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1. Ümumi müddəalar 

    1.1. “IPS-Azərbaycan” Alman Bundestaqında təcrübə keçmiş Azərbaycan Məzunlarının 

Birliyi mənafe birliyi əsasında vətəndaşların könüllü birləşməsidir. 

    1.2. “IPS-Azərbaycan” Alman Bundestaqında təcrübə keçmiş Azərbaycan Məzunlarının 

Birliyi (bundan sonra Birlik adlanacaq) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, “Qeyri-

hökümət təşkilatları (İctimai Birliklər və Fondlar) Haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir. 

    1.3. Birlik Almaniya Bundestaqinda IPS (Beynəlxalq Parlament Stipendiyası) üzrə təcrübə 

keçmiş gənclərdən ibarət ictimai birlikdir.  

1.4. Birlik öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına, 

BMT-nin “Insan hüquqları bəyannaməsi”nə və öz Nizamnaməsinə müvafiq qurur, tam 

təşkilati, maliyyə və təsərrüfat müstəqilliyinə malikdir. 

1.5. Birlik siyasətdən kənar konteksdə fəaliyyət göstərir, öz tədbirlərini geniş aşkarlıq 

şəraitində həyata keçirir, könüllülük, üzvlərin hüquq bərabərliyi, özünüidarə, qanunçuluq 

əsasında fəaliyyət göstərir. 

1.6. Birliyin hüquqi ünvanı: 

Bakı Şəhəri, Nəsimi rayonu, Hənifə Ələsgərov küçəsi ev 11, mənzil 17 

 
 

2. Birliyin məqsəd və vəzifələri 

2.1. Birliyin əsas məqsədi  İPS üzrə Almaniya Bundestaqinda praktika keçmiş Azərbaycan 

gənclərini bir Birlikdə birləşdirərərək yeni seçilmiş Təqaüdçüləri bu sahədə dəstəkləmək və 

məlumatlandırmaqdir. 

2.2. Birlik aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

 İPS məzunlarının görüş və ünsiyyəti üçün şəraitin yaradılması 

 İPS məzunları arasinda əlaqə yaradilmasina imkan verən şəraitin yaradilması, 

əməkdaşlığın təşkili 

 İPS məzunları arasinda informasiya mübadiləsini təmin edən informasiya 

strukturlarının yaradılması 

 İPS məzunlarının məlumat bazasının aparılması 

 İPS məzunlarını əmək və biznes bazarında tendensiya və vakansiya məlumatları ilə 

təmin edən məsləhətçi informasiya mərkəzinin yaradılması və dəstəklənməsi 

 Birliyin məqsədlərinə uyğun layihə və proqramların təşəbbüsü və işlənməsi 

 Birliyin layihə və proqramlarının həyata keçirilməsi üçün ölkə daxilində (va 

ölkədənkənar) Sponsorlarin axtarilması 

 İPS məzunlarının eləcə də iştirakçılarının və təşkilatçılarının iştirakı ilə xeyriyyəçi, 

mədəni-əyləncəli, informasiya və digər xarakterli proqramların hazırlanması və həyata 

keçirilməsi  

2.3. Birlik: 

 “KİV Haqqında” Qanuna müvafiq olaraq müəyyən edilmiş qaydada kütləvi 

informasiya vasitələrini tə’sis edə; 

 Nizamnamə vəzifələrinə uyğun olaraq digər təşkilatlarla, beynəlxalq birlik və 

təşkilatlarla əlaqələr qura; 

 Birliyin səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər üzrə yerli və beynəlxalq konfranslar, 

seminarlar, simpoziumlar keçirə, bu qəbildən olan tədbirlərdə iştirak edə;  

 Məqsəd və vəzifələrinə uyğun olan, qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər 

fəaliyyətləri həyata keçirə bilər.      

2.4. Birlik: 

 öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin 

səlahiyyətlərinə müdaxilə edə və fəaliyyətlərinə qarışa; 



 Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin, Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisinin və bələdiyyələrin seçkisində iştirak edə; 

 siyasi partiyalara maliyyə və başqa maddi yardım göstərə bilməz. 

 

3. Birlik iştirakçıları 

3.1. Birliyin iştirakçıları tə’sisçilər, üzvlər və köməkçilərdir. Əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər Birliyin iştirakçıları ola bilərlər. 

3.2. Dövlət hakimiyyəti və özünüidarə orqanları istisna olmaqla, hüquqi və demokratik 

Azərbaycan Respublikasının birliyini və bütövlüyünü hər şeydən uca tutan, milli və mə’nəvi 

dəyərlərimizə inamla bağlanan, insan haqlarına və qanunlara hörmət edən bu nizamnaməni 

qəbul edən, onun məqsəd və vəzifələrini həyata keçirməyə çalışan 18 yaşına çatmış və IPS 

proqramı üzrə Almaniya Bundestaqında praktika keçmiş şəxslər Birliyin üzvü ola bilər. 

3.3. Birliyin üzvlüyünə qəbul fərdi qaydada, şəxsi ərizə əsasında aparılır. Birliyə üzvlərin 

qəbulu İdarə Heyəti tərəfindən həyata keçirilir. Ərizə təqdim edildiyi gündən bir ay 

müddətində İdarə Heyəti bütün təhlil və sorğularını tamamlayaraq ərizəçinin Birlik üzvlüyünə 

qəbuluna baxır. İdarə Heyəti üzvlərinin yarıdan çoxu müsbət münasibətini bildirdikdə ərizəçi 

Birliyin üzvlüyünə qəbul edilir. 

3.4. Birliyin üzvləri bərabər hüquqludurlar. Birlik üzvlərinin aşağıdakı hüquqları var:  

 Birliyin orqanlarına seçmək və seçilmək; 

 Birliyin fəaliyyətinə dair hər hansı məsələnin onun yığıncaqlarında, konfranslarında, 

kütləvi informasiya  vasitələrində sərbəst müzakirə etmək, təkliflər vermək; 

 Birliyin fəaliyyəti barədə onun orqanlarından lazımi mə’lumat almaq; 

 Birliyin hər hansı orqanının işində məşvərətçi səslə iştirak etmək; 

 Onun hüquq və vəzifələri ilə bağlı hər hansı məsələnin müzakirəsində şəxsən iştirak 

etmək, izahat vermək, e’tirazını bildirmək və şikayət vermək; 

 Birlikdaxili tədbirlərdə iştirak etmək; 

 Birlik üzvlüyünə xitam verilməsindən məhkəməyə şikayət etmək; 

 Birliyin üzvlüyündən çıxmaq üçün yazılı müraciət etmək. 

3.5. Birliyin üzvü eyni zamanda Birliyin iki seçkili orqanının üzvü ola bilməz. 

3.6. Birliyin üzvü yalnız Birliyin Ümumi Yığıncağı, İdarə Heyəti və ya sədri (o olmadıqda 

isə sədr müavini) səlahiyyət verdikdə, Birliyi təmsil edə və ya onun adından bəyanatla çıxış 

edə bilər. 

3.7. Birliyin üzvləri aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar: 

 Birliyin daxilində qarşılıqlı hörmət, davranışda milli, etik-əxlaqi normaları və bəşəri 

dəyərləri gözləmək; 

 Birliyin bütövlüyünün qorunmasını, birlikdaxili işlərdə ümumi inamı və iş ahəngini 

poza biləcək söz, nəşr və hərəkətlərdən çəkinmək; 

 Birliyin Nizamnamə tələblərinə əməl etməyi, səlahiyyətli birlik orqanlarının qərar və 

bəyanatlarına uyğun hərəkət etmək; 

3.8. Birliyin üzvlüyünə aşağıdakı hallarda xitam verilir: 

 Birlik ləğv edildikdə; 

 Könüllü olaraq Birliyin üzvlüyündən çıxdıqda; 

 Birliyin üzvlüyündən çıxarıldıqda. 

3.9. Qanunlara, Birliyin Nizamnaməsinə, səlahiyyətli orqanların qərarlarına zidd mövqe 

tutmaq, Birliyin rəhbərliyi barədə yalan və böhtan yaymaq, nəşr dərc etmək və bunu təbliğ 

etmək, Birliyin adından şəxsi mənafe və ya nüfuzundan qərəzli məqsədlərlə istifadə etmək və 

s. halları törədən birlik üzvünə xəbərdarlıq, töhmət e’lan edilə, seçkili orqan üzvlüyündən 

xaric edilə və Birlik üzvlüyündən xaric edilə bilər. 

3.10. Birlik üzvlərindən üzvlük haqqı alınmır. 

3.11. Birliyin köməkçilərinə müvafiq olaraq Birliyin fəaliyyətində iştirak etməklə, öz 

münasibətlərini Birliklə təşkilati cəhətdən rəsmiyyətə salmadan ona müxtəlif kömək və ya 
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xidmətlər göstərməklə Birliyi dəstəkləyən fiziki və hüquqi (dövlət hakimiyyəti və yerli 

özünüidarə orqanları istisna olmaqla) şəxslər aiddir. 

3.12. Birliyin köməkçiləri Birliyin idarə orqanlarının işində məşvərətçi səs hüququ ilə 

iştirak edə bilərlər. 

3.13. Birlik üzvlərinə Birliyin İdarə Heyətinin təsdiq etdiyi nümunədə üzvlük vəsiqəsi 

verilir. 
 

 

4. Birliyin strukturu və idarə orqanları 

4.1. Birliyin ali orqanı ildə bir dəfə İdarə Heyətinin çağırdığı Ümumi Yığıncaqdır. Növbəti 

Ümumi Yığıncağın çağırılması barədə İdarə Heyətinin qərarı və Ümumi Yığıncağın 

müzakirəsinə verilməsi nəzərdə tutulmuş məsələlər, Birliyin təsisçilərinə və üzvlərinə Ümumi 

Yığıncağın açılışına azı 15 gün qalmış elan edilir. 

4.2. Ümumi Yığıncaq Birliyin icra orqanının, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin 1/3 

hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırılır. 

4.3. Ümumi Yığıncağın səlahiyyətlərinə aşağıdakı məsələlərin həlli daxildir: 

 Birliyin Nizamnaməsinin qəbulu, ona əlavə və dəyişikliklərin edilməsi; 

 Birliyin strukturunu formalaşdırmaq, dəyişikliklərin edilməsi; 

 Birliyin əmlakını formalaşdırmaq və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi; 

 Birliyin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl 

dayandırılması; 

 Birliyin illik hesabatının təsdiq edilməsi; 

 Birliyin hazırladığı qanun layihələrinin Milli Məclisə təqdim edilməsi üçün təsdiq 

edilməsi; 

 Birliyin başqa təşkilatlarda iştirakı məsələsinin həll edilməsi; 

 Birliyin yenidən təşkili və ləğv edilməsi. 

4.4. Birliyin tə’sisçilərinə və üzvlərinə Ümumi Yığıncağın yeri və vaxtı haqqında ən azı iki 

həftə əvvəl mə’lumat verilməlidir. 

4.5. Ümumi Yığıncaq yalnız Birlik üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə 

Nizamnaməyə dəyişiklik edə bilər. Ümumi Yığıncağın qərarı yığıncaqda iştirak edən üzvlərin 

səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səsə malikdir. Ümumi Yığıncaqda yazılı protokol 

aparılır. Protokol Ümumi Yığıncağın sədri və katibi tərəfindən imzalanır. Yığıncağın 

protokolu lazım olduqda bütün üzvlərə paylanılır.  

4.6. Ümumi Yığıncaqlararası dövrdə Birliyin fəaliyyətinə İdarə Heyəti rəhbərlik edir. İdarə 

Heyətinin say tərkibini Ümumi Yığıncaq müəyyən edir.  

4.7. İdarə Heyəti Birliyin Sədrindən, təsisçilərdən və Ümumi Yığıncağın bir il müddətinə 

seçdiyi üzvlərdən ibarətdir. 

4.8. İdarə Heyətinin yığıncaqları ayda bir dəfədən az olmamaq şərtilə zəruriyyət 

yarandıqda Birliyin Sədri tərəfindən çağırılır. 

4.9. İdarə Heyəti: 

 öz üzvləri arasında Birliyin Sədrini və sədr müavinlərini bir il müddətinə seçir; 

 Birliyin komissiyalarını (departamentlərini) yaradır; 

 Birlik sədrinin təklif etdiyi məsələləri araşdıraraq, haqqında müzakirə aparır və qərar 

qəbul edir. 

 Birliyin yerlərdə filiallarını yaradır; 

 Birliyin büdcəsini, ştat cədvəlini və vəzifəli şəxslərin maaşlarını təsdiq edir. 

4.10. İdarə Heyətinin yığıncaqlarında qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İdarə 

Heyətinin yığıncaqları onun üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İdarə 

Heyətinin yığıncaqlarına Birliyin Sədri sədrlik edir. 

4.11. Birliyin cari fəaliyyətinə rəhbərliyi Birliyin Sədri həyata keçirir. Birliyin Sədrini 

Ümumi Yığıncaq gizli səsvermə yolu ilə bir il müddətinə (yenidən seçilmək hüququ ilə) seçir. 

Birliyin Sədri öz fəaliyyəti ilə bağlı Ümumi Yığıncaq qarşısında hesabat verir. 
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4.12. Birliyin Sədri: 

 Birliyi təmsil edir, İdarə Heyətinin müsbət rəyini almaqla Birliyin adından 

müqavilələr bağlayır, pul vəsaitləri də daxil olmaqla Birliyin əmlakı üzərində 

sərəncam verir; 

 İdarə Heyətinin işinə rəhbərlik edir; 

 İdarə Heyətinin qəbul etdiyi qərarların icrasına nəzarəti həyata keçirir; 

 Birliyin cari fəaliyyətinə aid məsələlər üzrə əmr və sərəncamlar verir; 

 Texniki işçiləri işə qəbul edir və işdən azad edir; 

 Ümumi Yığıncağın üzərinə qoyduğu başqa funksiyaları həyata keçirir. 

4.13. Birliyin Sədri olmadıqda, onun səlahiyyətlərini sədr müavini həyata keçirir. 

4.14. Birliyin Nəzarət-Təftiş komissiyası Birlik üzvlərinin və seçkili orqanlarının, vəzifəli 

şəxlərinin fəaliyyətinin Qanunlara, Nizamnaməyə uyğun olması, Birliyin maliyyə vəsaiti 

üzərində nəzarəti həyata keçirir. Təftiş və yoxlamalar aparır. Ümumi Yığıncaq bir il 

müddətində NTK-nın say tərkibini müəyyən edir.  

4.15. NTK öz üzvləri arasından sədr seçir. Sədr Ümumi Yığıncaqda NTK adından hesabat 

verir. NTK-nın təqdimat və rə’ylərini Birliyin səlahiyyətli orqanlarına təqdim edir. 

4.16. NTK Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan ərizələrə bir ay ərzində baxıb 

cavab verir. 
 

 

5. Birliyin fəaliyyəti 

5.1. Birlik ölkə daxilində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan 

olunmayan və bu Nizamnamədə nəzərdə tutulan məqsədlərə zidd olmayan  fəaliyyət göstərir.  

5.2. Birlik əldə edilmiş gəliri təsisçiləri (üzvləri) arasında bölüşdürməyərək, yalnız 

təşkilatın yaradılması məqsədlərinə nail olmasına yönəldilmiş sahibkarlıq fəaliyyətini həyata 

keçirə bilər. 

5.3. Birlik: 

 Təşkilatın yaranma məqsədlərinə cavab verən, mənfəət gətirən mal və xidmət istehsalı 

və satışını həyata keçirir; 

 Qiymətli kağızlar, əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarını əldə edir; 

 Əmanətçi kimi təsərrüfat cəmiyyətlərində, yoldaşlıqlarda iştirak edir. 

5.4. Birliyin mülkiyyətində və ya operativ idarəsində qanunvericilikdə qadağan olunmamış 

növlərdə əmlak ola bilər. Birlik öz öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir. 

5.5. Birliyin əmlakının pul və digər şəkildə formalaşdırma mənbələri aşağıdakılardır:  

 Müxtəlif fiziki və hüquqi şəxslərin ianələri və könüllü verilən vəsait; 

 Müzakirələrdən, sərgilərdən, səhmlərdən, istiqrazlardan, başqa qiymətli kağız və 

əmanətlərdən alınan dividentlərdən, idman tədbirlərindən və başqa tədbirlərdən əldə 

edilən mədaxil;   

 Öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər; 

 Qrantlar; 

 Qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər gəlirlər. 
 

 

6. Birliyin filial və nümayəndəlikləri 

6.1. Birlik Azərbaycan Respublikasının ərazisində filiallarını yarada, nümayəndəliklərini 

aça bilər. 

6.2. Birliyin filialı həmin təşkilatın olduğu yerdən kənarda təşkil edilə bilər və onun 

fəaliyyətini və ya fəaliyyətinin bir hissəsini həyata keçirə bilər.  

6.3. Birliyin nümayəndəliyi həmin təşkilatın olduğu yerdən kənarda təşkil edilir, onun 

maraqlarını təmsil edir və həmin maraqların müdafiəsini həyata keçirir. 

6.4. Birliyin filialı və nümayəndəliyi hüquqi şəxs deyil, onları yaratmış təşkilatın 

əmlakından pay alır və onun adından təsdiq etdiyi əsasnaməyə əsasən fəaliyyət göstərir. Filial 



və nümayəndəliklərin fəaliyyətinə görə onları yaradan qeyri-hökümət təşkilatı məs’uliyyət 

daşıyır.  

6.5. Filial və nümayəndəliklərin rəhbərləri Birliyin İdarə Heyəti tərəfindən təyin edilir və 

onun tərəfindən verilən səlahiyyət çərçivəsində fəaliyyət göstərir. 
 

 

7. Birliyin fəaliyyətinə xitam verilməsi 

7.1. Birliyin fəaliyyətinə, Birliyin yenidən təşkil edilməsi (birləşdirmə, qoşulma, bölünmə, 

ayrılma, çevrilmə) və ya Birliyin ləğv edilməsi yolları ilə xitam verilir. 

7.2. Birlik qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada yenidən təşkil edilə bilər. Birliyin 

yenidən təşkili onun tə’sisçilərinin və ya təşkilatın Nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının 

qərarı ilə həyata keçirilə bilər. 

7.3. Birliyin yenidən təşkili birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma və çevrilmə formalarında 

həyata keçirilə bilər. 

7.4. Birliyin başqa təşkilatın ona birləşmə və qoşulma formalarında yenidən təşkil edilməsi 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onlardan birinin fəaliyyətinə xitam verilməsi 

haqqında qeydin aparıldığı andan sayılır. 

7.5. Birliyin ayrılma və bölünmə formalarında təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən onlardan birinin ayrılması haqqında və ya bölünən təşkilatın fəaliyyətinə 

xitam verilməsi haqqında və yeni qeyri-hökümət təşkilatının tə’sis edilməsi haqqında 

qeydlərin aparıldığı andan sayılır. 

7.6. Birliyin çevrilmə formasında təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən mövcud olan təşkilatın ləğvi və onun əsasında yeni təşkilatın tə’sis edilməsi 

haqqında qeydlərin aparıldığı andan sayılır. 

7.7. Birləşmədən, qoşulmadan, bölünmədən, ayrılmadan və ya çevrilmədən sonra hüquqi 

varisliyi ilə bağlı olan məsələlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə 

tutulmuş qaydada həll olunur. 

7.8. Birlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada ləğv 

edilə bilər. 

7.9. Birlik ləğv edildikdə onun əmlakı İctimai Birliyin Nizamnaməsində göstərilmiş 

məsələlərə, bu mümkün olmadıqda isə dövlət büdcəsinə yönəldilir. Birliyin ləğv edilməsi ilə 

bağlı bütün əmlak məsələləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə 

tutulmuş qaydada həll olunur. 


