
 

 
A.S.A.B’IN DÜNYA SERVİSİ İÇİN ON İKİ KAVRAMI* 

Adsiz Seks ve Aşk Bağımlıları (A.S.A.B.) 
 

1. A.S.A.B. Dünya Servisi için nihai sorumluluk ve yetki, birliğimizin ve kardeşliğimizin ortak bilincinde 
bulunur.  
2. Yıllık İş Konferansı, dünya hizmetlerimizin ve bir bütün olarak A.S.A.B.'ın sesi ve bilincidir. 
3. Etkili liderliği sağlamak için A.S.A.B.'ın her bir unsuru ; konferans, mütevelli heyeti, personel ve komiteler 
,“Karar Hakkı’na” sahiptir.  
4. “Katılım Hakkı", üyelere güvenilir hizmetkarları oldukları seviyeye kadar bir oy kullanma fırsatı verilerek 
sürdürülür.  
5. Azınlığın görüşlerinin dinlenmesi ve kişisel şikayetlerin dikkatle ele alınması için “İtiraz Hakkı” hakimdir. 
6. Konferans, dünya hizmet meselelerinin çoğunda baş inisiyatif ve aktif sorumluluğun, Mütevelli Heyeti 
olarak hareket eden Konferansın üyeleri tarafından yerine getirilmesi gerektiğini kabul eder.  
7. Ana Sözleşme ve Kardeşliğin Tüzüğü, mütevelli heyetine dünya hizmeti işlerini yönetme ve yürütme yetkisi 
veren yasal belgelerdir. Konferans Tüzüğü yasal bir belge olmakla birlikte; aynı zamanda geleneğe ve 
A.S.A.B.’ ın gücüne de dayanır.   
8. Mütevelliler, genel politika ve finansın başlıca planlayıcıları ve yöneticileridir. Personel işe alma yetkileri de 
dahil olmak üzere, ayrı olarak birleştirilmiş ve sürekli olarak aktif olan hizmetler üzerinde gözetim hakkına 
sahiptirler.  
9. İyi hizmet liderleri, sağlam ve uygun seçme yöntemleriyle birlikte, gelecekteki işleyişimiz ve güvenliğimiz 
için her düzeyde vazgeçilmezdir. Birincil dünya hizmeti liderliği, Mütevelli Heyeti tarafından üstlenilmelidir. 
10. Her hizmet sorumluluğu, eşit hizmet yetkilisi tarafından eşleştirilir – bu yetkinin kapsamı, ister gelenek, 
isterse karar ya da belirli iş tanımı ve/veya uygun tüzüklerle her zaman iyi tanımlanmalıdır. 
11. Mütevelli heyeti, mümkün olan en iyi komitelere, personele ve danışmanlara ihtiyaç duyar. Genel yapı, 
nitelikler, göreve başlama prosedürleri, rotasyon sistemleri ve haklar ve görevler her zaman ciddiyetini 
koruyan konulardır.  
12. Konferans, aşağıda bahsi geçen A.S.A.B. geleneklerine vurgu yapar:  

a. asla tehlikeli bir servetin veya gücün merkezi olmamasına özen göstermek  
b. yeterli işletme fonu ve ekonomik bağımsızlık ilkesine sadık kalmak  
c. üyelerinden hiçbirini diğerleri üzerinde vasıfsız bir yetkiye sahip bir konuma yerleştirilmemesi 
d. tüm önemli kararları tartışma, oylama ve mümkün olduğunda esaslı oybirliği ile alınması  
e. eylemlerinin hiçbir zaman kişisel olarak cezalandırıcı veya kamusal tartışmaya teşvik edici olmaması  
f. hiçbir zaman hükümet eylemleri gerçekleştirilmemesi ve hizmet ettiği Kardeşlik gibi düşünce ve 
eylemde her zaman demokratik kalınması 
 

*©2012 The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc. Tüm hakları saklıdır. On İki kavramlar, Alcoholics Anonymous World  
Services, İnç.'in izniyle yeniden basılmış ve uyarlanmıştır. Adsız Alkolikler sadece alkolizmden kurtulma programıdır. On İki kavramla, A.A.'dan sonra  
şekillenen, ancak diğer sorunları ele alan programlar ve faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanılması, aksini ima etmez. 

 

Daha fazla Türkçe bilgi için lütfen A.S.A.B. web sitesini ziyaret edin https://slaafws.org/turkish 
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