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İyunun 29-da Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanın-
da Kütləvi İnformasiya Vasitələ-
rinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun Müşahidə Şurasının 
yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib. 
İclasda Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin İctimai-siya-
si məsələlər üzrə köməkçisi Əli 
Həsənov, Fondun icraçı direk-
toru Vüqar Səfərli və Müşahidə 
Şurasının yeni təyin olunmuş 
üzvləri iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin İctimai-siyasi mə-
sə lələr üzrə köməkçisi, Admi-
nis trasiyanın İctimai-siyasi 
mə sələlər şöbəsinin müdiri Əli 
Həsənov Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin 13 iyun 2017-ci il tarix-

li sərəncamı ilə yenidən Fondun 
icraçı direktoru təyin edilmiş 
Vüqar Səfərlini təbrik edərək, 
ona fəaliyyətində uğurlar arzu-
layıb. Ə.Həsənov dövlətimizin 
başçısının 05 iyun 2017-ci il ta-
rixli sərəncamı ilə təyin edilmiş 
Fondun Müşahidə Şurasının 
üzvlərini də təbrik edərək, on-
ların Fondun səmərəli fəaliyyə-
tinə layiqli töhfələr verəcəklə-
rinə əminliyini ifadə edib.   
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin İctimai-siyasi mə sə-
lələr üzrə köməkçisi dövlətin 
mediaya daim yüksək diqqət və 
qayğı göstərdiyini, bunun əyani 
nümunəsi olaraq 8 il əvvəl ya-
radılmış Fondun fəaliyyətini və 
həyata keçirdiyi layihələri yük-
sək qiymətləndirib. Ə.Həsənov 
Fondun fəaliyyətinin ictimaiy-
yət üçün daim açıq olduğunu, 
medianın inkişafına xidmət 
edən bütün qərarların Müşahi-
də Şurasının iclaslarında şəffaf 
və kollegial şəkildə qəbul olun-

duğunu bildirərək, ötən illərdə 
formalaşmış müsbət idarəçilik 
ənənələrinin bundan sonra da 
davam etdiriləcəyinə əminliyini 
ifadə edib. 
Əli Həsənov Fondun dövlət bü-
dcəsindən ayrılmış vəsait hesa-
bına ölkədə fikir, söz və məlu-
mat azadlıqlarının inkişafına, 
mətbuatın maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi və 
jurnalistlərin sosial müdafiəsi-
nin yaxşılaşdırılmasına xidmət 
edən çoxsaylı layihələr həyata 
keçirdiyini diqqətə çatdırıb. 
Kütləvi informasiya vasitələri 
əməkdaşlarının mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə yaşayış binalarının 
inşa edilməsini dünyada ana-
loqu olmayan konstruktiv təcrü-
bə kimi qiymətləndirən Ə.Həsə-
nov 22 iyul - Milli Mətbuat Günü 
münasibətilə daha 255 mənzilin 
ədalətli və şəffaf seçim əsasında 
jurnalistlərin istifadəsinə verilə-
cəyini diqqətə çatdırıb. 

Sonra Fondun Nizamnaməsinə 
müvafiq olaraq iclasda Müşa-
hidə Şurasının sədri və sədr 
müavininin seçilməsi ilə bağlı 
müzakirələr aparılıb. Müşahi-
də Şurası üzvlərinin yekdil səs-
verməsi ilə "Xalq qəzeti"nin baş 
redaktoru Həsən Həsənov Şura-
nın sədri, "Trend" İnformasiya 
Agentliyinin baş direktoru İlqar 
Hüseynov sədr müavini seçilib. 
Fondun icraçı direktoru Vüqar 
Səfərli göstərilən etimadı doğ-
rultmaq üçün bundan sonra da 
səylə çalışacağını qeyd edib. 
Müşahidə Şurasının sədri Həsən 
Həsənov, şura üzvlərindən İn-
tiqam Hümbətov və Bəhruz 
Quliyev çıxış edərək, göstərilən 
yüksək etimada görə dövlət 
başçısına təşəkkürlərini bildirib, 
Fondun və Müşahidə Şurasının 
səmərəli fəaliyyəti üçün səylə 
çalışacaqlarını vurğulayıblar. 
İclasda Fondun gələcək fəaliy-
yət istiqamətləri ətrafında da 
müzakirələr aparılıb. 
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!
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Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin 

deputatı  Tahir Süleymanova əzizi 
DİLARƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Qəzənfərova Sona Zülfüqar qızının adına Xaşa-Xuna bağ massivində yerləşən 
torpaq sahəsinə verilmiş order itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

Reklam kampaniyasının uğuru rek-
lam müraciətinin işlənib hazırlan-
masından əhəmiyyətli dərəcədə ası-
lıdır. 
Geniş mənada reklam müraciəti 
konkret  formaya (mətn, vizuallıq, 
səs və s. formaya), reklam  məhsu-
luna malik olan istehlakçıya reklam 
vericisinin informasiyasını təqdim 
edən vasitədir ki, bu reklam məh-
sulunun köməyilə reklam verici öz 
müştərilərinə müraciət edir. 
Öz-özlüyündə reklam elanlarının 
işlənib hazırlanmasının ciddi prin-
sipləri mövcud deyil. Lakin buna 
baxmayaraq, elanların işlənib ha-
zırlanmasına, onun strukturuna, 
mətnin yaradılmasına və illüstrasi-
yalarına, eləcə də kompozisiyanın 
qurulmasına görə tövsiyələri və  rek-
lamın yaradılmasının ümumi me-
todlarını  ayırmaq olar. Onların əhə-
miyyətlərini qeyd etmək lazımdır: 
1. Reklam elanı yalnız bir elana,  bir 
əmtəəyə (xidmətə) və ya yekcins 
əmtəələr qrupuna həsr olunmalı-
dır. Bir çox müxtəlif əmtəələri rek-
lam edən elan səmərəli deyil, belə 
ki, oxucu bütün informasiyanı yad-
da saxlamır. Bundan əlavə, müxtəlif 
əmtəələrin reklamı müxtəlif məqsəd-
li auditoriyaya malikdir və deməli, 
müxtəlif reklam vasitələrində müxtə-
lif cür işlənib hazırlanmalı və yer-
ləşməlidir. Bu səbəbdən bir elanda 
müxtəlif mövzuları qarışdırmaq ol-
maz. Məsələn, məhsul haqqında in-
formasiyanın verilməsi, firmanın imi-

cinin dəyişdirilməsi 
(və ya işə qəbul) və s. 
2. Reklam elanı 
məqsədli auditoriya-
ya dəqiq yönlənməyə 
malik olmalıdır (onun 
tələblərini, tələbatları-
nı, arzu və istəklərini, 
maraqlarını, alqının 
motivlərini əks et-
dirməlidir). Abstrak 
geniş kütləyə yox, 
konkret istehlakçıya  
müraciət etmək lazım-
dır. Onların xarakte-
ristikası  və alqının 
mümkün motivləri 
əvvəlcədən öyrənilir. 
3. Əmtəənin bazar 
mövqeyini (istehlak-
çıların əmtəəyə üs-
tünlüyünü formalaş-
dıran rəqiblərin bu 
əmtəələrdən fərqini) 
dəqiq ifadə etmək la-

zımdır. Reklam təklifinin mahiyyəti 
maksimum dərəcədə aydın və anla-
şıqlı olmalıdır. 
4. Reklam xəbəri doğru və sübut 
oluna bilən olmalı, əmtəənin xeyi-
rinə olan faktları və dəlilləri, əsas-
ları ehtiva etməlidir. Fərdi istehlak 
mallarının reklamı üçün bir neçə 
dəlilin (1-3) olması kifayətdir. Yalnız 
dəqiq faktlardan istifadə edilməsi 
və ümumiləşdirmələrdən yan keçil-
məsi arzuolunandır. Malın (əmtəə-
nin) məziyyətlərini şişirtmək tövsiyə 
olunmur. Həmişə reklam olunan 
əmtəə haqqında informasiyanı yoxla-
maq zəruridir. Reklamda yalan infor-
masiyanın yayılması qanunla təqib 
olunur. 
5. Reklam mətnini çox yükləmək ol-
maz. Reklam mətnində yalnız həqiqi 
olanlar əks olunmalıdır. Optimal qav-
rayış effektinə iki-dörd arası abzas və 
cümlələrdən ibarət reklam mətnində 
nail olmaq mümkündür. İfadədə orta  
oxucuya meyillənmək zəruridir. 
6. Elanda uğurlu reklam ideyası, xü-
susilə məlum  qərarları  təkrarlayan 
və qavramaq üçün asan olan orijinal 
ideya ehtiva olunmalıdır.  Lakin  yal-
nız ideyanın deyil, həmçinin mətnin 
də  orijinallığı vacibdir, onu çeynən-
miş ifadələrlə, bayağı sözlərlə, şablon 
ifadələrlə, klişe ilə (çox zaman istifa-
də olunan standart ifadə və sözlər) 
korlamaq olar. 
Belə ifadələr cansıxıcı olur (rəqiblə-
rin  reklamını  öyrənmək və başqa-
larını təkrar etməmək lazımdır). 

Xüsusilə mənasız standart, şablon, 
çeynənmiş ifadələrdən qaçmaq 
məqsədəuyğundur. Kəskin, gözlə-
nilməz, təzə, çeynənməmiş və aktual 
olan sözləri, ifadələri,  üsulları axtar-
maq zəruridir. 
7. Xəbərdə diqqəti cəlb edən və sax-
layan (parlaq, qeyri-adi illüstrasiya, 
orijinal sərlövhə və s.)  hər hansı bir 
ifadə olmalıdır. 
8. Reklam mətni, illüstrasiyası, rəngi 
və şrift tərtibatı əməənin xarakterini 
və tərzini əks etdirməlidir. 
9. Reklam xəbəri yayılma vasitəsinə 
uyğun olmalıdır (onu nəzərə almaq-
la işlənib hazırlanmalıdır). 
10.  İstehlakçının şüurunda əmtəənin 
(şirkətin) adını tətbiq etmək lazımdır, 
əks halda  istehlakçı hansı əmtəədən 
söhbət getdiyini xatırlamayacaqdır. 
Bundan əlavə, reklamda ideyanı əks 
etdirən qeyri-etik ifadələrə yol ver-
mək olmaz, çünki o, müştəri tərəfin-
dən neqativ qarşılanır. Reklamda  is-
tehlakçının yaddaşında vizual marka 
surətini (firma nişanını) tətbiq etmək 
lazımdır. 
11. Elanda neqativ assosiasiyalardan 
xilas olmaq lazımdır. 
12. Reklam elanına qoyulan dəyişik-
liklər (məsələn, elanlar seriyasında 
ya müxtəlif reklam vasitələrində) 
reklamın ümumi üslubunu və  emo-
sional çalarını dəyişməməli, məhsu-
lun  mövqeyinə cavab verməlidir. 
Reklam müraciətlərinin işlənib ha-
zırlanması prosesi aşağıdakı mər-
hələləri əhatə edir:
1.Reklam mətninin dürüst izahı.
2.Marketinq-reklam tədqiqatlarının 
nəticələrinin aparılması və təhlili.
3.Yaradıcı reklam strategiyasının və 
reklam ideyasının işlənməsi. Müra-
ciətin üslubunun və tonunun, yəni  
fərq incəliyinin seçilməsi. 
4. Müraciətin strukturunun müəy-
yən edilməsi və onun əsas element-
lərinin yaradılması. 
5.Kompozisiyanın qurulması və rek-
lam modulunun maketinin yaradıl-
ması. 
Hər şeydən əvvəl, elanı tərtib 
edərkən marketinq vəzifələrindən 
irəli gələn bu reklam kampaniyası-
nın məqsədi maksimum anlaşıqlı ol-
malıdır, çünki reklam müraciətinin 
işlənib hazırlanmasına yanaşmalar 
məhz reklamın məqsədləri ilə müəy-
yən olunur. 

(davamı var)
F.M.Qarayev, 
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Microsoft yenidənqurma çər-
çivəsində minlərlə əməkdaşı 
işdən çıxarmağa hazırlaşır. 
Şirkətin iyun ayında satışla-
rındakı azalmanın da bu həm-
ləyə təsir etdiyi iddia edilib.
Satış əməliyyatını nəzərdən 
keçirmək qərarı verdiyi bil-
dirilən Microsoft korporativ 
müştəri departamentlərini 
birləşdirməyi və kadrları ixti-
sar etməyi planlaşdırır.
Mövzu ilə bağlı hələ rəsmi 
açıqlama verilməyib.  

Keçən il Microsoft 2850 nəfəri 
işdən çıxarmışdı. Ən böyük 
ixtisar 900 nəfərlə satış ko-
mandasında olmuşdu. No-
kia-nın satın alınmasından 
yaranmış 8 milyard dollara 

yaxın ziyana görə 2015-ci ildə 
7800 şəxsi heyətilə yollarını 
ayıran Microsoft iki ay əvvəl 
yenə ağıllı telefonlar departa-
mentindəki 1850 nəfərin işinə 
son vermişdi.


