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E T İ B A R S ı Z D ı R
Dadaşov Kitabulla Əhəd oğlunun adına Maştağa qəsəbəsi, Ax. Ş.Hüseyn küçəsi, döngə 1, ev 7 ünvanına 

verilmiş qeydiyyat vəsiqəsi, texniki pasport və şəhadətnamə itdiyi üçün etibarsız sayılsın.

(əvvəli ötən sayımızda)
Reklam kompozisiyasının 

qurulmasının əsas prinsipləri 
və üsulları

Reklam kompozisiyasının qurul-
masının əsas prinsipləri aşağıdakı-
lardan ibarətdir:
- bütövlülük – kompozisiyasının 
elementlərinin vəhdəti;
- tarazlılıq – daxili sakitliyin hiss 
olunmasına aparan kompozisiya-
nın elementlərinin balanslılığı;
- proporsionallıq – elementlərin kə-
miyyət xarakteristikalarının uyğun-
luğu, yaxud mütənasibliyi;
- tabe olma – kompozisiya element-
lərinin qavranılması ardıcıllığını 
müəyyən edən bu elementlərin 
məna iyerarxiyası;
- aksent – kompozisiyanın bir ele-
mentinin dominantlıq etməsi. 
İndi bu prinsiplərin ayrı-ayrılıqda 
mahiyyətini izah edək. 
Bütövlülük prinsipi dedikdə, kom-
pozisiyanın bütün elementlərinin 
qarşılıqlı asılılıqla tamamlanan və 
qarşılıqlı əlaqəli olması başa düşü-
lür. Bu prinsip aşağıdakı hallarda 
reallaşmış hesab olunur:
- kompozisiyanın heç bir hissəsi bü-
töv üçün zərər vurmadan götürülə 
bilməz;
- kompozisiyanın hissələrinin bütöv 
üçün zərər vurmadan yerlərinin də-
yişilməsi mümükün deyil;
- heç bir yeni element bütöv üçün 
zərər vurmadan birləşə bilməz. 
Bütövlüyə nail olma üsulları:
- şriftin vahid qarniturundan istifa-
də edilməsi;
- reklam xəbərinin vahid rəng qam-
masından istifadə edilməsi;
- təcrid olunma prinsiplərindən is-
tifadə olunması (reklam perimet-
ri boyunca yerləşən baş məkan 
sahələrinə görə elementlər arasında 
daxili məkanı ötməlidir);
- vahid çərçivədən istifadə olunma-
sı (xarici sərhədlər eyni qalınlığa, 
eyni rəngə, eyni konfiqurasiyaya 
malik olmalıdır). 
Tarazlıq məkan oxlarının ətrafında 
elementlərin balanslılığıdır. Nail 
olma üsullarına aiddir:
- formal – müəyyən oxlarla əlaqədar 
elementlərin simmetrik yerləşməsi;
- şaquli ox – sanki sonsuz, asan, 
yuxarıya can atan kimi qəbul olunur;
- diaqonal ox – dinamika, inkişaf, 
tərəqqi, analitik aktuallıq, dəyişkən-
lik kimi qəbul olunur; 
- qeyri-formal - simmetriya yoxdur, 
lakin kompozisiyada elementlərin 
görmə tarazlığına nail olunmuşdur;
- tünd elementlər açıqdan iri və ağır 
görünür; xırda-xırda olan bütövdən 
asandır;
- qeyri-adi konfiqurasiya tipikə nis-
bətən böyük diqqət tələb edir;
- rəngli element qara və ağ rəngə 

nisbətən daha çəkicidir. 
Proporsionallıq kompozisiyanın 
elementlərinin kəmiyyət xarakteris-
tikasının uyğunluğu və mütənasib-
liyi reklamda ayrı-ayrı elementlərin 
ölçülərinin nisbətinə riayət edilməsi 
zəruriliyidir. 
Məsələn, təbii qavrama şablonları-
na uyğun olaraq, insan gözü soldan 
sağa, yuxarıdan aşağıya təsviri qə-
bul edir. Bu zaman aşağıdakı iye-
rarxiyaya riayət olunur:
- ölçülər - iridən xırdaya;
- ton - tünddən açığa;
- rəng - rənglidən rəngsizə;
- intensivlik - az intensivlikdən çox 
intensivliyə;
- yenilik - qeyri-adidən tipikə. 
Aksent kompozisiyanın başlıca ele-
mentlərinin seçilməsidir ki, bu, onun 
məna mərkəzi hesab olunur. Yax şı rek-
lam, bir qayda olaraq, yaxşı kompozisi-
yaya malikdir. Reklam da əhəmiyyətli 
rol balansa (tərtibatda tarazlığa) xasdır. 
Reklamda çox zaman qeyri-formal ba-
lansdan (mütləq simmetriyanın pozul-
masından) istifadə olunur. 
Praktikada müəyyən edilmişdir ki, 
göz üçün yuxarıdan səhifənin göz-
dən keçirilməsinə başlanılması tə-
bii sayılır. Reklam üzrə amerikalı 
mütəxəssis Stefan Qeyker tərəfindən 
səhifədə diqqətin bölgüsünün aşa-
ğıdakı sxemi verilmişdir (səhifənin 
müxtəlif yerlərində reklamın qavra-
nılması, faizlə ifadə olunmuşdur):
61%
39% və ya ətraflı 41% 20%
    25% 14%
Qrafik rəssam, adətən, oxucunun 
və ya tamaşaçının diqqətinin is-
tiqamət üsullarından istifadə edir. 
İllüstrasiyada müxtəlif göstərici 
üsullar tətbiq edilir. (əvvəl ox şəkli 
ilə, şəkildən baxan insanın gözləri 
ilə, şriftin xətti ilə və s). 
Oxucunun və ya tamaşaçının diqqə-
tini şəkilin ayri-ayrı elementinin və ya 
şəkillərin özünün ritmik təkrar edil-
məsinin köməyilə saxlamaq olar. Çox 
zaman reklam müraciəti reklamın 
əsas ideyasını dolduran elementlər-
lə yüklənir. Buna görə də, həmçinin 
illüstrasiyada reklamı ikinci dərəcəli, 
doldurma detallarından təmizləyərək 
bir başlıca element kimi ayırmaq olar. 
Müasir reklamda çox zaman ağ mə-
kan diqqətin cəlb edilməsinin səmərəli 
vasitəsi kimi tətbiq olunur.  
Bir çox reklam elanları şəkillə və ya 
illüstrasiya ilə istifadə oluna oluna 
bilər. Lakin daha çox fotoqrafiyaya üs-
tünlük verilir. Bu, onunla izah olunur 
ki, fotoqrafiya şəkilə nisbətən əmtəə 
haqqında daha düzgün və təbii təsəv-
vür verir, eləcə də şəkillə müqayisədə 
fotoqrafiya nisbətən ucuz başa gəlir. 
Şəkillərdə və fotoqrafiyalarda rəng-
dən istifadə edilməsində meyillər 
dürüst müəyyən edilmişdir. 

Reklamda rənglərdən istifadə olun-
ması
Reklamda rəngdən istifadə olunma-
sı “təbii rənglər dairəsi” qaydalarına 
uyğun olaraq həyata keçirilir. 
Rəngin əmələ gəlmə qanunauyğun-
luqlarına əsasən aşağıdakılar ayrılır:
- əsas rənglər (digər rənglərin qarı-
şığını almaq olmaz):
- göy;
- qırmızı;
- sarı;
- birinci qaydada qarışıq rənglər:
- bənövşəyi;
- narıncı;
- yaşıl;
- ikinci qaydada qarışıq rənglər:
- qırmızı-bənövşəyi;
- qırmızı-narıncı;
- narıncı-sarı;
- sarı-yaşıl;
- göy-yaşıl;
- göy-bənövşəyi. 
Dairədə bir-birinə qarşı duran rəng-
lər təzadlı ahəngdar uzlaşma verir. 
Yol verilən ahəngdar uzlaşmalar üç-
bucaqların zirvəsidir:
- rənglərin uyğun gələn uzlaşmaları:
- qırmızı-göy;
- narıncı-mavi, yaşıl, bənövşəyi;
- sarı-göy;
- yaşıl-qırmızı, bənövşəyi;
- rənglərin əlverişli uzlaşmaları:
- qırmızı bənövşəyi;
- narıncı-sarı;
- göy-yaşıl;
- yaşıl-narıncı.
Benuaya görə rəng insanların ifadə-
sindən və optik sistemindən başqa, 
onların fiziki vəziyyətinə və təsir 
göstərir. Məsələn: qırmızı rəng sti-
mullaşdırıcıdır, qan təzyiqini, nəfə-
salma ritmini, cinsi aktivliyi artırır, 
istilik hissiyyatı yaradır, lakin artıq 
olması psixikada pozğunluq doğu-
ra bilər. Yaşıl rəng sakitləşdiricidir, 
qan təzyiqini azaldır, kapilyarları 
genişləndirir, yorğunluğu götürür.  
Göy rəng ağır və darıxdırıcıdır, qan 
təzyiqini aşağı salır, nəfəsalma tezli-
yini, nəbzi azaldır, həddən artıq sa-
kitləşdirir, soyuqluq hissi doğurur.

(davamı var)

F.m.Qarayev, 
BDU-nun dosenti 

Bu yaxınlarda “Mütərcim” 
Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkə-
zində Azərbaycan Milli Kita-
bxanasının “ Kitabxanaşünaslıq 
elmi-tədqiqat” şöbəsinin baş ki-
tabxanaçısı Yeganə Məmmədo-
vanın müəllifi olduğu “Müasir 
kitabxana-informasiya termin-
ləri: qısa izahlı lüğəti” məlumat 
kitabı çapdan çıxmışdır. Kita-
bın İxtisas redaktoru və elmi 
məsləhətçisi “Biblioqrafiyaşü-
naslıq" kafedrasının müdiri, 
dosent, pedaqogika  üzrə fəl-
səfə doktoru Nadir İsmayılov, 
rəyçisi  isə “Biblioqrafiyaşünas-
lıq" kafedrasının dosenti, tarix 
üzrə  fəlsəfə doktoru Solmaz 
Sadıqovadır. 
Lüğətdə kitab çapına, kitabxa-
na işinin bütün aspektlərinə və 
kitabxana-informasiya texno-
logiyalarına dair daha müasir 
terminlərin qısa izahı toplanmış-
dır. Lüğət girişdən, əlifba sırası 
ilə verilmiş terminlər və ədəbiy-
yat siyahısından ibarətdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azər-
baycanda kitabxanaçılıq sahəsin-
də ilk məlumat kitabı 1986-cı ildə 
A.Xələfov, R.Kazımov, E.Bədəlov 
tərəfindən hazırlanmış “Kitabxa-
na işçisinin məlumat kitabı”ol-
muşdur. Kitab əsasən kitabxana 
işçiləri, ali və orta ixtisas müsə-
sisələrində kitabxanaçı kadrların 
hazırlanması üçün nəzərdə tutu-
lan ümumi kitabxanaçılıq termin-
lərini əhatə etmişdir.
İnformasiya texnologiyalarının 
dinamik inkişaf etdiyi müasir 
dövrümüzdə yeni sözlər və ter-
minlər meydana gəlməkdədir. 
“Azərbaycan Respublikasında 
kitabxana-informasiya sahəsi-

nin 2008-2013-cü illərdə inkişafı 
üzrə Dövlət Proqramı”nın hə-
yata keçirilməsi üzrə tədbirlər 
зlanının 2.6.15 bəndinin icrası 
ilə əlaqədar olaraq Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi tərəfindən 
2010-cu ildə “Kitabxana-infor-
masiya terminlərinin qısa lüğə-
ti” çap olunmuşdur. Lüğətdə 
kitabxana-informasiya sahəsin-
də ənənnəvi və yeni terminlər 
(392 söz) Azərbaycan və rus 
dillərində toplanmışdır.
2015-ci ildə Azərbaycan Milli 
Kitabxanası tərəfindən ilk fun-
damental məlumat kitabı olan 
“Azərbaycan kitabxana ensik-
lopediyası” çap olunmuşdur ki, 
burada da kitabxana-informasi-
ya sahəsinə aid çoxsaylı termin-
lərin izahı və s. materiallar top-
lanmışdır. 2016-cı ildə isə Milli 
Kitabxana “İnnovativ kitabxa-
na-informasiya xidməti” sorğu 
kitabçası nəşr etmişdir. Sorğu 
kitabında kitabxanalarda həya-
ta keçirilən innovativ fəaliyyət 
metodları, yeni xidmət növlə-
ri, elektron resurslar və pro-
seslər haqqında qısa məlumat 
(60 söz) verilmişdir. Kitabçada 
göstərilən bəzi sözlər (20 söz) 

“Kitabxana-informasiya ter-
minlərinin qısa lüğəti”ində də 
öz əksini tapmışdır (məsələn, 
biblioqrafik xidmət, elektron 
əlfəcin, elekton poçt, elektron 
sənəd və s.).
İstifadəçilərə təqdim edilən 
“Müasir kitabxana-informasiya 
terminləri: qısa izahlı lüğəti”-
nin sadalanan digər  tərtib işlə-
rindən fərqi ondan ibarətdir ki, 
bu, sorğu kitabçası deyildir. Lü-
ğətin əsas özəlliyi ondadır ki, 
burada kitab çapına, kitabxana 
işinin bütün aspektlərinə və 
kitabxana-informasiya texno-
logiyalarına dair elmə təqdim 
edilmiş yeni  terminlərin (183 
söz) qısa izahı öz əksini tapmış-
dır. Bunlardan yalnız bəziləri (5 
söz) “İnnovativ kitabxana-in-
formasiya xidməti” sorğu kita-
bçasında da göstərilmişdir. 
“İnnovativ kitabxana-informasi-
ya xidməti” sorğu kitabçasında 
bunlardan yalnız bir neçəsinə 
(5 söz) “Kitabxana-informasiya 
terminlərinin qısa lüğəti”ində 
rast gəlmək mümkündür. Ki-
tabda terminlər lüğətlərin tər-
tibi metodikasına əsasən əlifba 
sırası ilə düzülmüş və izahı ve-
rilmişdir. Lüğət kitabxana sahə-
sində fəaliyyət göstərən bütün 
mütəxəssislər üçün nəzərdə tu-
tulmuşdur.
Ümumiyyətlə, bu lüğət Azər-
baycan kitanxanaşünaslıq el-
minə yeni bir töhfədir.

B.A.ələsgərov,
Beynəlxalq Nobel 

İnformasiya mərkəzinin
 vitse prezidenti,

tarix elmləri doktoru

Mətbuat kənardan cəzbedici 
görünsə də, çox ağır və kəş-
məkəşli sahədir. Və bu sahədə 
çalışan insanlar, peşə sahibləri, 
deyərdim ki, çox zəhmət gör-
müş insanlar olurlar. Bu gün 
mətbuat çox işıqlı zamanını 
yaşayır. Azərbaycanda hazırda 
dövrü nəşrlərin sayı yüzlərlə-
dir. Ancaq bu nəşrlərin içərisin-
də mənə doğma olan bir qəzet 
var ki, o da “İQTİSADİYYAT”-
dır. 2000-ci ilin iyulu... Akade-
mik Ziyad Səmədzadə ilə ilk 
dəfə idi onun iş otağında qar-
şı-qarşıya əyləşirdim. Həyə-
canımı hiss etdi. Çox səmimi 
şəkildə məni “İqtisadiyyat” 
ailəsinə qəbul etdi. Mən Zi-
yad müəllimin alim olması ilə 
yanaşı, çox gözəl və təcrübəli 
Baş redaktor kimi fəaliyyətini 
də özümdə kəşf etdim. “İqti-
sadiyyat”ı seçməyimdə Ziyad 
müəllimdən çox şey öyrənə-

cəyimə bir daha əmin oldum. 
Onun zəngin təcrübəsi əsasın-
da qəzetin “ayaqda durub” iri 
addımlarla addımlamasının 
şahidi olmaq məni sevindirir və 
qürurlandırırdı. Qəzetin 1000-
ci sayını yaşaması onun və kol-
lektivin zəhmətinin və sevgisi-
nini bariz nümunəsidir. Mən 
“ailə” ifadəsini boşuna işlət-
mədim. Həqiqətən də, qəzetin 
hər bir əməkdaşını o, öz doğ-
malarından ayırmır. Bu üzdən 
qəzet mənə çox doğmadır. Bu 
günlərdə qəzetin 1000-ci sayını 
vərəqlədim. Çox fərəhləndim, 
qürurlandım. Kövrəldim. Çün-
ki burada çalışdığım 17 il bir 
kino lenti kimi gözümün önün-
dən keçdi. Acılı-şirinli, qayğılı, 
kədərli günlərimiz oldu. Ancaq 
qəzetə sevgi bunların hamısı-
nı dəf etdi. Ziyad müəllim hər 
zaman bizə möhkəm olmağı, 
əzmli olmağı aşıladı. Heç za-
man imkan vermədik qəzetin 
bir sayı belə səngisin. Çox ma-
raqlı günlər, anlar yaşadıq “İq-
tisadiyyat”da. Yazsam, roman 
olar. Kollektivdə çox gözəl, 
dəyərli insanlar tanıdım. Ad 
çəkmirəm. Qeyd etmədiklərim 
inciməsin. Dostluqlar qazan-
dım. 17 ildə Ziyad müəllimin 

rəhbərliyi ilə maraqlı layihələrə 
imza atdıq. Tarixə imzamızı yaz-
dırdıq. “İqtisadiyyat” qəzetinin 
bu gün arxivinə baxsaq, çox zən-
gin və mənalı tarix yaşadığının 
şahidi olarıq. Bu gün də o tarixi 
yazmaq üçün qəzet əmin əllər-
dədir. Qəzetin indiki baş redak-
toru olan Aytən xanım ixtisasca 
qəzetçi olmasa da, fitri istedadı 
sayəsində qəzetin maraqlı və 
oxunaqlı çıxması üçün əlindən 
gələni əsirgəmir. Mən öz növ-
bəmdə öncə mənə doğma olan 
Ziyad müəllim başda olmaqla, 
Aytən Səmədzadəni, “İqtisa-
diyyat” ailəsini, özümü və “İq-
tisadiyyat” oxucularını 1000-ci 
sayın işıq üzü görməsi münasi-
bətilə  təbrik edirəm. İnanıram 
ki, 1001-ci saydan sonra 1 000 
000-cu tirajı görmək oxucuları-
mıza nəsib olacaq. Çünki bu qə-
zetin digər qəzetlərdən fərqi də 
ondadır ki, bu qəzetə ürək qo-
yulur. İsti nəfəs var, çox uzun 
illər yenə də gənc iqtisadçıla-
rın tribunası olan qəzet alimlə-
rin fikir, ideya, elmi məqalələr 
platforması kimi daim yaşaya-
caq və inkişafda olacaq... 1000 
qaranlıq gecə görmüş “İqtisa-
diyyat”a işıqlı günlər diləyilə.... 

Oqtay Oruclu

Azərbaycan “2018 İqtisadi Azad-
lıq” indeksində bir pillə irə-
liləyərək, 180 ölkə arasında 67-ci 
yerdə qərarlaşıb.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzindən  bildi-
rilib ki, Heritage Foundation tərə-
findən hazırlanan hesabatda son 
on il ərzində həyata keçirilən da-
vamlı iqtisadi islahatlar nəticəsin-
də Azərbaycan ümumi orta hesab 
üzrə regional və dünya göstəricilə-
rindən üstün olaraq, Asiya-Sakit 
Okean regionunda 43 ölkə arasın-
da 14-cü yerdə müəyyənləşdirilib. 
Bundan əlavə, sözügedən indeks 
üzrə Azərbaycan Fransa, İtaliya 
və Yunanıstan kimi inkişaf etmiş 
ölkələr ilə müqayisədə ön sıralar-
da yer tutub. Həmçinin, Rusiya da 
daxil olmaqla bir sıra MDB ölkələ-
rini qabaqlayıb.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzinin departa-
ment rəhbəri Ayaz Çaparlı bildirir 

ki, Azərbaycanın “2018 İqtisadi 
azadlıq indeksi”, “İnklüziv İnkişaf 
indeksi 2018”, “2018 Doing Busi-
ness” və “Qlobal Rəqabətlilik İn-
deksi”ndə mövqeyinin gücləndiril-
məsi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin məqsəd-
yönlü, dərin və köklü iqtisadi isla-
hatlara beynəlxalq qiymətdir.
A.Çaparlı əlavə edib ki, İqtisadi 
azadlıq indeksi 4 əsas indikator ol-
maqla, 12 altindikatora əsasən for-
malaşır. “Qanun Aliliyi”, “Dövlət 
payı”, “Səmərəli tənzimləmə” və 
“Bazarların açıqlığı” əsas indeks-
lər (indikatorlar) olmaqla ölkələ-
rin reytinqini formalaşdırır. Qeyd 
olunan əsas indikatorlar üzrə isə 
müəyyənləşdirilən əsas altindi-
katorlara mülkiyyət hüquqları, 
hökumət bütövlüyü, məhkəmə 
effektivliyi, dövlət xərcləri, ver-
gi yükü, fiskal sağlamlıq, biznes 
azadlığı, əmək azadlığı, pul azad-
lığı, ticarət azadlığı, investisiya 

azadlığı və son olaraq maliyyə 
azadlığı aid olunur. Hər bir altin-
dikator indeks üzrə reytinqdə bə-
rabər xüsusi çəkiyə malikdir.
“Qanunun Aliliyi” indikatoru 
üzrə təyin olunan hər üç altindi-
kator istiqamətində Azərbaycan 
irəliləyiş əldə edib ki, bu da Azər-
baycanın İqtisadi Azadlıq indeksi 
reytinqində bir pillə yüksəlməsin-
də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Həmçinin, digər indikatorlar üzrə 
də artım müşahidə olunur. Bunla-
ra misal olaraq, dövlət xərclərində 
inkişaf qeyd olunub və son üç il 
ərzində dövlət xərclərinin ÜDM-
in 36,8 faizini təşkil etməsi müəy-
yənləşdirilib.
Eyni zamanda, vergi yükü altin-
dikatoru üzrə azalma qeyd olu-
nub və ümumi vergi yükü ümumi 
gəlirin 15 faizini təşkil edir. Fiskal 
sağlamlıq altindikatoru dünya orta 
göstəricilərini üstələyərək, 95,5 faiz 
səviyyəsində müəyyənləşdirilib.
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