
 

 

Hörmətli müəllimlər, professorlar, alimlər, tələbələr! 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivi! 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaradılmasının 90 illiyi münasibətilə Sizi və ali 

məktəbin pedoqoji heyətini və tələbələrini səmimi qəlbdən təbrik edir, gələcək fəaliyyətinizdə 

uğurlar arzulayıram.  

Azərbaycan elminin, təhsilinin və iqtisadiyyatının inkişafında böyük xidmətləri olan Dövlət 

İqtisad Universiteti Azərbaycanda yarandığı gündən indiyədək şərəfli bir ömür yaşamış, 

əhəmiyyətli tarixi yol keçmiş, sönməz bir məşəl kimi Azərbaycan təhsilinin, elminin yolunu 

işıqlandırmış, qüdrətli elm ocağına çevrilmiş, öz elmi-intellektual potensialı və tədrisin yüksək 

keyfiyyəti ilə ölkənin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tanınaraq böyük beynəlxalq nüfuz 

qazanmışdır. 

 Yarandığı gündən indiyə qədər universitetiniz tərəfindən iqtisadiyyat və xalq təsərrüfatının 

müxtəlif sahələri üzrə hazırlanan yüksək ixtisaslı kadrlar respublikamızda ayrı-ayrı elm sahələrində 

rəhbər vəzifələrdə çalışır, müxtəlif dövlət strukturlarında layiqincə təmsil olunurlar.  

Bu gün DİU-nun məzunlarının dövlət quruculuğunda rolu böyükdür. Hakimiyyət 

strukturlarında onlar geniş mövqeyə malikdirlər. 

Ölkə iqtisadiyyatı üçün ali təhsilli kadrlar hazırlayan ADİU-nun 90 illik tarixinin ən 

yaddaqalan illləri bilavasitə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. 

Onun tövsiyələri universitetdə təhsil-tərbiyənin səmərə və keyfiyyətinin yüksəlməsində, 

nöqsanların aradan qaldırılmasında, gənclərin ictimai fəallığının artırılmasında, yüksək səviyyəli 

kadr hazırlığında həlledici rol oynamışdır. Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətində Azərbaycan 

elminə, təhsilinə, fədakar alimlərə və müəllimlərə qayğı və diqqəti xüsusi yer tutmuşdur. 

Dövlət İqtisad Universitetində son zamanlar aparılan köklü keyfiyyət dəyişikliklərinə ən 

yüksək qiymətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən verildiyinin hamımız şahidi oluruq. Hələ, 2007-

ci ilin oktyabrında dövlətimizin başçısı ADİU-nun yeni korpusunun açılış mərasimində iştirakı 

zamanı etdiyi çıxışında universitetdə həyata keçirilən islahatlara çox yüksək qiymət vermiş, 

kollektivə ən xoş arzularını yetirmiş, uğurlar arzulamışdır. 

1930-cu ildə əsası qoyulmuş universitet kiçik bir fakültədən bu gün Azərbaycanın aparıcı 

təhsil müəssisələrindən və Qafqazın ən böyük ali iqtisad təhsili ocaqlarından birinə çevrilmişdir. 

Universitet ölkəmizdə sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, maliyyə, statistika, vergi sistemi, marketinq, 

menecment kimi mühüm sahələr üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlandığı əsas mərkəz hesab 

olunur. 

Son illər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-

prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən göstərilən yüksək diqqət və qayğının nəticəsində, 

universitetin maddi-texniki bazasının xeyli möhkəmlənməsi, respublikanın Avropa təhsil məkanına 

qoşulması ilə əlaqədar tədris planları və proqramlarının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması hər 

birimizi, xüsusilə bir məzun kimi məni daha da sevindirir. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyi münasibətilə bir 

daha Sizi və müəllim-tələbə kollektivini təbrik edir, Ulu öndər Heydər Əliyevin tövsiyələri, 

Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafı ilə bağlı müəyyən etdiyi vəzifələrin uğurla icrası 

istiqamətində bundan sonra da iqtisadi təhsil və elmi tədqiqat sahəsində daha böyük nailiyyətlər 

arzulayıram. 

 

 

Hörmətlə, 

ADİU-nun məzunu, Xəzər Rayon İcra  

Hakimiyyətinin başçısı Elşən Salahov 

 

 

 


