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Hörmətli Ədalət müəllim, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik yubileyi ərəfəsində mən də bu 

təhsil ocağının bir məzunu kimi öz ürək sözlərimi Sizə çatdırmaqdan böyük fərəh hissi 

duyuram. 

Yaradılmasının 90 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti Cənubi Qafqaz ölkələrinin ən iri ali təhsil ocaqlarından biridir. Güclü 

professor-müəllim heyəti, zəngin pedaqoji təcrübəsi olan Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti iqtisadiyyatın bütün sahələrində mütəxəssislər hazırlayan, ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafını təmin edən iqtisadçı kadrların yetişməsində müstəsna rolu olan ali təhsil 

ocağı kimi böyük nüfuza malikdir. Bu gün ölkəmizin dövlət və hökumət orqanlarında, 

müxtəlif nazirlik, komitə və şirkətlərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yüzlərlə 

məzunu yüksək vəzifələrdə çalışaraq Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına layiqli 

töhfələrini verirlər. Xarici ölkələrdən gələn minlərlə gənc universitetdə təhsillərini başa 

vurduqdan sonra öz ölkələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər. Eləcə də  İqtisad Universitetini 

bitirən minlərlə azərbaycanlı məzunlar bir çox xarici ölkələrdə və şirkətlərdə öz bilik və 

bacarıqlarını nümayiş etdirməklə ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər.  

Yarandığı gündən müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərən indiki Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti daxili və xarici bədxahların milli təhsil sistemimizə qəsdi nəticəsində 

bir sıra zərbələr almışdır. Azərbaycanı heç vaxt gözü götürməyən erməni düşmənlərimiz 

Qafqazda yeganə ali iqtisadi təhsil verən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun bağlanıb 

1987-ci ildə Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutuna birləşdirilməsinə nail olmuşdular və 

1987-1990-cı illər arasında ali təhsil ocağı Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun filialı 

kimi fəaliyyət göstərmişdi. 1990-2000-ci illər arasında Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu 

kimi fəaliyyət  göstərən ali təhsil ocağı Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təhsil 

sahəsinə göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində 2000-ci ildən İqtisad Universiteti statusu 

almışdır. Dövlət universitetləri içərisində özünəməxsus yeri olan Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin XXI əsrdəki fəaliyyəti daha məhsuldar olmuşdur. Bu uğurların təməlində 

ümummilli lider Heydər Əliyevin və cənab Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə təhsil 

islahatı ilə bağlı imzaladıqları tarixi qərarlar dayanır.  

Son 20 ildə ali məktəb elmi-pedaqoji fəaliyyətini, iqtisadçı kadrların 

yetişdirilməsində uğurlarını davam və inkişaf etdirərək, hazırda 90 yaşını qeyd etməyə 

hazırlaşır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

universitetin yubiley tədbirlərində və universitetdə keçirilən müxtəlif görüşlərdə çıxışları 

zamanı ölkə iqtisadiyyatını irəli aparmaq, dünyanın mürəkkəb maliyyə, iqtisadi sisteminə 

qoşulmaq üçün müasir, hazırlıqlı, xarici dilləri bilən, dünya təcrübəsini mənimsəmiş gənclər 

yetişdirmək istiqamətində qarşıya qoyduğu vəzifələr universitetin inkişaf strategiyasının 

əsasını təşkil etməklə davamlı olaraq müvəffəqiyyətlə icra olunur. 

Bu gün Universitetin kollektivi möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham Əliyev 

tərəfindən göstərilən yüksək diqqət və qayğısının nəticəsində, təhsildə və elmdə yaradıcılıq 

uğurlarını zənginləşdirmək, dünya təhsilinə və elminə inteqrasiyanı sürətləndirmək üçün 

gərgin səylərini davam etdirir. 

Sizə məlumdur ki, mənim də həyatımın bir hissəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti ilə bağlıdır. Belə ki, 1984-1988-ci illərdə orada təhsil almışam. Bu günədək 

onlarla müxtəlif rəhbər vəzifələrdə işləmişəm və hazırda ölkə başçısının sərəncamı ilə 



Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışıram. Tam səmimi deyə bilərəm 

ki, bu universitetdə qazandığım bilik və bacarıqlar mənə tapşırılan bütün vəzifələrin 

öhdəsindən layiqincə gəlməyimə böyük kömək etmişdir. Mən fəxr edirəm ki, bu 

universitetin məzunuyam. Fəaliyyətimin bütün mərhələlərində iqtisadçı olmaq istəyən 

gənclərə bu qocaman ali məktəbdə təhsil almalarını tövsiyə edirəm.  

Sonda mən universitetin rəhbərliyini, müəllim və tələbələrini, məzunlarını 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik 

edirəm. Universitetin bütün kollektivinə təlim-təhsil fəaliyyətinin bütün sahələrində yeni 

uğurlar arzulayıram. 

 

Hörmətlə, 

Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı,  

“Şöhrət” ordenli Camalzadə Mərdan Talıb oğlu 


