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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

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

Konstitusiya Məhkəməsinin  sədri Fərhad  Abdullayevə anası 
ADİLƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

(əvvəli ötən sayımızda)
Reklamda cəlbedici modellər
Cəlbedici insanlar reklamın inan-
dırıcılığını yüksəldir və əmtəə 
daha yüksək qiymət alır. Lakin 
bu, həmişə belə olmur. Əgər sizin 
məhsulunuzun cəlbediciliklə heç 
bir  əlaqəsi yoxdursa, bu taktikanı 
unutmaq lazımdır. 
Cəlbedici qismində modelin qə-
bul edilməsi  üçün şəraitin öyrə-
nilməsi zamanı bir cəhət aşkar 
olunmuşdur ki, burada cəlbedici 
model ən yaxşı seçim hesab olun-
mur: bu zaman əmtəənin modellə 
yüksək assosiasiya olunma ehti-
malı mövcuddur, məhsulun özü 
isə cəlbedicilik anlayışı ilə çox da 
yaxşı  uzlaşmır.
Hansı məhsulların cəlbedicilik-
lə əlaqəsi vardır? Bəzi misallar 
göstərək.
Münasibdir: 
- Cah-calal (məsələn, idman avto-
mobili);
- Xarici görünüş (losyon);
- İncəsənət və gözəllik (makiyaj); 
- Sağlamlıq (fitnes-məhsul). 
Qeyrimünasibdir:
- Texnologiyalar  (məsələn, proq-
ram təminatı);
- Qidalanma (restoran);
- Ofis ləvazimatları (printer);
- Ev dekoru (mebel). 
Bu, həmçinin sizin xarici mövqe 
tutmanızdan asılıdır. Bəzi brend-
lər ev dekorunda öz mallarının 
bədii mövqe tutmasından istifadə 
edə bilər. Belə olan halda cəlbedi-
ci model, əlbəttə, reklam elanında 
münasib ola bilər. Bununla belə, 
əksər brendlər üçün o, işə  yara-
mayacaqdır. 
Əgər siz cəlbedici modeldən, 
məsələn, tosterin reklamından is-
tifadə edirsinizsə, insanlar şübhə 
etməyə başlayacaqlar ki, siz sa-
dəcə onları alqıya məcbur etməyə 
cəhd göstərirsiniz. Onlar psixoloji 
reaktiv  müqaviməti sınaqdan ke-
çirəcək və sizin inandırma  cəhd-
ləriniz ilə mübarizə aparacaqlar. 
Əsas nəticə: cəlbedici modellər 
adətən inandırmanı yüksəldir, 

lakin sizin üçün öz sövqedici 
motivinizi gizlətməkdən və ya 
ört-basdır etməkdən ötrü reklam-
da  münasiblik vacibdir. 

MƏTN XƏBƏRLƏRİ:
Emosiya verən sözlərin ölçüsü
nün artması. Şrift nə qədər böyük 
olursa, o, daha çox emosiya yara-
dacaqdır. Bu, ona görə baş verir 
ki, təkamül nəzəriyyəsinə uyğun 
olaraq, bizim əcdadlarımız  po-
tensial təhlükənin ölçüsü haqqın-
da öz təsəvvürləri əsasında müha-
kimə yürüdürdülər.

Lakin sözlər öz təbiətinə görə sim-
volikdir. Sözlərlə əlaqədar emosi-
yalı reaksiyanın baş verməsindən 
ötrü insanlara bu sözlərin mənası-
nı dərk etmək lazımdır. Buna görə 
də xüsusilə emosiyalı sözlərdən 
istifadə etməklə şriftin ölçüsünün 
artması emosiyalı təsiri gücləndir-
məyə kömək edə bilər.  
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
artırılmış sözlər reklamın digər 
hissələrinə nisbətən  diqqəti daha 
çox cəlb edəcək: mətnin şriftinin 
artması sözlərə diqqəti cəlb edə-
cək, nəticədə, brendin və təsviri 
elementlərin qavranılması aza-
lacaq. Məqsədi bütün reklama 
diqqətin cəlb edilməsinin  maksi-
mallaşması olan reklam vericiləri 
mətn üçün  böyük məkanın ayrıl-
ması məsələsini ciddi nəzərdən  

keçirməlidirlər.
Multifunksionallığın (lakin isti-
fadə üsullarından yox)  artırıl-
ması. İnsanlar, adətən yüksək 
dəyər səbəbindən multifunksio-
nal əmtəələrə üstünlük verirlər. 
Bundan əlavə, funksiyaların uzun 
siyahıları qısa siyahılara nisbətən 
daha inandırıcıdır.
Lakin bəzi nüanslar da vardır. İn-
sanlar çox zaman  özlərinin bütün 
funksiyalarından istifadə edilməsi 
imkanlarını çox yüksək qiymət-
ləndirirlər. Buna görə də onların 
əksəriyyəti  istifadəyə görə ödə-
nişi seçməyə yox, təsbit olunmuş 
məbləği ödəməyə üstünlük verir-
lər. 
Başqa sözlə, əgər nəzərə alınsa ki, 
istehlakçılar hansı funksiyaları, 
həqiqətən, istifadə etməyi nəzərə 
alırlar, onda funksiyaların siyahısı  
xoşagəlməz nəticələrə səbəb ola 
bilər. Onda onların üstünlükləri 
az funksionallıqlı məhsul tərəfə  
yerini dəyişəcəkdir. 
Gedonik məhsullar üçün təs
diqləyici ifadələrdən istifadə 
olunması.
Bütövlükdə, inadlı təsdiqləyici 
mətnlərin təhlükəsi  mövcuddur 
– bu zaman oxucular hiss edir-
lər ki, siz onları inandırmağa ça-
lışırsınız, onlar psixoloji reaktiv  
müqaviməti sınaqdan keçirə bilər. 
Onda onlar inandırma cəhdi ilə 
mübarizə aparacaqlar. 
Lakin istisnalar da mövcuddur. 
Təsdiqləyici ifadələr gedonik (yu-
xu) məhsullar üçün reklam elan-
larını yaxşılaşdıra bilər. Səbəb xoş 
şıltaqlıqlarla və inadkarlıqla əlaqə-
dardır:
Gedonik istehlak kontekstləri da-
ha böyük ehtimalla müsbət əh-
val-ruhiyyə yaradır və öz  növ-
bəsində təsdiqləyici terminlərdə 
istehlakçıları düşünməyə, sonra 
belə ifadələrlə sorğu etməyə sövq 
edir. 
(davamı var)

F.M.Qarayev ,
BDUnun dosenti 

E T İ B A  R S I Z D I R

“Sani” MMC şirkətinə məxsus VÖEN: 1500873011
itdiyinə görə etibarsız sayılır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qey-
ri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 
qrantı hesabına  Azərbaycan İqtisadçılar  İttifaqı   ak-
tual mövzuda  layihə icra edir.  “Azərbaycan Respub-
likasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji 
Yol Xəritəsi”ndə “İnsan kapitalının inkişaf etdirilmə-
si” strateji hədəfinin təşviqi tədbirləri”  adlanan bu la-
hiyənin icrası uğurla davam edir. Layihə çərçivəsində 
18.10.2017-ci il tarixdə ADPU-nun pedaqoji fakültə-
sində tələbə və  pedaqoji kollektivin nümayəndələri-
nin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilmişdir. Tədbirdə 
layihə eksperti ADPU-nun dosenti İlham Əhmədov  
məruzə ilə çıxış etmişdir. 
Məruzəçi çıxışını Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin təhsilə dair  bu sözləri ilə 
başladı: “Uşaqlarımız bilikli olmalı, dünyada gedən 
prosesləri izləməli, yeni texnologiyalara sahib çıxma-
lıdır. …İnsan kapitalı inkişaf etmiş ölkələrin indiki 
durumunu müəyyən edən amildir. Həmin ölkələr 
təbii resurslar hesabına yox, intellektual potensiala, 
yeni texnologiyaların icad olunmasına, tətbiqinə görə 
inkişaf edirlər. Biz də bu yolu seçməliyik”. 
Məruzəçi qeyd etdi ki, “Azərbaycan Respublikası 
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritə-
si”ndə  strateji hədəf kimi insan kapitalının inkişaf 
etdirilməsi bu baxımdan təsadüfi olmayıb, dövlətin 
uzunmüddətli strateji məqsədlərindəndir.  Daha son-
ra insan kapitalı termininin izahını verən məruzəçi 
qeyd etdi ki, insan kapitalı insanın cəmiyyətdə özünü 
tam realizə etmək və cəmiyyətin imkanlarından tam 
istifadə etmək üçün biliyinin, bacarığının, əlaqələri-
nin, peşəkarlığının cəmidir. Bu, intellekt, sağlamlıq, 
bilik, keyfiyyətli əmək və keyfiyyətli həyat şəraiti-
dir. İlk dəfə termin Teodor Şuls tərəfindən işlədilib, 
sonradan davamçısı Heri Bekker tərəfindən inkişaf 
etdirilib. İsbat edilib ki, insan fəaliyyətinə effektli 
iqtisadi baxış çox vacibdir. İlk dövrdə insan kapitalı 
dedikdə, insana sərf edilən investisiya başa düşülür-
dü. Sonradan anlayış genişləndirildi, bura insanın is-
tehlak xərcləri - ailəsinə çəkilən xərc, təhsil, səhiyyə 
xərcləri, mədəni tələbləri aid edilməyə başlandı. Bu 
sahəyə dövlətin də xərcləri aid edilir. İnsan kapitalı 
əmək məhsuldarlığının artırılmasında, dayanıqlı iqti-
sadi artımda, istehsal və xidmət sektorlarının rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsində və ölkənin qlobal 
bazarlara inteqrasiyasında həlledici rol oynayır. Buna 
nail olmaq üçün təhsilin bütün pillələrində keyfiy-
yətin yüksəldilməsi, təlimlər vasitəsilə işçilərin bilik 
və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində fasiləsizli-
yin təmin edilməsi, ixtisaslı kadr hazırlığının əmək 
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması, şirkətlərin 
araşdırma və təkmilləşdirmə sahəsinə investisiya qo-
yuluşunun stimullaşdırılması, mövcud insan kapita-

lından səmərəli istifadə edilməsi tələb olunur. 
Bunu əsas tutaraq, Azərbaycanda iqtisadiyyatın 
transformasiyası istiqamətində həyata keçiriləcək 
islahatların ayrılmaz tərkib hissəsi kimi, insan ka-
pitalının inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi, 
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və biliyin iqti-
sadi inkişafda rolunun artırılması ilə bağlı tədbirlər 
hərtərəfli dəstəklənəcəkdir. Bu, iki səviyyədə təmin 
ediləcəkdir: 1) insan kapitalının formalaşması və in-
kişafı üçün təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin 
yüksəldilməsi; 2) əmək məhsuldarlığının yüksəldil-
məsini təmin etmək üçün insan kapitalının fasiləsiz 
inkişafının, araşdırma və təkmilləşdirmə sahəsinə in-
vestisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması. 
Məruzəçi qeyd eimişdir ki, milli iqtisadiyyat pers-
pektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində  əsas strateji hə-
dəflərdən olan “İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi” 
məsələləri bu gün bütün ölkələr üçün aktualdır. Bu 
gün  ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdiril-
məsi mərhələsində insan kapitalı amili xüsusi ilə mü-
hüm rola malikdir. İnsan kapitalının inkişafı isə təh-
sildən, onun keyfiyyətinin təmin edilməsindən daha 
çox asılıdır.
Milli strategiyada insan kapitalının inkişafı strateji 
hədəf kimi iki prioritetdən ibarətdir: prioritet 1. Təh-
silin bütün pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi; 
prioritet 2. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini 
təmin etmək üçün insan kapitalının inkişafının sti-
mullaşdırılması.  Bu səbəbdən 2017-ci il ölkəmizdə 
“Təhsildə keyfiyyət ili” kimi qeyd edilir.  
Məruzənin sonunda tədbir iştirakçıları – fakültənin 
dekanı prof. F.Rüstəmov və tədbirin digər  iştirakçı-
ları müzakirə edilən  məsələ ilə əlaqədar öz fikir və 
təkliflərini bildirmiş, belə maraqlı mövzunun layihə 
çərçivəsində həyata keçirildiyi üçün təşkilatçılara 
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası-
na və Azərbaycan İqtisadçılar  İttifaqına minnətdarlıq 
bildirmiş, maraqlı məruzə üçün təhsil eksperti İham 
Əhmədova  təşəkkür etmişlər. 

“Excelsior Hotel & Spa Baku” 
oteli  oktyabr  ayında mətbuat-
da işıqlanan məlumatların sa-
yına  görə birinci  olub.  “Media 
Consulting & Services” şirkə-
tinin apardığı araşdırmaya 
görə,  otelin fəaliyyəti ilə bağlı 
mətbuatda 141 məlumat işıq-
lanmışdır.  "Media Consulting 
& Services" şirkəti 10 televi-

ziya, 55  çap və  500  onlayn 
media daxil olmaqla 565-dən 

çox mənbədə işıqlandırılan 
məlumatları say, xarakter və 
məzmun üzrə təhlil edərək, 
sektorlar üzrə şirkətlərin me-
dia reytinqini hesablayıb. 
“AtaHolding” Korporativ 
Kommunikasiyalar şöbəsinin 
rəisi Dilarə Zamanova qeyd 
edib ki, “Excelsior Hotel & 
Spa Baku” otelinin fəaliyyəti 

ilə bağlı oktyabr  ayında mətbu-
atda  6  pres reliz  işıqlanmışdır.  
Cari ilin noyabr ayında da tu-
rizm sahəsində təhsil alan tələ-
bələr üçün “Turizm  sektorunda  
PR-ın əhəmiyyəti”  mövzusun-
da  təlim,  moda sevərlər üçün   
“Baku Fashion Club”ın növbəti 
tədbiri  və digər maraqlı tədbir-
lər keçiriləcək.   

Kürdəmir rayonunda heyva 
yığımına başlanılıb. Cari möv-
sümdə bağlardan 2000 ton məh-
sul əldə olunması gözlənilir.
Rayon icra hakimiyyətindən 
bölgədə heyva bağlarının sahə-
si ildən-ilə artır və hazırda 130 
hektara çatıb. Rayonun, demək 
olar ki, bütün ərazisində, xü-
susilə Yenikənd, Atakişili, Xır-
dapay, Qağacılı, Topalhəsənli, 
Dəyirmanlı, Mürtülü və digər 
ərazi dairələrində sakinlər 
heyva bağları salmağa böyük 
maraq göstərirlər. Kürdəmir-
li bağbanlar heyvanın “Məci-
dəmi”, “Bəhram”, “Cardam”, 
“Kamil”, “Əppək”, “Armudu”, 
“İyli”, “Almalı”, “Bardaq” və 
digər növlərini yetişdirirlər.

Ötən il rayonda 1890 ton heyva 
tədarük olunub. Bu il məhsul 
istehsalının 200 tonadək arta-
cağı gözlənilir.
Yığılan məhsul təkcə yerli ba-

zarlara deyil, xarici bazarlara 
da göndərilir. İndi sahibkarlar 
Kürdəmir heyvasını Rusiya 
bazarlarına çıxarmağa hazırla-
şırlar.

Bitcoinin qiyməti bu il 500%-
dən çox artaraq, qızıl, birja in-
deksləri və əmlak kimi investi-
siya alətlərini geridə qoyub. 
“Marja“ Dünya İqtisadi Forumu-
nun (DİF, WEF) "Blok Zəncirinin 
(blockchain) Potensialını Fərq Et-
mək" adlı hesabatından toplanan 
məlumata istinadən xəbər verir 
ki, 2008-ci ildə qlobal iqtisadi 
böhranın ardından Satoshi Na-
kamoto adlı bir şəxs tərəfindən 
elektron pul sistemi qurulub.
"Rəqəmsal pul", "kripto valyu-
ta" kimi adlarla da işlədilən vir-
tual pulların ənənəvi pullardan 
əsas fərqi, hökumətlər tərəfin-
dən idarə edilməməsidir.
Hesabata görə, dünya miqya-
sında 900-ə yaxın virtual pul 

var. Bunlar arasında Bitcoin 
106 milyard dolların üzərindəki 
bazar dəyərilə birinci yerdədir. 
Bitcoin bu il  500%-dən çox ar-
tım göstərərək, qızıl, birja, əm-
lak kimi investisiya alətlərinin 
önünə keçib.
Bitcoinin ardınca, 29,2 milyard 
dollarlıq bazar dəyərilə Ethe-
reum və 7,8 milyard dollar ilə 
Ripple gəlir.
Daha əvvəl Çin, Rusiya, Vyet-
nam kimi ölkələr virtual pulla-
ra dair qaydalar yaradaraq, bəzi 
qadağalar qoyarkən, bu addım-
lar virtual pulların ucuzlaşma-
sına səbəb olmuşdu.
Sonucu dəfə dünyanın ən bö-
yük birja əməliyyatçısı ABŞ-
ın CME Group şirkəti bu ilin 

dördüncü rübündə Bitcoin ilə 
fyüçers əməliyyatlarına başla-
mağı planlaşdırdığını və lazımi 
tənzimləyici qurumların rəyi-
ni gözlədiyini bildirmişdi. Bu 
xəbərin ardından Bitcoin 5 faiz 
dəyər qazanıb.


