
ADİU-nun hörmətli müəllim heyəti, dəyərli tələbələr, 

 

Sizi ölkəmizin təhsil sahəsində əvəzsiz rola malik olan Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

 

Ali təhsilin inkişafına özünəməxsus töhfələr verən, ölkə iqtisadiyyatı üçün peşəkar kadrlar 

hazırlayan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Qafqazın ən böyük ali iqtisad təhsili 

ocaqlarından biridir.  

 

Şübhəsiz, ölkəmizin iqtisadi inkişafı dünya təcrübəsinə bələd olan, dövrün tələblərinə cavab 

verən ixtisaslı iqtisadçılardan asılıdır. Təsadüfi deyil ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev çıxışlarından 

birində iqtisadçıların əmək bazarında ən nüfuzlu ixtisas sahibləri olduğunu söyləmişdi. 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti bu istiqamətdə qarşıya qoyulan missiyaları uğurla 

həyata keçirir, əmək bazarının tələblərinə uyğun rəqabətqabiliyyətli, yüksək ixtisaslı gənc 

kadrların yetişdirilməsində misilsiz xidmət göstərir. 

 

Məlumdur ki, turizm ölkə iqtisadiyyatının əsas priotet istiqamətlərindən biridir. Cənab Prezident 

İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən  ölkə turizminin 

inkişafına daim xüsusi diqqət ayrılır. 

 

Əlbəttə, dövlət səviyyəsində iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilməsi istiqamətində görülən 

ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər turizmin inkişafına öz müsbət təsirlərini göstərir.  

 

Ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri kimi turizmin də inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə ixtisaslı, 

müasir biliklərə malik gənc kadrların peşəkarlığından asılıdır. Ölkə başçısı cənab prezident 

İlham Əliyev tərəfindən gənc nəslin iqtisadiyyatın hər bir sahəsində, həmçinin turizmdə fəal 

iştirakını, inkişafını təmin etməyə yönəlmiş siyasət aparılır.  

Bu baxımdan deyə bilərik ki, qarşıdakı illərdə universitet məzunları Azərbaycanda turizmin 

daha da inkişaf etdirilməsi prosesində yaxından iştirak edəcəklər.  

Hazırda qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacın ödənilməsi 
məqsədilə turizm təhsilinin beynəlxalq standartlara və ölkə sənayesinin tələblərinə uyğun 
inkişafına nail olmaqdır.   
 
Öz növbəsində tələbələr də çalışmalıdırlar ki, yaradılmış şəraitdən səmərəli istifadə edərək 
daim özlərini inkişaf etdirsinlər, yalnız peşəkar deyil, həm də cəmiyyətimiz və ölkəmiz üçün 
faydalı vətəndaş olsunlar.  

 

Bir daha Azərbaycanın parlaq gələcəyi üçün güclü işçi potensialının yaradılmasına, 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə bilikli kadrların ərsəyə gəlməsinə əvəzedilməz töhfələr 

verən ADİU-nun müəllim və tələbə heyətini təbrik edir, fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. 

 

 

Hörmətlə, 

Fuad Nağıyev 

Dövlət Turizm Agentliyinin sədri  


