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Dərc olunan materiallardakı fikirlər 
Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

uyğun gəlməlidir. “İQTİSADİYYAT” 
qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış 

və səhifələnmiş, “Azərmedia” MMC 
mətbəəsində çap edilmişdir. Lisenziya: 

022201; İndeks: 0355; Tiraj: 2500

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi  energetika naziri 
NATİQ ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadə energetika naziri NATİQ ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

(əvvəli ötən sayımızda)
Reklamı gələcəkdə işlək etməkdən ötrü sizin əmtəələ-
riniz üçün ən optimal alıcıları tanımağınız lazımdır. Siz 
aydınlaşdırmalısınız ki, bunlar kişi və ya qadın, hansı 
yaşda, necə ailə və s. olmalıdır. 
Siz həmçinin bilməlisiniz ki, hansı əmtəələri, harada və 
niyə alırlar, onlar sizin əmtəələr haqqında nəyi bilirlər və 
müxtəlif məmulatlara necə münasibət bildirirlər. 
Bütün bunları bazarı elmi-cəhətdən öyrənməyin kömə-
yilə bilmək olar. 
Əyanilik. Belə bir məsəl var: “Boş kilsədə canını xilas edə 
bilməzsən”. Əgər sizin reklamınızı insanlar görmürsə, siz 
heç nə əldə edə bilməyəcəksiniz. Reklamın əyaniliyi bir çox 
amillərdən asılıdır: onun ölçüsündən, yerləşməsindən, sər-
lövhəsindən, məzmunundan, rənglərin istifadə edilməsin-
dən və s. Sizin seçdiyiniz informasiya vasitəsi də əhəmiyyət 
kəsb edir. Yaxşı reklam öz maraqları naminə bu və ya digər 
informasiyasının üstünlüklərindən istifadə edir. 
Bu səkkiz prinsip dünyanın müxtəlif ölkələrində aparılan 
tədqiqatların məlumatlarının böyük miqdarına əsaslanır. 
Reklam mətninin işlənib hazırlanması zamanı yerli və 
xarici təcrübənin hazırladığı reklam olunan əmtəələrə və 
xidmətlərə olan tələbləri də nəzərə almaq vacibdir. Onla-
rın əsaslarına aşağıdakılar aiddir. 
Reklam doğru, konkret olmalı, özündə reklam obyektlə-
ri və onlardan istifadə edilməsi şərtləri haqqında zəruri 
xətləri ehtiva etməlidir. 
Reklamda yalana aparıb çıxaran və ya aşağıdakılara 
münasibətdə reklam xəbərinin düzgün izahına bəhanə, 
yaxud səbəb olan mətn və ya təsviri elementlər əks olun-
mamalıdır: 
- Reklam predmetinin (onun hazırlanması üsulunun, tər-
kibinin, istehlak xassələrinin) keyfiyyəti;
- Qiymətlər, əldə etmə şərtləri;
- Çatdırılma, mübadilə, geri qaytarma, əvəzetmə, rekla-
mın predmetinə qulluq etmə daxil olmaqla alqını müşa-
yiət edən xidmətlər;
- Sifarişçinin zəmanəti və ya zaminliyi (buna reklam in-
formasiyasına yalnız sifarişçidə zəmanət və zəmanət 
xidmətinin etibarlılığını təsdiq edən sənədlərin olması 
zamanı yol verilir);
- Reklam predmetinə verilmiş medallar, mükafatlar, dip-
lomlar və s.
Reklamın mətnləri və ya təsvirləri cəmiyyətin mənəvi 
normaları ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. 
Reklam səhlənkarlığı həvəsləndirə bilən ümumi qəbul edil-

miş təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməyən hər hansı bir 
vəziyyətin əyani təsvirini ehtiva etməməlidir. Əgər uşaqlar 
təsvir olunarsa, bu halda xüsusi ehtiyatlılıq tələb olunur. 
Əgər istehsal və tədavül sferalarında digər predmetin 
(predmetlərin) eyni zamanda olması ayrı-ayrı qrupların 
və fərdi istehlakçıların maraqlarına, onların tələbatlarına 
və maddi imkanlarına cavab verirsə, reklam predmeti is-
tisnalığı haqqında təsəvvür yaratmalıdır. 
Reklam digər predmetin zərərinə bir predmetin üstün-
lüyünü qeyd edən oxşar təyinatlı predmetlərlə müqa-
yisələri əks etdirməməlidir. 
Göndərmə, yaxud yollama ticarətinin təklif etdiyi əmtəələ-
rin reklamı reklam predmetinin aydın və dürüst təsvirini, 
onun qiymətini, daşınma şərtlərini (təxmini müddətləri 
olmaqla), ödəmə şərtlərini və s. ehtiva etməlidir. 
Aşağı qiymətlərlə realizə olunan əmtəələrin reklamı yeni 
qiymətlər, reallaşma yeri ilə bağlı dürüst məlumatları eh-
tiva etməli, eləcə də belə əmtəələrin müsbət xassələrini 
obyektiv əks etdirməlidir. 
Qida məhsullarının və sanitar-gigiyena təyinatlı malla-
rın reklamı tibb dairəsinin uyğun tövsiyələri olmadan is-
tehlakçının sağlamlığına bu və ya digər məhsulun təsiri 
haqqında məlumatları ehtiva etməməlidir. 
Reklamda yalnız onların razılığı zamanı rəsmi və digər şəxs-
lərin, elm, mədəniyyət incəsənət nümayəndələrinin şəhadə-
tindən (dəlillərindən, sübutlarından) istifadə oluna bilər. 
Reklamda insanların şəxsi razılığı olmadan onların fo-
toqrafiyalarından istifadə edilə bilməz. 
Reklamda plagiata yol verilmir. 
Mütəxəssislərə ünvanlanmış reklamda elmi terminlər, 
statistik məlumatlar, texnik ədəbiyyatdan olan xəbərlər 
və s. ehtiva oluna bilər. Kütləvi istehlakçıya ünvanlanan 
reklamda xüsusi terminologiyanın tətbiqini məhdudlaş-
dırmaq lazımdır. 
Yuxarıda ifadə olunan tələblər reklam prosesi iştirakçı-
larına öz fəaliyyətində bir çox səhvlərdən xilas olmağa 
kömək edəcək. 
Reklam mətninin müəyyən prinsiplərini əsas götürərək 
reklamın keyfiyyətli mətnini yazmaq olar. Əmtəələrin 
satışı və xidmətlərin təklifi üzrə öz funksiyasını yerinə 
yetirən reklam mətnini tərtib etməli olan bir neçə prinsipi 
müəyyən etmək olar. 
Reklam mətninin birinci prinsipi. Reklam mətni alıcı-
nın problemini necə həll edəcəyi haqqında təsvir ehtiva 
etməlidir. Belə ki, reklam mətnini tərtib edənin vəzifəsi 
alıcını inandırmaqdır ki, həqiqətən, onun problemi yara-
na bilər, sonra isə əmtəə və ya xidmət sayəsində vəziy-
yətdən çıxış yolunu təklif edə bilər. Məsələn, cins şalvarı 
reklam etmək lazımdır. Lakin cins şalvar hamıda var və 
az adamı o, maraqlandıra bilər. Buna baxmayaraq, bir 
çoxları populyar firmanın cinslərini geyinməyə üstün-
lük verirlər. Bununla əlaqədar alıcıya göstərmək olar ki, 
ABŞ-da yalnız belə cins şalvarlar geyinirlər və gəzirlər. 
Reklam mətninin ikinci prinsipi faktların göstərilmə-
sidir. Əgər əmtəənin üstünlüklərinin xeyirinə faktlar 
təqdim edilmişdirsə, reklamın mətni daha inandırıcı ola-
caqdır. Əmtəədə hər hansı bir nadir detalın təsvir edil-
məsinə edilən aksent (vurğu) bütün əmtəəyə olan təsəv-
vürü yaxınlaşdıra bilər. 
Reklam mətnlərinin tərtib edilməsinin üçüncü prinsipi 
faydalı informasiyanın mətnə daxil olmasından ibarətdir. 
Alıcı aktual informasiyanı axtarır və əgər reklam mətnində 
belə bir informasiya yoxdursa, onda istifadəçi onu oxuma-
yacaqdır. Məsələn, ilkin informasiya mətni hər hansı bir 
əmtəə və ya xidmətin reklamının səmərəliliyini yüksəldir. 

(davamı gələn sayımızda)

F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti 

"Çox sevindirici haldır ki, təzəlikcə fəaliyyətə baş-
lamasına baxmayaraq, Milli Turizm Təbliğat Bü-
rosunun ilk işlərindən biri məhz ölkədə fəaliyyət 
göstərən turizm agentliklərini bir araya toplamaq 
və onlarla əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə et-
məkdir. Büro bu təşəbbüsü ilə fəaliyyətində tu-
rizm firmalarının təcrübəsindən yararlanmaq istə-
yini açıq şəkildə ortaya qoyur".
8 iyun 2017-ci il tarixində Bakıda fəaliyyət göstərən 
gəlmə turizm sahəsində ixtisaslaşmış yerli və xa-
rici tur operator və turizm şirkətləri ilə Milli Tu-
rizm Təbliğat Bürosunun görüşündə “AtaTravel” 
MMC-nin baş direktoru Vüsal Əliyev deyib.
O bildirib ki, gəlmə turizm sahəsində ixtisaslaşmış 
turizm şirkətləri üçün ən vacib məsələlərdən biri 
ölkənin təbliğinin daha peşəkar və konkret mexa-
nizmə uyğun olaraq aparılmasıdır: "Büronun qar-

şısına qoyulan ən əsas vəzifələrdən biri də 
məhz ölkənin təbliği ilə bağlı aydın mexa-
nizmlər işləyib hazırlamaq və onları uğur-
lu şəkildə tətbiq etməkdir. Hər bir regio-
nun, ölkənin özünün spesifikası var və bu, 
tələb edir ki, marketinq siyasəti qurularkən 
bu məqamlar nəzərə alınsın. Əcnəbi turist-
lərlə birbaşa olaraq turizm firmaları işlədi-
yi üçün onlar bu sahədə xüsusi informasi-
yaya sahibdirlər və düşünürəm ki, ölkənin 
turizm potensialının təbliği istiqamətində 
gələcəkdə həyata keçirilməsi planlaşdırılan 
tədbirlərin icrasında onlar da yaxından iş-
tirak etməlidirlər".
V.Əliyevin sözlərinə görə, turisti ölkəyə 
cəlb etmək məsələnin bir tərəfi, onu ölkə-
dən məmnun yola salmaq isə digər ən 
önəmli tərəfidir. Təbii ki, çalışmalıyıq işi-
mizi elə quraq ki, ölkə turistlərin diqqətini 

çəksin və onlar üçün maraqlı turizm istiqamətlə-
rindən biri olsun. Hesab edirəm turizm firmaları 
olaraq bu işdə Büroya əlimizdən gələn dəstəyi 
göstərmək, bu işdə onlara kömək etmək hər biri-
mizin üzərinə düşən bir məsuliyyətdir.
Çünki büronun uğurlu qurulacaq fəaliyyətin-
dən turizm firması olaraq birbaşa biz, dolayısı 
ilə turizm xidmətinə cəlb olunan digər qurumlar 
və şəxslər, yekunda isə ən önəmlisi dövlətimiz 
qazanacaq. Hər birimizin ümumi məqsədi eyni-
dir: ölkənin tanıdılması, Bakı şəhəri və regionla-
ra daha çox turistin cəlb edilməsi və bununla da 
ölkəyə əlavə gəlirlərin gəlməsinə nail olunması. 
Büroya gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayır və 
əlimizdən gələn köməkliyi göstərməyə hazır ol-
duğumuzu bildiririk. 

«Mol Bulak Bank Olmayan Kredit Təşkilatı” MMC-nin  hüquqi 
ünvanı Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Rəsulzadə ŞTQ, Svetlana 
Məmmədova (Rəsulzadə qəs.), ev 107-də qeydiyyata alınmışdır. 

“Bakı Sığorta”ASC-nin 
səhmdarlarının nəzərinə

 
28 iyul 2017-ci il, saat 10:00-da “Bakı Sığorta” ASC-nin 
Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 315C ünvanında 
yerləşən mərkəzi ofisində Cəmiyyətin səhmdarlarının 
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
İclasın gündəliyi, əlavə məlumat, o cümlədən səhmdarların 
ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə materiallarla tanış 
olmaq üçün “Bakı Sığorta” ASC-yə (Bakı şəh., Yasamal 
rayonu, A.M.Şərifzadə küçəsi 315C ünvanı), həmçinin 
598-81-81 telefon  nömrəsi və qaynar xətt (012) 969 vasitəsi 
ilə müraciət edilə bilər.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İn-
kişafına Dövlət Dəstəyi Fon-
du 2017-ci ilin II yarısı üçün 
KİV layihələrinin maliyyələş-
dirilməsi ilə bağlı müsabiqə 
elan edir.
"Azərbaycan Respublikasın-
da kütləvi informasiya va-
sitələrinin inkişafına dövlət 
dəstəyi Konsepsiyası"na mü-
vafiq olaraq Fondun Müşahi-
də Şurasının rəyi əsasında 19 
istiqamət üzrə KİV layihələri-
nin maliyyələşdirilməsi qəra-
ra alınmışdır.
Müsabiqə elan olunan günə-

dək son 3 ildə müntəzəm nəşr 
olunan, dövriliyi həftədə 1 
dəfədən və tirajı 2500 nüsxə-
dən az olmayan, hər buraxı-
lışından ən azı 1000 nüsxəsi 
satılan və ya abunə yolu ilə 
yayılan qəzetlər müsabiqədə 
iştirak edə bilərlər.
Maliyyə yardımının şərtləri:
- layihə təklifi müsabiqə is-
tiqamətlərindən birinə uy-
ğun olmalıdır;
- ərizə forması, layihə və ona 
əlavə olunmuş sənədlər mü-
sabiqə qaydalarına və tələb-
lərinə cavab verməlidir.
Hər layihə üçün maksimum 
məbləğ 60 000 (altımış min) 

manat müəyyən edilmişdir.
Hər KİV bir layihə təqdim 
edə bilər.
Sənədlər 2017-ci il iyun ayının 
13-dən 29-dək, rəsmi iş günləri 
saat 10:00-dan 16:00-dək Fon-
dun ofisində qəbul olunur.
Sənədlər Fonda şəxsən təq-
dim edilməlidir.
Ərizə yalnız Fondun təs-
diq etdiyi formada, müvafiq 
əlavələrlə, Azərbaycan dilin-
də çap olunmuş elektron va-
riantda, (CD diskdə, Times 
New Roman 12 şriftində) təq-
dim edilməli və Fondda qey-
diyyatdan keçməlidir.
Müsabiqə ilə bağlı əlavə mə-
lumatı www.kivdf.gov.az 
saytından və Fondun ofisin-
dən əldə edə bilərsiniz.

Ünvan: Bakı şəhəri, 
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə

Azərbaycan Mətbuat Evi, 
3-cü mərtəbə

Telefon: 537 19 45; 537 19 41
info@kivdf.gov.az, kivdf.

info@gmail.com


