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Biz istəsək də, istəməsək də, reklam 
gündəlik həyatımızın ayrılmaz his-
səsidir. Televizora baxan, radioya 
qulaq asan,  çap nəşrini alan və ya 
sadəcə küçəyə çıxan hər  kəs onun is-
tehlakçılarının çoxsaylı sıralarını av-
tomatik olaraq artırır. Bizim hər biri-
miz “xoşuma gəlir - xoşuma gəlmir” 
şəklində reklama öz münasibətimizi 
sadəcə ifadə edə bilərik və burada 
bizim təhsilli və oxumuş olmağımız 
vacib deyil. Bəzi reklam mətnləri, 
həqiqətən, əmtəə və xidmətlərin çox-
cəhətliliyində özünü  itirməməyə və 
düzgün seçim etməyə kömək edir, 
digərləri isə əksinə, çıxılmaz vəziy-
yətə salır və hətta əsəbləşdirir. 
Səbəb odur ki, maraqlı və “faydalı” 
reklamın yaradıcıları reklam müra-
ciətinin keyfiyyətinə meyillənirlər və 
psixologiya sahəsində öz bilik və  ba-
carıqlarını tətbiq edirlər. Keyfiyyətli 
reklam mətninin yaradılması üçün 
psixologiya, reklam texnologiyası, 
marketinq, eləcə də bununla bərabər 
müəyyən qaydaların  və normalara 
riayət edilməsi sahəsində biliklər tələb 
olunur. Ona görə də bu məqalə “uğur-
lu” reklam mətninin tərtib edilməsinin 
strukturunu, yaranma  texnologiyasını 
və tərtib edilməsinin əsas prinsiplərini 
anlamağa kömək edəcəkdir. 
Müasir reklam tədqiqatlarında çox 
zaman belə bir fikir  olur ki, rek-
lamda  dizayner yanaşması adlanan 
təsir mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Şübhəsiz, əmtəənin ümumi obrazını 
yaradan təsviri elementlərdən isti-
fadə edilməsinin məqsədyönlülüyü 
və vacibliyi ilə razılaşmaq olar, lakin 
yadda saxlamaq lazımdır ki, verbal, 
yəni şifahi tərkib olmadan onlar rek-
lam xəbərinin və onun ayrı-ayrı məna 
komponentlərinin mahiyyətini dəqiq 
və birmənalı verməyə qadir deyil. 
Reklamın dili kütləvi informasiya-
ya aid olan, kütləvi kommunikasi-
yalarda birləşən funksional üslub 
təsisatları arasında xüsusi yer tutur. 
Çox zaman bütün reklam şirkətinin 
səmərəliliyi,  fəaliyyəti, məhsuldar-
lığı reklam mətninin düzgün  tərtib 
edilməsindən asılı olur. 
Belə bir mətnin məqsədi bu və ya 
digər əmtəə və ya  xidmət haqqın-
da real və potensial istehlakçıları  
və tamaşaçıları xəbərdar etməkdən, 
reklam mətninin ünvanlı şəxsin şüu-
runa təsir etməsindən, onu alqını hə-
yata keçirməyə təkidlə çağırmaqdan 
ibarətdir. Deməli, reklam mətni ya-
radılarkən reklam mətninin heç ol-
masa minimum prinsiplərinə diqqət 
vermək lazımdır. Məqalənin əsas 
məqsədi reklam mətninin tərtib edil-
məsi prosesini öyrənməkdir.
Məqalənin əsas vəzifəsi isə reklam 
mətninin tərkib  hissələrinin məqsəd-
lərinin və vəzifələrinin öyrənilməsi, 
bütün mənalarda reklam mətninin 
səmərəli yaradılması üçün  əsas gö-
türülən qaydaların və prinsiplərin, 
firma üçün  reklam müraciətinin op-
timal janrının seçilməsi meyarlarının 
və onun qrafik  tərtibatının xüsusiy-
yətlərinin müəyyən edilməsidir. 

Reklam mətninin müəyyən 
edilməsi, məqsədləri və vəzifələri 

Reklam mətninin tərtib edilməsi pro-
sesinin strukturunu dərk  etmək üçün 
hər şeydən əvvəl reklam mətninin 
mahiyyətini,  vəzifələrini və məqsədi-
ni nəzərdən keçirmək lazımdır. 
Beləliklə, mətn elanın sözlə ifadə olu-
nan hissəsi, yəni qəzetdə, jurnalda və 
birbaşa poçt reklamı göndərişlərində  
çap olunan, eləcə də televiziya və ya 
radio reklam  çarxlarında söylənilən 
sözlərdir. Mətn konkret reklam va-
sitəsini  (dövri nəşrlərdə yerləşdi-
rilən reklam elanı, radioda reklam 
elanı və s.), eləcə də reklam xəbəri-
nin xarakterini (informasiya, xatırla-
ma, inandırma və s.) nəzərə almaqla 
tərtib olunur. 
Reklam olunan əmtəənin alqısı zə-
ruriliyi haqqında istehlakçının son 
qərarı reklam mətninin savadlı tərtib 
edilməsindən asılıdır. 
Reklam mətni  reklam informasiyası-
nı ehtiva edən mətndir. 
Reklam mətninin struktur elementləri-
nin  miqdarı və onların yerləşməsi qay-
dası təqdim olunan əmtəənin xarakte-
rindən, reklamın və reklam daşıyıcısı 
üçün nəzərdə tutulan auditoriyadan 
asılı olaraq dəyişən  hər hansı bir mətn 
olduğu kimi, reklam mətni də  müəy-
yən qaydalara əsasən qurulur və dörd 
əsas  hissəni daxil edən ümumi qəbul 
edilmiş struktura malikdir. Bu struk-
turu isə klassik  adlandırmaq olar:
1. Sloqan.
2. Sərlövhə
3. Əsas reklam mətni (ƏRM)
4. Əks səda ifadəsi.
Hər bir reklam xəbərinə bütün dörd 
komponenti daxil  etmək məqsə-
dəuyğun deyil, bu reklam olunan 
əmtəə və  ya xidmətin spesifikliyi ilə 
və hər bir ayrıca reklam xəbərinin 
qurulması xüsusiyyətləri ilə əlaqə-
dardır. İndi bu sadalanan kompo-
nentləri nəzərdən keçirək.
Sloqan (qədim qael dilində “slua-
gh-ghaim” – “hərbi çağırış” demək-
dir)  reklam kampaniyası çərcivəsin-
də bütün xəbərlərin əsas ideyasını 
təcəssüm etdirən qısa orijinal ifadədir. 
Həqiqətən, sloqan əvvəlcə diqqəti cəlb 
etməli, sonra isə istehlakçının üstün-
lüyünü qazanmalıdır. Bir qayda ola-
raq, sloqan reklam xəbərinin sonunda, 

brendin adından sonra yerləşdirilir. 
Sloqan təcrid  olunmuş şəkildə möv-
cud ola, həmçinin loqotipin və bren-
din adı ilə uyğunlaşmada tanına bilər. 
Sloqan reklam müraciətinin vacib 
elementidir. Bu  ifadə qısa və tu-
tumlu, şirkətin özünəməxsus devi-
zi olmalıdır. Məhz sloqan reklamın 
ən nəzərə çarpan elementidir. Buna 
görə də o, asanlıqla oxunmalı və  
yadda qalmalı, orijinal olmalı, öz yı-
ğcamlığı və sadəliyi ilə reklam müra-
ciətinin mahiyyətini mümkün qədər 
tam əks etdirməlidir.
 Sərlövhə reklamın çox vacib hissə-
sidir. Məhz sərlövhədə reklam mü-
raciətinin mahiyyəti və başlıca dəlili 
ehtiva olunur. Sərlövhənin əhəmiy-
yəti həmçinin onunla şərtlənir ki, 
oxucuların 80%-i  əsas reklam mət-
ninin oxunmasında  özünə çətinlik 
verməyərək, yalnız sərlövhəni göz-
ləri ilə nəzərdən keçirirlər. Beləliklə, 
sərlövhə istehlakçıda diqqəti cəlb et-
məli və maraq doğurmalı,  məqsədli 
qrupu  seqmentləşdirməli, əmtəə və 
xidməti identifikasiya etməli, son nə-
ticədə əmtəəni (xidməti) satmalıdır. 
Reklam mətninin sərlövhəsinin və-
zifəsi potensial istehlakçının diqqətini 
cəlb etməli və  dərhal onun marağını 
doğurmalıdır. Sərlövhənin tərtib edil-
məsi zamanı ən yaxşısı bir cümlə ilə 
məhdudlaşmaq, yəni onu adi baxışla 
asanlıqla qavramaq və reklam  müra-
ciətinin mənasını tutmaq məqsədəuy-
ğundur. Yarımsərlövhə əlaqələndirici 
funksiyanı yerinə yetirir. O, sərlöv-
hənin mənasını açaraq, əsas mətnin 
qavranılmasını hazırlayır. 
Əsas reklam mətni istehlakçıya 
əmtəə haqqında vacib, bitkin və əsas-
landırılmış məlumat verməlidir: məh-
sul  nədir, o, nə ilə faydalı olacaqdır, 
onu hardan  almaq olar, onun dəyəri 
nə qədərdir və  s. İstehlakçı dünyada  
mövcud olan hər şey haqqında düşün-
cəyə vaxtını sərf etməyə meyilli olma-
malıdır, buna görə də reklam ideyası 
ilə əlaqədar olmayan bütün əhəmiy-
yətsiz şeylərin əsas reklam mətnindən 
çıxarılması məqsədəuyğundur. 
Sərlövhənin “vəd etdiyi” hər  şeyi 
əsas mətn yerinə yetirir. Giriş, əsas 
mövzu və nəticə - əsas mətni təşkil 
edən hissələrdir.
Giriş potensial alıcını reklam mü-
raciəti ilə tanış  edir. Bəzi hallarda 
xəbərdar olmayan insanı problem-
lə ilkin olaraq tanış etmək lazımdır. 
Növbəti hissə  əsas  hissədir və rek-
lam mətninin məğzini təşkil edir. 
İstehlakçı yalnız o əmtəə və xidmət-
lərdə maraqlıdır ki,  onlar üçün çox 
faydalıdır və o, bunlardan xeyir gö-
türə bilər. Buna görə də reklam mət-
ninin əsas hissəsi onu inandırmalı-
dır ki, bu əmtəə və ya  xidməti əldə 
edərkən, o, düzgün seçim edir. Nə-
hayət,  nəticə hissəsində bütün ifadə 
edilmiş informasiya ümumiləşdirilir 
və nəticə çıxarılır.

(davamı gələn sayımızda)

F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti 

İcbari Sığorta Bürosu (İSB) 
2016-cı ili 580 min 484 manat 
xalis mənfəət ilə başa vurub.
İSB-nin hesabatlarına istina-
dən xəbər veririk ki, 2015-ci 
illə müqayisədə Büronun gə-
lirləri 21,7 dəfə azalıb. Belə ki, 

İSB 2015-ci ili 12 milyon 623 
min manat xalis mənfəət ilə 
başa vurmuşdu. 2015-ci illə 
müqayisədə büronun cəmi 
gəlirləri də 31 faiz azalaraq 16 
milyon 307 milyon manatdan 
11 milyon 255 milyon mana-

ta düşüb. Hesabat dövründə 
İSB-nin xərcləri 3 dəfəyə yaxın 
artaraq 2015-ci ildəki 3 milyon 
683 min manatdan 2016-da 10 
milyon 674 min manata qalxıb. 
Əsas səbəb açıqlanmayan sair 
xərclərin artmasıdır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadə 

RƏFİQƏ ƏLİRZA QIZI ƏLİYEVANIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

2017-ci ilin birinci rübü-
nün nəticələrinə əsasən, 
Azərbaycanda fəaliy-
yət göstərən 32 bankın 
cəmi aktivləri 29 milyard 
980.1 milyon manat, 
cəmi öhdəlikləri 27 mil-
yard 219.9 milyon manat 
təşkil etmişdir. Sektorun 
balans kapitalı 2 milyard 
760.2 milyon manatdır. 
Əhalinin əmanətləri 6 
milyard 889.2 milyon 

manat həcmindədir. Bu 
barədə Maliyyə Bazar-
larına Nəzarət Palatasın-
dan bildirilib.
Bankların filiallarının 
sayı 561, şöbələrinin sayı 
137, ATM-lərin sayı 2,471-
dir. Bütövlükdə, bank 
sektorunun işçi heyəti 
16,312 nəfər təşkil edir.
Maliyyə bazarlarının di-
gər iştirakçıları olan bank 
olmayan kredit təşkilatla-
rının (BOKT) sayı 145, o 
cümlədən kredit ittifaqla-
rının sayı 97-dir. BOKT-la-
rın işçi heyəti 2,726 nəfər 
təşkil edir.

Azərbaycanın bank sek-
toru 2017-ci ilin birinci rü-
bünü 123,4 milyon manat 
xalis mənfəət ilə başa vu-
rub. 2016-cı ili 1 milyard 
668 milyon manat, 2017-

ci ilin yanvar ayını isə 496 
milyon manat zərər ilə 
başa vuran bank sekto-
ru, fevralın sonunadək 50 
milyon manat xalis mən-
fəət təmin etmişdi.

01.04.2017-ci il tarixinə 
bank sektorunun kredit 

qoyuluşları 15 milyard 
78,9 milyon manat təşkil 
edib. Mərkəzi Bankın 
statistikasına əsasən, 
kredit qoyuluşları 
01.03.2017-ci il tarixilə 
müqayisədə 345,3 mil-
yon manat azdır.

Malayziya müsəlman turist-
lər üçün ən yaxşı istiqamət 
olaraq müəyyənləşdirilib.
Mastercard və CrescentRa-
ting-in hazırladığı "Müsəlman-
ların Səyahət Seçimləri İndeksi 
2017" hesabatına görə, Malay-
ziya müsəlman turistlərə şərait 
yaradan ölkələr sıralamasında 
82,5 indeks xalı ilə bu il də ilk 
sıradakı yerini qoruyub.
Siyahıda Malayziyanın ar-
dınca 76,9 indeks xalı ilə 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
(BƏƏ) və 72,6 indeks xalı ilə 
İndoneziya gəlir.
Keçən ilki siyahıda 73,9 xalla 
üçüncü sırada olan Türkiyə 

bu il 72,4 xalla dördüncü 
olub. Azərbaycan siyahıda 
24-cü yerdədir. Azərbaycan 
"Təhlükəsiz səyahət", "Res-
toran", "İbadət məkanı" və 
"Viza" meyarları üzrə yüksək 
xallar alıb.
CrescentRating-in fərqli me-
yar qiymətləndirmələrində, 
Türkiyə viza tətbiqi, tranzit 
keçid, ibadət məkanı olması, 
hava limanı xidmətləri, təh-
lükəsiz səyahət və ailə istirahət 
zonası kimi sahələrdə müsbət 
xüsusiyyətlərilə ön plana çıxır.
Mərkəzi Sinqapurda yer-
ləşən səyahət platforması 
CrescentRating-in Baş Direk-

toru Fazal Bahardeen hər il 
təxminən 121 milyon müsəl-
manın dünyanın müxtəlif 
ölkələrinə səyahət etdiyini 
deyib. Bahardeen müsəlman 
turistlərin səyahətlərdə təx-
minən 155 milyard dollar 
xərclədiyi və bunun ümumi 
turizm iqtisadiyyatına töhfəsi-
nin 10 faiz olduğunu bildirib.
Dünya üzrə 130 ölkəni əhatə 
edən və 2011-ci ildən bu yana 
aparılan tədqiqatlarda ha-
lal kəsim, ibadət məkanları, 
Müsəlman dostu xidmət və 
tədbirlər ilə yanaşı, səyahət 
asanlığı və mübadilə imkan-
ları nəzərə alınır.

Bu ilin birinci rübündə 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 
ixrac neft boru kəməri (BTC) 
vasitəsilə təqribən 8,3 mil-
yon ton, yaxud 61,7 milyon 
barrel xam neft ixrac edilib 
və həmin neft Ceyhan lima-
nında 77 tankerə yüklənib.
“BP-Azerbaijan” şirkətindən 
verilən məlumata görə, 1768 
kilometr uzunluğa malik 
BTC boru kəməri 2006-cı ilin 
iyunundan istismardadır. 
Həmin vaxtdan 2017-ci il 
mart ayının sonunadək BTC 

ilə ümumilikdə 357 milyon 
ton (təxminən 2,67 milyard 
barrel) xam neft nəql olunub 
və Ceyhan limanında 3502 
tankerə yüklənərək dünya 
bazarlarına göndərilib.
Hazırda BTC boru kəmə-
ri Azərbaycandan əsasən 
“Azəri-Çıraq-Günəşli” 
(AÇG) nefti və “Şahdəniz” 
kondensatı daşıyır. Bun-
dan əlavə, kəmər vasitəsilə 
Türkmənistan və Qazaxıs-
tan nefti də nəql olunur.
İlin ilk üç ayında BTC üzrə 

əməliyyat xərclərinə təqribən 
29 milyon dollar, əsaslı xərc-
lərə isə 5 milyon dollar sərf 
edilib.
“BTC Ko.”-nun səhmdarları 
BP (30,10 faiz), “AzBTC” 
(25,00 faiz), “Chevron” (8,90 
faiz), “Statoil” (8,71 faiz), 
TPAO (6,53 faiz), “ENI” 
(5,00 faiz), “Total” (5,00 
faiz), “Itochu” (3,40 faiz), 
“Inpex” (2,50 faiz), “CIE-
CO” (2,50 faiz) və “ONGC 
(BTC) Limited” (2,36 faiz) 
şirkətləridir.


