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açqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi yanında yaradılan İctimai Şura ötən ilin may 

ayında qanunvericiliyə uyğun olaraq keçirilən seçkilərdən 

sonra  13 nəfərdən ibarət tərkibdə yenidən 

formalaşmışdır.  

Şura fəaliyyətini Vətəndaş cəmiyyəti qurumu olaraq Komitə ilə 

əlaqələrin yaxından qurulmasına və Cənab prezident İlham 

Əliyevin ictimai iştiraklılıqla bağlı söylədiyi tövsiyələr əsasında 

qurmağa çalışmışdır. 

 

Şuranın ilk fəaliyyəti strukturun formalaşması və üzvlərin 

istiqamətlər üzrə fəaliyyətinin müəyyələnləşdirilməsi istiqamətində 

olmuşdur. Şura üzvlərinin sosial şəbəkə vasitəsi ilə qrupu 

yaradılmışdır. Sosial şəbəkələrdə İctimai Şuranın səhifələri 

yaradılmışdır. Bu səhifələr vasitəsi ilə Şura fəaliyyətini yayımlayır 

və vətəndaşların ərizə və təkliflərini qəbul edir.  

 

ura il ərzində üç aylıq dövrü əhatə edən fəaliyyət planları 

yaratmış və ona uyğun fəaliyyətini təşkil edir.  

Şuranın fəaliyyəti pandemiya dövrünə təsadüf etdiyi üçün 

məcburi köçkünlərlə görüşlər məhdud olmuş və ya qaydalar 

çərçivəsində keçirilmişdir. Buna görə də Şura fəaliyyətini əsasən 

virtual olaraq sosial şəbəkələr vasitəsilə qurmağa çalışmışdır. 

Komitə tərəfindən də Şuraya lazım olan dəstək nümayiş 

etdirilmişdir.  

İctimai Şura Komitə tərəfindən avadanlıqlarla təchiz edilmiş otaqla 

təmin edilmişdir. Dövlət Komitəsi tərəfindən İctimai Şura üzvləri 

üzvlülük vəsiqələri təmin edilmişdir.  

 

Komitə sədrinin müavini Fuad Hüseynov tərəfindən Şuranın sədr 

və müavini Komitəyə dəvət olunmuş digər səlahiyyətli şəxslərlə 
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birgə şuranın fəaliyyət istiqamətləri müzakirə edilmişdir. Komitə 

Şura əməkdaşlığı ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. 

Şura ilə Komitə arasında koordinasiya məsələləri Komitənin 

müvafiq şöbəsinin rəhbəri İbrahim Mirzəyev tərəfindən aparılır. 

Şura- Komitə arasında koordinasiya əlaqələri yüksək səviyyədə 

təşkil olunmuşdur.     

 

uranın fəaliyyət planına uyğun olaraq Komitə sədri 

tərəfindən üç ayda bir dəfədən az olmayaraq üzvlərlə 

görüşlər keçirilmişdir. İctimai Şuralar arasında bir ilk olaraq 

Komitə sədri Rövşən Rzayevin  göstərişi ilə Komitənin 

rəhbər heyəti və səlahiyyətli şəxslərinin daxil olduğu sosial 

şəbəkə qrupu yaradılmışdır. Şuranın sədri həmin qrupa daxil 

edilmişdir. Məcburi köçkünlərdən daxil olan ərizə və təkliflər, şura 

üzvlərinin təklifləri sədr vasitəsilə həmin qrupa yönləndirilmişdir. 

Bu ideya çox yüksək müsbət nəticəsini vermişdir. Göndərilən 

ərizə və təkliflər operativ qaydada baxılmış və cavablar 

verilmişdir.  

 

tən hesabat dövründə iki ayda bir dəfə olmaqla, İctimai 

Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı şura üzvlərini yığıncaqları 

keçirilmiş təklif və müraciətlərlə bağlı müzakirələr 

aparılmışdır.    

İctimai Şura üzvləri müxtəlif məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 

ərazilərdə görüş və tədbirlərdə də yaxından iştirak etmişlər. 

Görüşlərdə məcburi köçkünlərin problemləri dinlənilmiş və 

bununla bağlı Komitəyə məlumatlar verilmişdir.  

- İlk olaraq şura üzvləri 16.06.2021-ci il tarixdə Masazır 

qəsəbəsində məskunlaşmış Zəngilan rayonu Ağalı kəndinin 

ziyalıları və gəncləri ilə görüş keçirtmişdir. Görüşdə qayıdışla 

bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.  

- 26.06.2021-ci tarixdə şura üzvləri Pirşağı qəsəbəsi 2 saylı 

Evtikmə Kombinatının pansionatında məskunlaşmış məcburi 
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köçkünlərlə onların sosial vəziyyəti ilə bağlı müraciəti 

əsasında görüş keçirtmişdir. Görüşdə məskunlaşma 

məntəqəsindəki vəziyyətə dair məlumatlar Komitə sədrinə 

təqdim olunmuşdur. Həmin pansionatda acınacaqlı 

vəsiyyətdə olan bir neçə ailənin evlə təmin olunmuşdur. 

 30.06.2021-ci il tarixdə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 

İşləri üzrə Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şuranın üzvləri 

Sumqayıt şəhərində Məcburi köçkün şəhərciyində ucaldılan 

Şəhidlər xatirəsi abidəsinin açılışında iştirak ediblər.  

 01.07.2021-ci il tarixdə İctimai Şuranın üzvləri Müşfiqabad 

qəsəbəsində Vətən Müharibəsində şəhid olmuş, mayor 

Elsevər Paşayevin abidəsinin açılış mərasimində iştirak 

etmişlər. 

 12.09.2021-ci il tarixdə Komitənin təşkilatçılığı ilə bir qrup 

şura üzvü Şuşa şəhərinə səfər etmişdir.  

 21.10.2021-ci il tarixdə Komitənin dəvəti ilə Şura üzvləri 1-ci 

Azərbaycan Beynəlxalq “Qarabağın, Bərpa, Yenidənqurma 

və inkişafı” sərgisində iştirak etmişlər. Komitənin sərgidə 

nümayiş etdirdiyi guşə üzvlər tərəfindən bəyənilmişdir. 

 06.11.2021-ci il tarixdə şura üzvləri Komitənin təşkil etdiyi 

Zəfər arzuları adlı tədbirdə iştirak etmişlər. 

 19.12.2021-ci il tarixdə biz Müşfiq qəsəbəsində məcburi 

köçkünlər üçün salınmış şəhərcikdə olarkən orada salınmış 

parkda yaşıllıqların bir qisminin məhv olduğunu müşahidə 

etmişdik. Bu barədə komitəyə bildirdik. Komitə tərəfindən 

bununla bağlı dərhal qərar qəbul edildi. Artıq həmin parkda 

təmir-abadlıq işləri yekunlaşmaqdadır. 

undan əlavə olaraq Şura sədri Ictimai şuralara aid təşkil 

olunmuş 6-ya yaxın vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

tədbirlərində iştirak etmişdir. Şura sədrinin müxtəlif 

mövzular üzrə 20-yə yaxın KİV-də açıqlama və 

müsahibələri olub. Şuranın digər üzvləri də müxtəlif köçkün 
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şəhərciklərdə olmuş rast gəldikləri problemlərlə bağlı Şuranın 

qrupuna məlumat vermişlər. Onların göndərdikləri məlumatlar 

dərhal Komitənin qrupuna yönəldilmiş və alınan cavablar 

ünvanına çatdırılmışdır.  

Ümumiyyətlə Komitənin qrupuna Şura tərəfindən 50-dən çox 

məcburi köçkünün ərizə və təklifi göndərilmişdir. Bunların 90%-i 

müsbət həll olunmuş digərləri barəsində mövcud qanunlarla bağlı 

izahatlar verilmişdir.  

 

Misal olaraq aşağıdakı bəzi məcburi köçkünlərin adlarını 

müraciətlərinə görə çəkə bilərik. 

Ağdam rayonundan məcburi köçkün Qəmbərov Elçin Dadud oğlu, 

Ağdam rayonunun Əlimədətli kənd sakini müharibə əlili Xuraman 

Quliyeva, Əlil Qadınlar Təşkilatının sədri Məhluqə Qaramanlı, 

Şuşa şəhər sakini Naimə müəllimə,  Cəbrayıl rayon sakini Şəfiqə 

xanım, Zəngilan rayon Zəməli kənd sakini Əsgərov Vahid, 

Xankəndi sakini Süleymanov Elçin Rauf oğlu, Laçın rayon Daşlı 

kənd sakini Tağıyeva Gülxar Həmzə qızı, Dadaşov Süleyman 

Rauf oğlu, Xankəndi sakini Osmanov Namiq, Füzuli rayon sakini 

Quliyeva Laləzar, Ağdam rayon sakini Əli Cəfərov, Cəbrayıl rayon 

sakini Əhmədova Pərvanə, Kəlbəcər rayon sakini Səlimova 

Fərqanə Ələkbər qızı və s.  

 

ctimai Şuranın Qaçqınları və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevə müraciəti əsasında 

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi, Qızılqum 

sanatoriyasında məskunlaşan məcburi köçkün İsmayılov 

Ceyhun Məhəmməd oğlunun müraciətinə baxılıb. Müraciətə 

əsasən, İsmayılov Ceyhun Məhəmməd oğlu Ramana 

qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş binadan mənzillə 

təmin olunub.     

Məcburi köçkün Şəhid ailəsi Əzizova Ceyran Əkbər qızının İctimai 

Şuraya daxil olan müraciətinə əsasən Qaçqın və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevə 
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müraciət olunmuşdur. Komitə sədri Ceyran xanım qəbul etmiş və 

mənzillə təmin edilmişdir.  

 

Şura sədri, 

Anar Xəlilov 

23.05.2022 

 

 
 


