Kongre’ye kabul edilmeyebilir.
Kongre’ye üyeliğin red kararı, Kongre Yüksek Konseyi veya Kongre’nin Bölgesel veya Yerel
Konseyi tarafından alınabilir.
Kongre Yüksek Konseyi’ne üyelik başvurusunda bulunmuş kişi, Bölgesel veya Yerel Şube
Konseyi’nin tarafından Kongre üyeliğinin reddedilmesi kararını almasından itibaren 30 gün
içerisinde karara itirazda bulunabilir.
Yüksek Kurul Konseyi’nin bu itiraza yönelik alacağı karar nihaidir.
İtiraza ilişkin karar Yüksek Kurulda bir sonraki toplantıda salt çoğunluk oyu ile alınır.
4.3. Kongre üyeliğinden çekilme yazılı başvuru esasına göre yapılır. Kongreden çekilme
başvurusu Kongre Yüksek Konseyi’ne veya Kongre’nin Bölgesel veya Yerel Şube Konseyi’ne
sunulabilir. Bu konuda Kongre Yüksek Konseyi veya Kongre Konseyi’nin kararları
gerekmemektedir.
4.4. Kongrenin bir üyesi, Kongre Yüksek Konseyi’nin kararı ile Kongre’den şu sebeplerle ihraç
edilebilir:
a) Kongre’nin tüzüğüne uyulmaması;
b) Bu 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.

4.5. Kongre’nin bir üyesi, Kongre Yüksek Konseyi’nin almış olduğu ilgili kararın alınış anından
itibaren Kongre’nin dışında olduğu varsayılır.
4.6. Kongreye kabul, Kongre üyeliğinden çekilme veya ihraç ile beraber üyelerin Kongreye kayıt
prosedürleri Kongre Yüksek Konseyi tarafından onaylanan Üyelik Yönetmeliği tarafından
düzenlenir.
4.7. Kongre üyeleri eşit haklara ve görevlere sahiptir.
4.8. Bir Kongre üyesi aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Kongre faaliyetlerinde yer almak;
b) Kongre’nin makamındaki genel toplantılara katılmak;
c) Kongre Forumuna delege olarak seçilmek;
d) Kongrenin seçilmiş organlarına ve ilgili şubelerine yönelik seçme ve seçilme hakkı;
e) Kongre’nin tüm organlarındaki faaliyetlerinde iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmak;
e) Kongre’nin herhangi bir organına başvuruda bulunmak ve bu başvurunun özü doğrultusunda
bir cevap almak;
g) Kongreden kendi takdiri ile ayrılmak.
4.9. Kongre üyesi şunları yapmakla yükümlüdür:
a) Tüzüğün gereklerine ve Kongre’nin bu Tüzük tarafından belirlenmiş yetkilerinin dahilinde
almış olduğu kararlara uymak;
b) Kongre’nin amaç ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalara doğrudan katılmak;
c) Üyelik yönetmeliğine uygun olarak, Kongre Yüksek Konseyi tarafından belirlenen şekilde ve
miktardaki üyelik ücretini ödemek;
d) Kongre’nin itibarını olumsuz etkileyecek eylemlere izin vermemek.
4.10. Kongre üyeleri, Kongre’nin ilgili Bölgesel ve Yerel şubelerine kayıtlıdır. Bölgede, idari
birimde veya devlet oluşumunda Kongre’nin bir şubesinin mevcut olmadığı durumlarda, Kongre
Yüksek Konseyi Prezidyumu ilgili üyelerin kayıtlarını tutacaktır.
Madde 5. KONGRE’NİN YÖNETİM ORGANLARI

5.1. Kongre’nin yönetim organları (Bundan sonra Kongre Organları olarak belirtilecektir) şu
şekildedir:
Kongrenin kurulları:
- Dünya Abaza Kongresi Forumu
- Kongre Yüksek Konseyi
- Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu
- Kongre Yüksek Konseyi Başkanı
Kongre ve denetim organlarının faaliyetlerini destekleyen organlar ve makamlar:
- Kongre Yüksek Konseyi İdari Sekreteryası
- Kongre Yüksek Konseyi Başkanlığı’nın organları (aygıtları)
- Kongre Merkez Denetleme Kurulu
5.2. Dünya Abaza Kongresi Forumu
Kongre’nin en üst yönetim organı, Kongre Başkanı tarafından en az beş yılda bir toplanan Dünya
Abaza Kongresi Forumu’dur.
5.3. Kongre’nin münhasır yetkinliği ile ilgili herhangi bir karar alınması gereksiniminde
Kongre’nin Olağanüstü Forumu şu koşullarda toplanır:
- Kongre Yüksek Konsey Prezidyumu’nun kararı ile.
- Merkez denetleme kurulunun talebiyle.
- Kongre’nin bölge şubelerininin en az 1/3’ünün talebiyle.
Olağanüstü forum en geç üç ay içinde toplanmalı, ancak Olağanüstü Forum’un toplanma
kararının Kongre Yüksek Konseyi tarafından alındığı tarihten itibaren bir aydan daha erken
olmamalıdır.
5.4. Kongre Forumu’nun münhasır yetkinliği aşağıdaki konuları içermektedir:
5.4.1. Kongre Tüzüğünün onaylanması ve değişiklik ve ilaveler yapılması (karar mevcut
delegelerin oylarının 2/3’ünden az olmaması kaydıyla kabul edilir);
5.4.2. Kongre’nin yeniden düzenlenmesi ve tasfiyesine karar verme (karar, mevcut delegelerin
oylarının en az 2/3’ünün oyuyla alınır);
5.4.3. Yüksek Konseyi’nin niceliksel bileşiminin belirlenmesi (Bölgesel temsilciliklerden
Yüksek Konsey’e katılacak kotaların belirlenmesi de dahil olarak), Kongre Yüksek Konseyi

üyelerinin beş yıllık bir süre için seçilmesi, yetkilerinin erken sona erdirilmesi (karar mevcut
delegelerin en az 1/2’sinin oyuyla alınır);
5.4.4. Kongre Yüksek Konseyi’nin seçilmiş üyelerinin arasından Kongre Yüksek Konsey
Başkanının seçimi (karar mevcut delegelerin 1/2’sinin oyuyla alınır);
5.4.5. Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarına mensup olanların yaşamakta olduğu bölge ve ülkelerdeki
Kongre’nin bölgesel şubelerinin açılması (karar mevcut delegelerin en az 1/2’sinin oyuyla
alınır);
5.4.6. Kongrenin faaliyetlerinin ana hatları ve programlarının onaylanması, Kongre’nin sahip
olduğu mülkiyetlerin kullanım esasları ve bunların oluşturulması (karar, mevcut delegelerin en
az 2/3’ünün oyuyla alınır);
5.4.7. Kongre Yüksek Konseyi ve Kongre Merkez Denetim Komisyonu raporlarının
onaylanması (karar, mevcut delegelerin 1/2’sinin oyuyla alınır);
5.5. The Congress has the right to make decisions on other issues of the Congress.
5.6. Kongre delegeleri, Kongre tarihinden en geç 60 gün öncesine kadar Kongre Yüksek Konseyi
tarafından belirlenen kota ve temsil normları çerçevesinde bölgesel şubelerin toplantılarında
(konferanslarda) seçilir. Aynı zamanda, her bölgesel şube en az bir delege tarafından temsil
edilmelidir. Temsil ve kota normları, aşağıdakiler dikkate alınarak Yüksek Konsey tarafından
belirlenir:
- Bölgede yaşayan Abaza ve Ubıh halklarına ait kişilerin sayısı.
- Bölgedeki Kongre’nin kayıtlı üye sayısı.
- Bölgesel ve yerel şubelerin mevcudiyeti.
Kongre Yüksek Konseyi, belirlenen süre sınırları dahilinde temsil ve kota kurallarını
belirlemezse, bölgesel şubeler Kongre delegelerini bir önceki Forumdan önce Yüksek Konsey
tarafından belirlenen kurallar temelinde seçer;
5.7. Kongre, Kongre’nin bölgesel şubelerindeki delegelerin yarısından fazlası çalışmalara
katılırsa geçerli olacaktır. Yeterli çoğunluğun belirlenmesinde Kongre çalışmalarına katılan
delegelerin temsil kurallarına uygunluğu dikkate alınacaktır. Seçilmiş delegeler, Kongre’nin
çalışmalarına Bölgesel Şube’nin toplantı (konferans) kararına dayalı biçimde katılır. Delegeler
Forum çalışmalara katılmak için kayıt olmalıdırlar. Bölgesel şubeler, Kongre tarihinden en geç

15 iş günü öncesine kadar Kongre Yüksek Konseyi delegelerinin seçimlerine yönelik kararlarını
göndermelidirler.
5.8. Kongre kararları açık veya (Kongre’nin vereceği kararla) kapalı oylama ile alınır.
5.9. Forumlar arasındaki dönemde Kongre’nin yönetim organı Kongre Yüksek Konseyidir.
Yüksek Konsey, Kongre’de beş yıllık bir süre için Kongre üyelerinden seçilir.
5.10. Kongre Yüksek Konseyi, Kongre’nin kolektif yönetim organıdır.
5.11. Kongre Yüksek Konseyi şunları içerir:
- Kongre Yüksek Konsey Başkanı.
- Kongre’nin bölgesel şubelerinin başkanları.
Kongre Yüksek Konseyinin diğer üyeleri, aşağıdaki kotalara bağlı olarak Forum sırasında seçilir:
- Abhazya Cumhuriyeti- 6 temsilci;
- Rusya Federasyonu (Karaçay-Çerkez ve Kabardey-Balkar Cumhuriyeti hariç) - 4 temsilci;
- Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti - 4 temsilci;
- Kabardey-Balkar Cumhuriyeti - 1 temsilci;
- Türkiye Cumhuriyeti- 6 temsilci;
- Avrupa - 2 temsilci;
- Mısır Arap Cumhuriyeti ve İsrail Devleti - 1 temsilci;
- Ürdün Haşemi Krallığı - 1 temsilci;
- Suriye Arap Cumhuriyeti- 1 temsilci.
5.12. Kongre Yüksek Konseyi toplantıları, teknik iletişim araçları (konferans aramaları, Skype,
WhatsApp veya diğer mesajlaşma, iletişim programları) da dahil olmak üzere gerektiği şekilde,
ancak en az altı ayda bir olmak kaydıyla toplanır. Yüksek Konseyinin oturumları Kongre Yüksek
Konsey Başkanı tarafından toplanır. Kongre Yüksek Konseyinin oturumlarını Kongre Yüksek
Konseyi Başkanı yönetir.
5.13. Kongre Yüksek Konseyi, üyelerinin yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması
halinde karar almaya yetkili olacaktır.
Kongre Yüksek Konseyinin kararları, eğer bu Tüzükte daha geniş bir sayıda oy gerekliliği
belirtilmemişse, toplantıdaki mevcut Konsey üyelerininin çoğunluğu tarafından alınır. Bir eşitlik
durumunda Yüksek Konsey Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

5.14. Kongre Yüksek Konseyi:
5.14.1. Kongre faaliyetleri için mali, madid ve teknik ve diğer kaynakları sağlar.
5.14.2. Delegelerin Kongre’deki temsil edilmesine yönelik kuralları onaylar.
5.14.3. Kongre kararlarının uygulanmasını düzenler ve denetler.
5.14.4. Kongreye katılım başvurusunu reddetmeye, Kongre üyelerinin ihracına, Kongre
üyelerinin katılımlarının reddine yönelik itirazları değerlendirmeye ve itirazlara yönelik kararlar
alır.
5.14.5. Kongre Yüksek Konseyi Başkanı’nın önerisi üzerine, bütçeyi ve Kongre’nin fonlarının
harcaması hakkındaki raporu onaylar.
5.14.6. Kongre’nin şube ve temsilciliklerinin kurulmasına karar verir, bunlara ilişkin
yönetmelikleri onaylar.
5.14.7. Kongre’ye kendi faaliyetleri ile ilgili hesap vermektedir.
5.14.8. Kongre ve Merkez Denetleme Kurulu’nun münhasır yetkisi dahilinde olanlar dışındaki
Kongre konularına dair kararlar alır.
5.14.9. “Üyelik Hakkında” başlıklı yönetmeliği onaylar (karar, mevcut delegelerin oylarının
1/2’sinden az olmaması kaydıyla alınır).
5.14.10. “Yüksek Konsey Prezidyumu” başlıklı yönetmeliği onaylar (karar, mevcut delegelerin
oylarının 1/2’sinden az olmaması kaydıyla alınır).
5.14.11. “Kongre’nin Bölgesel Şubesi” başlıklı, Kongre Yüksek Konseyi tarafından onaylanmış
yönetmeliği onaylar (karar, mevcut delegelerin oylarının 1/2’sinden az olmaması kaydıyla
alınır).
5.14.12. “Kongre Forumuna seçilecek üyelerle ilgili prosedür” başlıklı yönetmeliği onaylar
(karar, mevcut delegelerin oylarının 1/2’sinden az olmaması kaydıyla alınır).
5.14.13. Bu tüzükçe yetkilendirildiği ve / veya Kongre adına icra edilmesi için kabul edilen diğer
konularda kararlar alır.
5.15. İlgili yönetmeliklerin kabul edilmesinden önce, Kongre’nin tüm organları bu Tüzük
tarafından yönlendirilecektir.
5.16. Kongre Yüksek Konseyinin tüm üyeleri eşit oy sayısına sahiptir. Eşitlik durumunda,
Yüksek Konsey Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

5.17. Kongre Yüksek Konsey Başkanı, Kongre tarafından seçilmiş Yüksek Konsey üyeleri
arasından, Kongre tarafınca beş yıllık bir dönem için seçilir. Kongre Yüksek Konsey Başkanı,
Kongre’nin başkanıdır ve herhangi bir vekaletname olmaksızın Kongre adına hareket eder;
kendisi aynı zamanda Kongre Yüksek Konseyi Divanı Başkanlığını re’sen yönetir.
5.18. Kongre Yüksek Konsey Başkanı:
5.18.1. Kongre Forumunu, Kongre’nin Yüksek Konseyi oturumlarını, Kongre’nin Yüksek
Konsey Prezidyumu yönetir.
5.18.2. Kongre Yüksek Konseyi ve Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu’na yöneticilik yapar ve
faaliyetlerini yönlendirir.
5.18.3. Devlet yetkilileri, yerel özerk yönetimler, siyasi partiler, sivil toplum kurumları ve diğer
örgütlerle ilişkilerde vekalet olmaksızın Kongreyi temsil eder, bireyler ve tüzel kişilerle medeni
hukukla ilgili ilişkilerinde kongreyi temsil eder;
5.18.4. Kongre’nin mali belgelerine ana imzayı atma, bankalarda hesap açma, vekalet verme ve
Kongre’nin adına Kongre formlarını kullanarak tüm belgeleri, adresleri, mektupları imzalama
hakkına sahiptir.
5.18.5. Kongre çalışanları için zorunlu olan emirler ve talimatlar ile Kongre faaliyetleriyle ilgili
yönetmelikler, talimatlar ve emirleri yayımlar.
5.18.6. Kongre adına herhangi bir sözleşme veya kontratı sonuçlandırır ve imzalar.
5.18.7. Kongre çalışanları ile yapılacak iş sözleşmelerini nihai hale getirir ve bu sözleşmeleri
sonlandırır.
5.18.8. Kongre’nin pay sahibi (katılımcı) olduğu ticari kuruluşların pay sahiplerinin
(katılımcılarının) genel kurul toplantılarında Kongre’nin çıkarlarını temsil eder.
5.18.9. Bu Tüzük tarafından belirtilen diğer yetkileri üstlenir.
5.19. Kongre Yüksek Konseyi İdari Sekreteri Kongre’nin tam zamanlı bir çalışanı olup, bu
pozisyona kabulu ve görevden alınması Kongre Yüksek Konsey Başkanı’nın kararı ile yapılır.
5.20. Kongre Yüksek Konseyi İdari Sekreteri:
- Kongre’nin tüm etkinliklerinin hazırlanması, yürütülmesi ve belgelendirilmesine yönelik
organizasyonları sağlar.
- Kongre’nin yönetim organları tarafından alınan kararların uygulanmasını kontrol eder.

- Kongre Yüksek Konsey Başkanı adına sorumluluk alanları içinde bireysel yetkilerini uygular.
Kongre Yüksek Konseyi İdari Sekreteri, Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından verilmiş
vekaletle hareket eder.
Yüksek Konsey Başkanı tarafından verilen yetki çereçvesinde Kongre Yüksek Konseyi İdari
Sekreteri, çalışma gruplarını ve diğer çalışma organlarını oluşturmak üzere Kongre çalışanlarına
talimat ve bağlayıcı emirler verme hakkına sahiptir.
5.21.

Kongre Yüksek Konsey Başkanı’nın, Kongre Yüksek Konsey Üyelerinin, Kongre

Denetleme Kurulu üyeleri ve Başkanı’nın yetkileri aşağıdaki durumlarda erken sonlandırılabilir:
a) Yetkilerin erken sonlandırılması için bireysel başvuru.
b) Sağlık nedenleriyle görevini ifa etmesinin imkansızlığı.
c) Tüzüğe uymaması.
d) Bu Tüzük tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde kabul edilen Kongre yönetim
organlarının kararlarının yerine getirilmemesi.
e) Kongre’nin itibarını sarsacak hareketlerde bulunmak ve (veya) Kongre’nin amaç ve hedefleri
ile çelişen eylemlerde bulunmak.
Kongre Forumları arasındaki dönemde yukarıda bahsedilen kişilerin yetkilerinin erken
sonlandırılmasına ilişkin karar, Kongre Yüksek Konseyi tarafından alınır.
Kongre Yüksek Konseyi ayrıca Kongre Forumundan önce yetkileri erken sona erdirilen
görevlilerin yetkilerini Kongre Yüksek Konseyi’ndeki diğer kişilere tahsis edilmesi konusunu da
çözer.
5.22. Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu Kongrenin daimi yürütme organıdır. Kongre Yüksek
Konseyi Prezidyumu aşağıdakileri içerir:
- Kongre Yüksek Konseyi Başkanlık Divanlığını da yöneten Kongre Yüksek Konseyi Başkanı
- Kongre Yüksek Konseyi İdari Sekreteri
- Aşağıdaki ülkelerden veya bölgelerdeki Yüksek Konsey üyelerinden bir temsilci:
Abhazya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu (Karaçay-Çerkez ve KabardeyBalkar Cumhuriyetleri hariç), Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti,
Avrupa, Mısır Arap Cumhuriyeti, İsrail Devleti, Ürdün Haşemi Krallığı, Suriye Arap
Cumhuriyeti.

- Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından atanan Kongre’nin öncelikli alanlarının başkanları,
re’sen Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu üyeleridir.
- “Yüksek Konsey Prezidyumu hakkında” başlıklı yönetmelikte belirtilen diğer kişiler.
5.23. Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu:
5.23.1. Kendi yetkileri dahilinde Kongre’yi yönetir.
5.23.2. Devlet makamları, yerel özerk yönetimler, siyasi partiler, kamu dernekleri ve diğer
örgütlerle yetkinlik sınırları içerisinde karşılıklı etkileşimde bulunur.
5.23.3. Kongre faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili yönetmelikleri ve diğer eylemleri onaylar.
5.23.4. Kongre’nin bölgesel şubelerinin faaliyetlerini yönlendirir ve koordine eder.
5.23.5. Kongre üyelerinin Tüzüğün gereklerine uyumluluğu denetler.
5.23.6. Kongre üyelerinin birleşik kütüğünü tutar, üyelik ücretlerinin zamanında ödenmesini
kontrol eder. Üyelik aidatının ödenmesi ve ödemelerin kontrolu ile ilgili konular “Üyelik
hakkında” başlıklı yönetmelikte belirlenmiştir.
5.23.7. Bir takvim yılına yönelik Kongre fonlarının harcanmasıyla ilgili bir bütçe ve rapor
hazırlar.
5.23.8. Kongre personel listesini onaylar.
5.23.9. Kongre Forumunun organizasyonunu üstlenir.
5.23.10. Kongre üyelerinin genel kayıtlarını tutar.
5.23.11. Kongre Forumunun, Kongre Yüksek Konseyi’nin özel yetkinliğine atıfta bulunan
hususlar haricinde, Forumun kararlarında ve Kongre diğer tüm faaliyetleri ile ilgili bu Tüzük’te
belirtilmiş konularda kararlar alır.
5.23.2. Kongre’nin diğer sivil toplum kurumlarına erişiminin yanı sıra, tüzel kişilik haklarına
sahip şirketler, ticari ve ticari olmayan kuruluşların kurulması ve ekonomik ilişkilerin
kurulmasına karar verir.
5.23.13. Olağanüstü ve acil durumlarda, Kongre Yüksek Konsey Başkanı’nın önerisi üzerine, bir
Bölgesel Şube Başkanı’nın yetkilerinin sonlandırılmasına karar verebilir.
5.24. Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu gerekli görüldüğü zamanlarda, ancak yılda en az üç
defa olmak üzere toplanır. Toplantıda üyelerin yarısından fazlası mevcut olduğu takdirde Kongre
Yüksek Konsey Başkanlığı karar almaya yetkilidir. Kararlar toplantıda hazır bulunan Kongre

Yüksek Konseyi Prezidyumu’nun oy çoğunluğu ile alınır. Konsey Kongresi Yüksek Konseyi
Prezidyumu’nun kararları, Prezidyumu toplantılarının tutanaklarının şeklinde yapılmalıdır.
5.25. Kongre Yüksek Konseyi Prezidyumu’nun yetkili organlarının kurulmasından önceki
dönemde, Prezidyumu’nun görevleri Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından icra edilir.
5.26. Merkez Denetleme Kurulu, Kongre Forumu üyeleri arasından beş yıllık bir dönem için
Kongre Forumun belirlediği üye sayısına göre seçilir.
5.27. Merkez Denetleme Kurulu Başkanı, Kongre üyeleri arasından beş yıllık bir süre için
Kongre üyeleri tarafından seçilir.
5.28. Merkez Denetleme Kurulu, üyelerinin yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması
halinde karar alma yetkisine sahiptir. Kararlar, açık oyla, toplantıda hazır olan üyelerin basit
çoğunluğuyla alınır.
5.29. Merkez Denetleme Kurulu, Kongre’nin ekonomik faaliyetlerini, mevcut maddi değerlerin
muhasebesini kontrol eder.
5.30. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Kongre’nin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir bilgiye
erişme hakkına sahiptir.
5.31. Merkez Denetleme Kurulu, Kongre’nin olağandışı bir Forum düzenlemesine yönelik karar
verme hakkına sahiptir.
5.32. Gerektiği takdirde, Merkez Denetleme Kurulu, yürüttüğü faaliyetlerde uzman çalıştırabilir.
5.33. Merkez Denetleme Kurulu, Kongre Forumu’ndan önce faaliyetlerini raporlar. Kongreler
arasındaki dönemde, Denetim Kurulu raporu yılda bir defa olmak üzere Kongre Yüksek
Konseyi’ne sunulur.
5.34. Kongre ve organlarının faaliyetlerinin denetimi yılda en az bir defa yapılır.
5.35. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Kongre’nin diğer seçilmiş organlarının üyesi olamaz.
5.36. Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının muhafazası ve gelişimine yönelik misyonlarda üstün
başarılar için verilen “Dünya Abaza Kongresi Onursal Başkanı” ünvanı, Kongre Forumu Yüksek
Konseyi tarafından takdim edilir. Onursal Başkan, Kongre’nin faaliyetlerinin yürütülmesinde
yardımcı olur. Onursal Başkan, yalnızca Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından verilen bir
vekaletname temelinde Kongre adına hareket etme hakkına sahip olabilir.

Madde 6. KONGRE’NİN YAPISI
6.1. Kongre’nin yapısı Kongre organları, Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının ikamet ettiği ülke ve
bölgelerdeki Kongre’nin bölgesel şubeleri ve Kongre’nin ilgili bölgesel şubelerinin olduğu
bölgelerdeki Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının mensuplarının yoğunlukta ikamet ettiği bölge ve
ülkelerdeki yerel şubelerden oluşmaktadır.
6.2. Kongre Yüksek Konseyi kararı ile şubeler ve temsilcilikler oluşturulabilir.
Madde 7. KONGRE’NİN BÖLGESEL VE YEREL ŞUBELERİ
7.1. Kongre’nin bölgesel şubeleri Abhazya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Karaçay-Çerkez
Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyet, Ortadoğu bölgesindeki ülkeler, Birleşik Krallık ve Amerika
Birleşik Devletleri ile beraber Abhaz-Abaza ve Ubıh halkına mensupların ikamet ettiği ülke ve
bölgelerde, Kongre Yüksek Konseyi kararı ile kurulacaktır.
Bölgesel şubeler, Kongre Yüksek Konseyi tarafından onaylanmış “Kongre’nin Bölgesel Şubeler
Yönetmeliği” temelinde faaliyetlerini yürütür.
7.2. Yerel şubeler Abhaz-Abaza ve Ubıh halkına mensup kişilerin yoğun yaşadığı bölgeler temel
alınarak, ilgili bölgedeki en az 10 Kongre üyesinin mevcudiyetiyle, Kongre’nin bölgesel
şubesinin kararıyla kurulabilir.
7.3. Yerel şubeler, yapısal olarak Kongre’nin ilgili bölge şubelerinin birer parçasıdırlar. Yerel
şubenin kurulmasından önce Kongre üyeleri ilgili bölgedeki bölgesel şubeye üye olabilir, henüz
bir bölgesel şubenin olmadığı durumlarda ise Abhazya Cumhuriyeti’ndeki bölgesel bir şubeye
üye olabilirler.
7.4. Kongre’nin bölgesel ve yerel şubeleri, kayıt altına alınan ülkenin mevzuatlarına ve bu
Tüzüğün öngördüğü şekle uygun kendilerini tüzel kişilik olarak tescil edebilirler. Kongre
Yüksek Konseyi Başkanı, Kongre Yüksek Konseyi kararına dayanarak Kongre’nin bölgesel ve
yerel şubelerinin devlet nezdinde tescil edilebilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesini
sağlar. Kongre’nin bölgesel ve yerel şubelerinin tüzüğü, Kongre tüzüğüne aykırı olamaz.

7.5. Tüzel kişilik olarak kayıt olsun veya olmasın, Kongre’nin şubeleri eşit haklara sahip ve
kendi aralarında ve Kongre ile olan ilişkilerinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmalarının
yanı sıra, Kongre üyeleri ile Kongre’nin bölgesel şubelerine üye olanlar eşit hak ve
sorumluluklara sahiptir.
Kongre Tüzüğü temelinde hareket eden şubeler, operasyonel yönetimi hakkı temelinde
Kongre’nin tarafından mülkiyet verilmekteler. Kongre’nin şubeleri, Kongre mülkiyetini bu
Tüzük ile belirlenmiş biçimde, Kongre organlarının kararlarına uygun olarak kullanma hakkına
sahiptirler.
7.6. İlgili kurum ile birlikte Yüksek Konsey Başkanı tarafından Kongre adına imzalanmış bir
sözleşme garantisiyle veya başka bir anlaşma kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişilik statüsüne
sahip diğer kuruluşlar, Kongre’nin bölgesel veya yerel şubelerinin işlevlerini yerine getirme
yetkisine sahiptir.
7.7. Türkiye’deki Kongre Bölge Şubeleri’nin işlevleri, Tüzüğün 7.6 maddesine uygun olarak
belirtilmiş anlaşma çerçevesinde Abhaz Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülür. Bu
anlaşma, aynı zamanında, bu Tüzüğün 7.10 maddesindeki hükümlerin Abhaz Dernekleri
Federasyonu (ABHAZFED) tarafından uygulanması için gerekli hak ve prosedürleri
belirlemektedir.
Rusya Federasyonu’ndanki Kongre Bölge Şubesinin işlevi, Tüzüğün 7.6 maddesine uygun
olarak belirtilmiş anlaşma çerçevesinde Kar amacı gütmeyen özerk bir örgüt olan “Alashara”
tarafından yürütülür. Bu anlaşma, aynı zamanında, bu Tüzüğün 7.10 maddesindeki hükümlerin
Kar amacı gütmeyen özerk bir örgüt olan “Alashara” tarafından uygulanması için gerekli hak ve
prosedürleri belirlemektedir.
7.8. Üyelik ücretleri Kongre’nin üyeleri tarafından, Kongre’de hangi şekilde yer aldıkları
gözetilmeksizin, Kongre Yüksek Konseyi tarafından onaylanmış Üyelik Yönetmeliği tarafından
belirlenen şekilde ve miktarlarda ödenir.
7.9. Kongre bölgesel şubesinin en yüksek yönetim organı Bölgesel Şubenin Genel Kurul
Toplantısı olup, yılda en az iki kez Bölge Şube Konseyi’nin kararı ile toplanır.
7.10. Bölge Şubesi Genel Kurulu:
a) Kongre’nin Bölgesel Ofis Konseyi’nin nicel bileşimini belirler;

b) Kongre üyeleri arasından, beş yıllık bir süre için bölge şubesine kayıtlı olan Kongre Bölgesel
Şubesi üyeleri arasından seçim yapar, yetkilerini belirlenen takvim gereğince önceden
sonlandırır;
c) Kongre Yüksek Konseyi ile mutabakat halinde, Kongre'nin Bölgesel Şubesi'nin Konsey
Başkanı’nı, ilgili Bölgesel Şube Konseyi'nin üyelerinin arasından beş yıllık bir süre için seçer ve
önceki yetkilerini Kongre Yüksek Konseyi ile mutabakat halinde olarak sona erdirir.
d) Şubenin ana faaliyet alanlarını belirler.
e) Beş yıllık bir süre için Bölgesel Gençlik Konseyi ve Bölgesel Kadın Konseyi’nin kuruluşuna
karar verir, üyelerini ve başkanlarını seçer, niceliksel bileşimlerini belirler ve yetkilerini
belirlenen takvime göre sonlandırır.
e) Şubenin seçimle tespit edilen organlarının raporlarını alır;
g) Şubenin devlet tarafından tescil edilmesi için bir teklif vererek Kongre Yüksek Konseyi’ne
başvuruya karar verir;
h) Kongre Yüksek Konseyi tarafından onaylanan temsil normları dahilinde Kongre Forumuna
delegeleri seçer;
i) Bölgesel Şube’nin diğer konulardaki faaliyetleri hakkında kararlar alır.
7.11. Bölgesel Şube Konsey üyeleri ile Bölgesel Şube Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ve
Başkanı’nın yetkileri, aşağıdaki durumlarda bu Tüzük tarafından tanımlanan şekilde Bölgesel
Şube Genel Kurulu tarafından erken feshedilebilir:
a) Yetkilerinin erken sonlandırılması için kişisel yapılan başvuru;
b) görevlerini tam olarak yerine getirmelerinin imkansız olduğu durumlar;
c) Üyelik aidatlarının ödenmemesi de dahil olmak üzere Tüzüğe uyulmaması;
d) Kongre’nin yönetim organları ile şubelerin bu Tüzük tarafından belirlenen yetki sınırları
dahilinde almış oldukları kararlara uyulmaması;
e) Kongre’nin faaliyetlerini küçük düşürücü hareketlerde bulunmak ve (veya) Kongre’nin amaç
ve hedefleri ile çelişen eylemlerde bulunmak.
7.12. Bölgesel Şube Genel Kurulu, Kongre’nin yerel şubeleri tarafından seçilen delegelerin
yarısından fazlasının katıldığı veya yerel şubelerin mevcut olmadığı durumlarda, Bölgesel
Şube’de kayıtlı Kongre üyelerinin yarısından fazlasının katıldığı durumlarda karar alma

yetkisine sahiptir.Oylama şekli ve karar alma prosedürü, Bölgesel Şube Genel Kurulu’nda
belirlenir.
7.13. Bölgesel Şube’nin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gerekçelerle toplanabilir:
- Bölgesel Şube Konseyi’nin kararı ile;
- İlgili bölgesel şubedeki Kongre üyelerinin en az 1/3’ünün yazılı talebiyle;
- Kongre Yüksek Konseyi’nin inisiyatifi ile;
- Kongre’nin Yerel Şubelerinin Konseyleri inisiyatifi ile.
7.14. Bölgesel Şubenin Genel Kurulları arasındaki dönemde, Bölgesel Şube, Kongre’nin
Bölgesel Şube Konseyi’nin başkanı tarafından yönetilen Bölgesel Şube Konseyi tarafından idare
edilir.
7.15. Kongre’nin Bölgesel Şube Konseyi yanı sıra Kongre’nin yerel konseylerinin başkanları da
yer almaktadır.
7.16. Bölgesel Şube Konseyi’nin toplantıları ihtiyaç duyulduğu zamanlarda, ancak en az altı
ayda bir yapılır. Toplantı üye sayısının yarısından fazlasının katılması koşuluyla, Bölgesel Şube
Konseyi’nin kararları oy çokluğu ile alınır.
7.17. Bölgesel Şube Konseyi;
a) Kongre’nin yerel şubelerinin temsil edilmesiyle ilgili normları kurar ve Kongre’nin Bölgesel
Şube Genel Kurulunu düzenler, gündemini belirler;
b) Bölgesel Şube’nin Genel Kurulunda alınan kararların uygulanmasını düzenler ve denetler;
c) Önerilerini Kongre Yüksek Konseyi’ne iletir;
d) Bölgesel Şube’nin Genel Kurulu'nun yetkisinde değil, ancak Bölgesel Şube faaliyetlerinin
yönetiminde diğer yetkilerini kullanır.
7.18. Kongre Bölgesel Şube Konsey Başkanı:
a) Bölgesel Şube adına, Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından verilmiş vekalet temelinde
devlet organlarındaki ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki çıkarlarını temsil eder;
b) Bölgesel Şube Konseyi’nin toplantılarını düzenler;
c) Bölgesel Ofis Genel Kurulu ve Kongre'nin Bölgesel Şube Konseyi'nin görüşüne sunulacak
konuların listesini belirler;

d) Bölgesel Şubenin mevcut faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili olarak diğer sahip olduğu yetkileri
kullanır.
7.19. Aşağıdaki durumlarda Kongre Yüksek Konseyi ile mutabakata varılarak, Kongre'nin
Bölgesel Şube Genel Kurulundaki kararla Kongre'nin Bölgesel Şube Konsey Başkanı'nın
yetkileri erken sonlandırılabilir:
a) Yetkilerinin erken sonlandırılması için kişisel yapılan başvuru;
b) görevlerini tam olarak yerine getirmelerinin imkansız olduğu durumlar;
c) Üyelik aidatlarının ödenmemesi de dahil olmak üzere Tüzüğe uyulmaması;
d) Kongre’nin yönetim organları ile şubelerin bu Tüzük tarafından belirlenen yetki sınırları
dahilinde almış oldukları kararlara uyulmaması;
e) Kongre’nin faaliyetlerini küçük düşürücü hareketlerde bulunmak ve (veya) Kongre’nin amaç
ve hedefleri ile çelişen eylemlerde bulunmak.
7.20. Aşağıdaki maddelerde belirtilenler Bölgesel Şube Konsey Başkanı'nın yetkilerinin erken
sonlandırılmasıyla ilgili olarak inisiyatifte bulunabilirler:
a) Kongre Yüksek Konsey Başkanı;
b) Kongre'nin Bölgesel Ofis Konseyi;
c) İlgili Bölgesel Ofise kayıtlı olan Kongre Üyelerinin en az 1/3'ü.
Kongre'nin Bölgesel Şube Genel Kurulu, yukarıdaki belirtilmiş maddelerdeki inisyatif
kullanılabilecek durumlarda yapılan önerileri dikkate alarak Kongre'nin Bölgesel Şube
Başkanı'nın yetkilerinin erken sonlandırılmasına yönelik bir karar alacaktır.
7.21. Bu şubede birleştirilmiş Kongre üyelerinin sayısına bağlı olarak, Şube Genel Kurulu
kararıyla, Denetleme Kurulu veya şube denetçisi, beş yıllık bir süreliğine seçilir ve yetkileri
erken sonlandırılmasına yönelik karar alır.
7.22. Şubenin Denetleme Kurulu, üyelerinin yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması
halinde karar almaya yetkilidir. Kararlar, açık oyla, mevcut olan üyelerin basit çoğunluğuyla
alınır.
7.23. Denetleme Kurulu (Denetçi), şubenin ekonomik faaliyetlerini, menkullerin durumunu ve
muhasebesini denetler.

7.24. Şubenin Denetleme Kurulu (Denetçi) üyeleri, şubenin faaliyetleri ile ilgili olarak, Şube
Konseyi üyeleri ve şube personeli ile ilgili herhangi bir bilgiye erişme hakkına sahiptir.
7.25. Şubenin Denetleme Kurulu (Denetçi), Bölgesel Şube'nin olağandışı Genel Kurul
Toplantısının düzenlenmesine karar verme hakkına sahiptir.
7.26. Bölgesel Şube Denetleme Kurulu (Denetçi), yürüttüğü faaliyetleri Bölgesel Şube Genel
Kurulu'na sunar.
7.27. Bölgesel Şubenin denetimi yılda en az bir kere yapılır.
7.28. Bölgesel Şubenin Denetim Kurulu'nun (Denetçi) bir üyesi, şubenin tam zamanlı bir çalışanı
veya Şube Konseyi'nin bir üyesi olamaz.
7.29. Kongre'nin Yerel Şubesinin en üst yönetim organı, Yerel Şube Konseyi kararıyla yılda en
az bir kez toplanan Kongre Yerel Şubesi Genel Kurulu'dur.
7.30. Kongre'nin Yerel Şube Genel Kurulu:
a) Kongre'nin Yerel Şubesinin faaliyetlerinin ana yönlerini tanımlar;
b) Üye sayısını belirler ve Kongre'nin Yerel Şube Konseyi'ni seçer, üyelerin yetkilerini
zamanından önce sonlandırır;
c) Yerel Şube Başkanı'nı beş yıllık bir süre için seçer ve yetkilerini planlanandan önce
sonlandırır;
d) Kongre'nin Yerel Şubesi'nden Bölgese Gençlik Konseyi, Bölgesel Kadın Konseyi, Bölgesel
Yaşlılar Konseyi temsilcilerini seçer ve temsil eder;
e) Şubenin seçimle tespit edilen organlarının raporlarını alır;
e) Yerel Şubenin devlet tarafından tescil edilmesine yönelik karar verir;
g) Kongre'nin Bölgesel Şube Konseyi tarafından onaylanan temsil normları dahilinde ilgili
Kongre'nin Bölgesel Şubelerin Genel Kurullarına delegeleri seçer;
h) Yerel Şube'deki diğer konular ile ilgili kararlar alır.
7.31. Yerel Şube Denetçisi, Yerel Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanının yetkileri
aşağıdaki durumlarda Şube Genel Kurulu'nun toplanmasından önce sonlandırılabilir:
a) Yetkilerinin erken sonlandırılması için kişisel yapılan başvuru;
b) görevlerini tam olarak yerine getirmelerinin imkansız olduğu durumlar;
c) Üyelik aidatlarının ödenmemesi de dahil olmak üzere Tüzüğe uyulmaması;

d) Kongre’nin yönetim organları ile şubelerin bu Tüzük tarafından belirlenen yetki sınırları
dahilinde almış oldukları kararlara uyulmaması;
e) Kongre’nin faaliyetlerini küçük düşürücü hareketlerde bulunmak ve (veya) Kongre’nin amaç
ve hedefleri ile çelişen eylemlerde bulunmak.
7.32. Yerel Şube Genel Kurulu, Kongre'nin Yerel Şubesi'ne kayıtlı olan Kongre üyelerinin
yarısından fazlasının katılımıyla karar verme hakkına sahip olur. Oylama şekli ve karar alma
prosedürü, Kongrenin Yerel Şube Genel Kurulu tarafından belirlenir.
7.33. Yerel Şube’nin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gerekçelerle toplanabilir:
- Yerel Şube Konseyi’nin kararı ile;
- İlgili şubedeki kayıtlı Kongre'ye üyelerinin en az 1/3’ünün yazılı talebiyle;
- İlgili Kongre Bölgesel Konseyi'nin inisiyatifi ile;
7.34. Genel Kurullar arasındaki dönemde Yerel Şube'nin faaliyetleri beş yıllık bir süre için
Kongre'nin Yerel Şubesi'nin Genel Kurulunda seçilmiş Yerel Şube'nin daimi yönetim organı
olan Yerel Şube Konseyi tarafından yürütülür.
7.35. Yerel Şube Konseyi’nin toplantıları ihtiyaç duyulduğu zamanlarda, ancak en az altı ayda
bir yapılır. Toplantı üye sayısının yarısından fazlasının katılması koşuluyla, Yerel Şube
Konseyi’nin kararları açık oylama usülüyle yapılan oy çokluğu neticesinde alınır.
7.36. Yerel Şube Konseyi:
1) Yerel Şubenin Genel Kurulunu toplar, gündemini belirler;
2) Yerel Şube’nin Genel Kurulunda alınan kararların uygulanmasını düzenler ve denetler;
3) Kongre'nin Bölgesel Şube Konseyi'ne tavsiyelerde bulunur;
4)Yerel Şube’nin Genel Kurulu'nun yetkisinde olmayan, diğer Yerel Şube faaliyetlerinin
yönetimini yürütmektedir.
7.37. Yeni kurulan Yerel Şube’nin Genel Kurul Başkanı Kongre’nin ilgili Bölge Şubesi Genel
Kurulu tarafından beş yıllık süre için seçilmektedir ve görevi icabı Kongre’nin Yerel Şube
Konseyi yönetmektedir.
7.38. Kongre Yerel Şubesi Yönetim Kurulu Başkano:
a) Yerel Şube adına, Kongre Yüksek Konseyi Başkanı tarafından verilmiş vekalet temelinde
devlet organlarındaki ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki çıkarlarını temsil eder;

b) Kongre'nin Yerel Şube Konseyinin toplantılarını düzenler;
c) Kongre'nin Yerel Şube Konseyi'nde tartışılacak konuların listesini belirler;
d) Yerel Şubenin mevcut faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili olarak diğer sahip olduğu yetkileri
kullanır.
7.39. Aşağıdaki durumlarda Kongre Yerel Şubesi Genel Kurulu karar ile Kongre'nin Yerel Şube
Konsey Başkanı'nın yetkileri erken sonlandırılabilir:
a) Yetkilerinin erken sonlandırılması için kişisel yapılan başvuru;
b) görevlerini tam olarak yerine getirmelerinin imkansız olduğu durumlar;
c) Üyelik aidatlarının ödenmemesi de dahil olmak üzere Tüzüğe uyulmaması;
d) Kongre’nin yönetim organları ile şubelerin bu Tüzük tarafından belirlenen yetki sınırları
dahilinde almış oldukları kararlara uyulmaması;
e) Kongre’nin faaliyetlerini küçük düşürücü hareketlerde bulunmak ve (veya) Kongre’nin amaç
ve hedefleri ile çelişen eylemlerde bulunmak.
7.40. Aşağıdaki maddelerde belirtilenler Yerel Şube Konsey Başkanı'nın yetkilerinin erken
sonlandırılmasıyla ilgili olarak inisiyatifte bulunabilirler:
a) Kongre Yüksek Konsey Başkanı;
b) Kongre'nin Yerel Ofis Konseyi;
c) İlgili Yerel Ofise kayıtlı olan Kongre Üyelerinin en az 1/3'ü.
d) At least 1/3 of the members of Congress who are registered with the Local branch.
Kongre'nin Yerel Şube Genel Kurulu, yukarıdaki belirtilmiş maddelerdeki inisyatif
kullanılabilecek durumlarda yapılan önerileri dikkate alarak Kongre'nin Yerel Şube Başkanı'nın
yetkilerinin erken sonlandırılmasına yönelik bir karar alacaktır.
7.41. Yerel Şube Genel Kurulu, beş yıllık bir süre için Yerel Şube Denetçisini seçer ve aynı
zamanda yetkilerini belirlenen tarihten önce sona erdirebilir.
7.42.Yerel Şube Denetçisi, Yerel Şubenin ekonomik faaliyetlerini, menkullerin durumunu ve
muhasebesini denetler.
7.43. Yerel Şubenin Denetçisi, şubenin faaliyetleri ile ilgili olarak, Şube Konseyi üyeleri ve şube
personeli ile ilgili herhangi bir bilgiye erişme hakkına sahiptir.

7.44. Şube Denetçisi, Yerel Şube'nin olağandışı Genel Kurul Toplantısının düzenlenmesine karar
verme hakkına sahiptir.
7.45. Yerel Şube Denetçisi, yürüttüğü faaliyetleri Yerel Şube Genel Kurulu'na sunar.
7.46. Yerel Şubenin faaliyetlerinin denetimi yılda en az bir kere yapılır.
7.47. Yerel Şube Denetçisi, şubenin bir çalışanı veya Şube Konseyi'nin bir üyesi olamaz.
Madde 8. KONGRE ŞUBELERİ VE TEMSİLCİLERİ
8.1. Şube ve temsilciler, Kongre Yüksek Konsey kararı ile oluşturulabilir.
8.2. Şubeler ve temsilciler Kongre'nin ayrı birimleridir ve tüzel kişiler değildir. Bunlara
Kongre'ye ait mülkiyet tahsis edilir ve gaaliyetlerini Kongre Yüksek Konseyi tarafından
onaylanmış şube, temsilcilik ile ilgili hükümler temelinde yürütürler.
Madde 9. KONGRE'NİN MALVARLIĞI
9.1. Kongre, yürürlükteki mevzuata uygun olarak bina, yapı, konut, ulaşım, teçhizat, kültür ve
eğitim tesisleri, spor ve sağlık tesisleri, nakit para, hisse senetleri ve bu Tüzük tarafından
belirtilen faaliyetlerin devamlılığı ve bakımını sağlamak için gerekli diğer menkul kıymetlere
sahip olabilir.
9.2. Mülkiyet, bir tüzel kişilik olarak Kongreyi bağlayıcı bir konudur. Kongre üyeleri, üyelik
aidatları ve diğer katkılar dahil olmak üzere Kongre tarafından kendilerine aktarılan mülkiyet
haklarını ellerinde bulunduruamazlar ve Kongre ile ilgili menkule ilişkin veya borçlar haklara
sahip değildirler.
9.3. Kongre'nin mülkiyet ve fon kaynakları şu şekildedir:
a) Gönüllü katkı ve bağışlar;
b) Giriş ve üyelik ücretleri;
c) Medeni hukuk anlaşmalardan gelen gelirler;
d) Dış ekonomik faaliyetler de dahil olmak üzere girişimcilik aracılığıyla elde edilen gelirler;

e) Tüzükle uyumlu olarak düzenlenen konferans, sergi, çekiliş, açık arttırma, dersler ve diğer
etkinlikler aracılığıyla elde edilen gelirler;
f) Yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmamış diğer kaynaklar.
Madde 10. KONGRE'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TASFİYESİ
10.1. Kongre, mevcut Tüzüğe uygun olarak almuş olduğu kararla Kongre'yi yeniden organize
edebilir veya tasfiye edebilir.
10.2. Kongre'nin yeniden yapılandırılması, yeterli çoğunluk sağlanmışsa delegelerin üçte ikisinin
bu yönde alacağı bir kararla yapılır.
10.3. Kongre yeniden yapılandırıldığında, Kongre'nin tüm hak ve görevleri, kanun tarafından
usulüne uygun olarak ardılına geçer.
10.4. Kongre'nin tasfiyesi yeterli çoğunluğun olduğu durumdaa mevcut delegelerin 2/3'ünün
(ücte ikisinin) bu yöndeki kararı ile yapılır.
10.5. Kongre'nin tasfiyesi halinde, Kongre'nin işlerini yönetmek için tüm yetkileri üstlenen bir
tasfiye komisyonu kurulur.
10.6. Kongre tasfiye edildiğinde Kongre'nin kira veya ücretsiz olarak kullandığı mülkün hak
sahiplerine iade edilir, Kongre'nin malı olan fon ve mülkler alacaklılarla yapılan uzlaşma ve
diğer yükümlülükler için yapılan ödemelerin ardından yasal amaçlar için kullanılır.
10.7. Kongre personeli ile ilgili belgeler, yasa ile belirlenen usüle uygun olara devlet arşivlerine
aktarılır.
Madde 11. TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE EKLER
11.1. Bu Tüzükte yapılacak değişiklik ve eklerin onaylanmasına ilişkin kararlar yeterli
çoğunluğun mevcut olduğu durumda, Forum Kongresi tarafından mevcut üyelerin 2/3'ünün (üçte
ikisinin) oyuyla alınır. Kanunla öngörülen şekilde Kongre Tüzüğünde yapılacak değişiklikler ve
ekler, devlet kaydına tabidir ve bu kaydın işlenmesinden itibaren yasal hale gelir.

