
Dövlət Statistika Komitəsində Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş                        

tədbir keçirilmişdir. 

Đyunun 14-ü Dövlət Statistika Komitəsində 
Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş tədbir 
keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Kənd 
təsərrüfatı və ekologiya statistikası şöbəsi müdirinin 
müavini Malik Heydərov ilk öncə tədbir 
iştirakçılarını salamlamış, Milli Qurtuluş Gününün 
geniş qeyd edilməsinin əhəmiyyətini vurğulamışdır. 
Sonra söz Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin 
müavini Yusif  Yusifova verilmişdir. Yusif Yusifov 

öz çıxışında bildirmişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilməsi günü artıq 16-cı ildir ki, Milli 
Qurtuluş Günü kimi, bir bayram olaraq qeyd olunur. 
Đlk olaraq, dahi şəxsiyyətin birinci hakimiyyəti 
dövrünə nəzər salaq. Məhz onun hakimiyyətinin 
birinci dövründə, 1973-cü ildə Nazirlər Soveti 
yanında olan Mərkəzi Statistika Đdarəsi Azərbaycan 
SSR Mərkəzi Statistika Đdarəsinə çevrilmişdir. 
Təşkilat respublika nazirliklərinin və dövlət 
komitələrinin sırasına daxil edilmiş və idarənin rəisi 
respublika hökumətinin tərkibinə daxil edilmişdir. 
Đdarə və onun yerli bölmələri haqqında əsasnamə 
yenidən təsdiq edilmişdir. 

Həmin dövrlərdə Azərbaycan SSR Mərkəzi Statistika Đdarəsinin mütəxəssisləri xarici 
ölkələrdə statistikanın yaradılması və təşkilinə cəlb olunmuşlar. 

Azərbaycanın statistika orqanlarına Azərbaycan hökuməti tərəfindən mütəmadi 
olaraq kömək göstərilmiş, əmək şəraiti nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırılmış, iş yerləri 
genişləndirilmiş və yeni avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. 1972-ci ildə MSĐ üçün yeni bina, 
indiki binamız istifadəyə verilmiş, 40-dan çox rayon və şəhərdə yerli statistika orqanları 
üçün binalar tikilmişdir.  

Xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü ilin iyununda 
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev siyasi 
təcrübəsi, uzaqgörənliyi və sarsılmaz iradəsi 
sayəsində ölkəni vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən 
və ictimai-siyasi pərakəndəlikdən qurtardı, 
qanunçuluğu bərpa etdi və cəmiyyəti vahid ideya 
ətrafında birləşdirdi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlişi ilə milli birliyin təmin edildiyi günü xalq 
özünün əsl xilaskarı şərəfinə Azərbaycanın ən yeni 
tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi yazdı. Heydər 



Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə əsas qayəsi müstəqillik, azərbaycançılıq, 
dövlətçilik, demokratiya, milli tərəqqi, dünyəvilik və s. ümumbəşəri dəyərlər olan yeni bir 
ideologiyanın əsası qoyuldu. 

Məhz onun hakimiyyətinin ilk illərində rəsmi statistika haqqında qanun imzalanmış, 
hüquqi və institusional mühit yaradılmış, 2 dövlət proqramı icra olunmuş və bunun 
nəticəsində Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən statistika praktikasında istifadə olunan 
qayda və standartlar beynəlxalq və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır. 
Dövlət statistika hesabatları, onların tərtib edilməsinə dair təlimatlar beynəlxalq standartlara 
uyğun və ölkənin dövlət dilində hazırlanmışdır.        
 Statistik vahidlərin dövlət registri yaradılmış, beynəlxalq təsnifatlarla uzlaşdırılmış 
milli təsnifatlar sistemi hazırlanmışdır.  

Bütün bunlar statistika orqanlarına verilmiş dəstək, diqqət nəticəsində mümkün 
olmuşdur. Ulu öndərin rəsmi statistikaya istinad etməsi, onun müstəqilliyinin qorunması ilə 
bağlı imzaladığı qanunlar, fərman və sərəncamlar statistika orqanlarının işinin, bugünkü 
uğurlarının təməli olmuşdur.  

Sonra Dövlət Statistika Komitəsinin 
əməkdaşı Nigar Nağıyeva Ulu öndərin Vətənimiz 
üçün gördüyü işlərlə bağlı məruzə ilə çıxış etmişdir. 
Qeyd edilmişdir ki, müstəqil Azərbaycanımızda 
yaşanan 15 iyun - Milli Qurtuluş günü xalqımızın 
fəlakətlərdən qurtulub, qüdrətli bir dövlətin 
bünövrəsinin qoyulduğu gündür. Bu müqəddəs 
günü tarixə yazan isə Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevdir. Azərbaycan Respublikası bu gün böyük 
dövlətlər üçün önəmli bir ölkəyə çevrilib. Đqtisadi, 

siyasi sahədə aparıcı bir dövlətə çevrilən Azərbaycan öz müstəqilliyi yolunda mətin 
addımlarla addımlayır. 15 iyun 1993-cü il tarixi an məhz Heydər Əliyev tərəfindən 
Azərbaycan təqviminə qızıl hərflərlə yazıldı. Xalq bu günü böyük sevinc və fərəh hissi ilə 
qeyd edir. 

Sonra söz Dövlət Statistika Komitəsinin 
sədri Arif Vəliyevə verilmişdir. Komitə sədri Arif 
Vəliyev öz çıxışında bildirmişdir ki, ölkəyə 
rəhbərliyi dövründə bütün sahələr kimi statistika da 
ümummilli liderin diqqətindən kənarda 
qalmamışdır. Respublikamız müstəqillik əldə 
etdikdən sonra statistikanın inkişafına dair 5 dövlət 
proqramı qəbul edilmiş və müvəffəqiyyətlə yerinə 
yetirilmişdir ki , onlardan ilk iki proqram Ulu 
öndərin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir. Statistiklər işlədikləri dövr ərzində hər 
zaman dövlətin qayğısını öz üzərilərində hiss etmiş və ümummilli liderin statistika 
sisteminə, onun fəaliyyətinə isti münasibəti qeyd etdiyi fikirlərində də ifadə edilmişdir. Ulu 
öndər çıxışlarının birində qeyd etmişdir – “...Bizim Dövlət Statistika Komitəsi var, çox 



düzgün statistika aparır...”. Bu fikrin özü statistiklərə verilmiş ən yüksək qiymət deməkdir.
 Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə digər sahələrdə olduğu kimi statistika 
sistemində də islahatlar aparılmağa başlanılmış, statistika orqanlarına dövlət tərəfindən 
mütəmadi olaraq qayğı göstərilmiş, əmək şəraiti nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırılmış, 
iş yerləri genişləndirilmiş, müntəzəm olaraq avadanlıqlarla təchiz edilmişdir və hazırda 
dövlət proqramına uyğun olaraq bu işlər davam etdirilir.    

Sonda Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə 
qayıdışının 20 illiyi ilə əlaqədar 25 may - 8 iyun 
tarixlərində Aparatın və Komitənin tabeliyində 
olan qurumların əməkdaşlarının iştirakı ilə 
“Qurtuluş – 20”  kuboku uğrunda təşkil 
olunmuş mini futbol turnirində fərqlənərək ilk 3 
yeri tutmuş komandaların üzvləri Dövlət 
Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev 
tərəfindən hədiyyə və kubokla mükafat-
landırılmışlar. 

 

     


