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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 professor
 Amil Məhərrəmova əzizi

MƏHƏRRƏM MƏHƏRRƏMOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

AMEA-nın müxbir üzvləri Akif Musayev və Qorxmaz İmanov, iqtisad elmləri doktorları Vahid 
Novruzov və Arif Hüseynov  Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, 

akademik Abel Məhərrəmova  qardaşı
MƏHƏRRƏM MƏHƏRRƏMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, akademik Ziyad Səmədzadə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, 

akademik Abel Məhərrəmova  qardaşı
MƏHƏRRƏM MƏHƏRRƏMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

 Professor Fuad və Elşən Hacızadələr Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, 
akademik Abel Məhərrəmova  qardaşı
MƏHƏRRƏM MƏHƏRRƏMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Oxucuların diqqətinə: “İqtisadiyyat” qəzetinin ötən 04-10 yanvar 2018-ci 
il tarixli 01 sayında “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcə-
si haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiqi ilə bağlı 
bir sıra məsələlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərma-
nı dərc edilərkən texniki səhvlərə yol verilmişdir. Bunu nəzərə alaraq, 
əlavədə həmin sənədi yenidən dərc edirik.

Reklam elanlarında bədii tərti-
bat diqqətin cəlb edilməsinin əsas 
komponentidir.
Reklam elanlarının bədii tərtibatı 
imkan dairəsində onun məzmunu-
na uyğun gəlməlidir. Firma rəmz-
lərinin əsas elementlərinin (əmtəə 
nişanı, firma bloku) ayrılması ar-
zuolunandır. 
Reklamın müxtəlif vasitələrinin 
bədii tərtibatının hazırlanması za-
manı diqqət əsasən ona yönəldilir 
ki, təsvir və  mətn hissəsi bütövlük 
təşkil etsin. Əgər mətn reklama 
məntiqi məzmun verirsə, bədii tər-
tibat  emosionallıq verir.  
Reklam illüstrasiyaları. Reklamın 
bədii tərtibatının müəyyən edilməsi 
zamanı başlıca cəhət əmtəədir. Rek-
lam işçiləri alıcı üçün reklam olunan 
əmtəənin dəyəri haqqında dürüst 
təsəvvürə malik olmaqla bunu ən 
inandırıcı vasitələrlə ifadə etməlidir. 
Məsələn,  tikiş maşınının reklamı za-
manı, hər şeydən əvvəl, onu qeyd et-
mək lazımdır ki, bu maşın öz sahibinə 
hansı üstünlükləri verir (ailə üçün ge-
yimin özünün tikilməsi imkanı, otağın  
bəzədilməsi, qənaət və s.). Bu dəlillərin 
isə tikiş maşınının texniki göstəriciləri 
ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur, lakin daha 
çox alıcı üçün sərfəlidir. Bu səbəblər-
dən yalnız bir əmtəənin illüstrasiyası 
ilə reklam natamam olacaq, belə ki, 
ancaq insanların  təsvir edilməsinin 
köməyilə reklam olunan əmtəənin üs-
tünlüklərini alıcıya sübut etmək, eləcə 
də onsuz həyatın bütün narahatlıqları-
nı əks etdirmək olar. 
İnsanların təsviri, adətən, illüstra-
siyanı xeyli canlandırır. Xüsusilə, 
hərəkətdə olan insanları təsvir 
edən reklama maraq artır. 
İllüstrasiya, bir qayda olaraq, mət-
nə böyük dramatiklik və ya sövqe-
dici qüvvə vermək üçün tətbiq olu-
nur. Lakin yaddan çıxarmaq lazım 
deyil ki, illüstrasiya ilə siz oxucunu 
əmtəəni almaq zərurətinə inandı-
ran əlavə informasiyanı əldə etmək 
imkanından məhrum edirsiniz. 

Şübhəsiz ki, illüstrasiya ilə reklam 
obyekti arasında hətta təcrübəsiz 
oxucunun belə asanlıqla başa düşə-
cəyi aşkar əlaqə mövcud olmalıdır.
Cəlbedici və ya cazibədar qadın  
üçün geyimi reklam edən zaman bu 
cazibəli qadını təsvir edən illüstrasi-
yaya müraciət etmək lazımdır. 
Eyni zamanda, əmtəə və ya xidmət-
lə heç bir əlaqəsi olmayan, yaxud 
dolayı əlaqəsi olan illüstrasiyadan 
istifadə edilməsi tamamilə əsassız-
dır. Ümumiyyətlə, illüstrasiyalar-
dan qeyri-peşəkar istifadə edilməsi 
və ya çox zaman qadının  üzünü, fiqu-
runu təsvir etmək vasitəsilə əmtəə və 
ya ya xidməti reklam etmək cəhdi əks 
effektə gətirib çıxara bilər. 
Yalançı imic yaradılması cəhdinə 
nümunə olaraq az tanınmış firma-
ların istifadə etdiyi  “zəhlətökən” 
reklam elanlarını qeyd etmək olar.   
Ən geniş yayılmış üsullardan biri 
nüfuzlu  firmaların adlarından, 
rəmzlərindən istifadə edilməsi-
dir. Firmanın adının  təmtəraqlığı, 
ibarəliliyi, qəlizliyin olması orta 
oxucuya az tanışdır və eyni zaman-
da, hər hansı tanış olmayan  adı eh-
tiva edir. Bəzən belə bir “tələnin” 
təsiri nəticəsində parlaq reklam ef-
fektində  “tilova gələn” sadəlövh və 
tez inanan müştəri fikri əmələ gəlir. 
İllüstrasiyalar  oxucular tərəfindən 
gərginlik olmadan hər hansı bir de-
talı fərqləndirməkdən ötrü kifayət 
qədər kəskin və təzadlı olmalıdır.  

Reklam elanlarının illüstrasiyası 
zamanı tətbiq olunan bir neçə üsu-
lu nəzərdən keçirək:
Ştrixli şəkillər – rəssam ağ səth 
üzərində rənglə işləyir. Sonra bu 
illüstrasiya  fotoüsulla tərsinə, yəni 
qara və ağ səth üzərində yalnız qara 
rənglə işlənir. Sonra bu illüstrasiya 
fotoüsulla tərsinə, yəni qara səth 
üzərində ağ ştrixlərdən ibarət olur.  
Fotoqrafiyalar – sanki reallığı qeyd 
edən hadisənin və ya vəziyyətin 
sübutu rolunu oynayır.
Ton verən ştrixli şəkillər və 
oyma (yuyulma) ilə ştrixli şəkil-
lər -  tündləşdirilmiş ştrix təsvirli 
sahələr ton vermə ilə ötürülür ki, 
bu da nöqtələrdən və xətlərdən 
ibarət olan sahələrdir. 
Linoqravyura texnikasında şəkil-
lər – çox zaman orijinal fotoqrafiya 
əsasında edilir. Onlar çox dəqiqdir, 
maraqla baxılır, kobud səth üzərin-
də  yaxşı canlanır. 
Ton verən şəkillər – müəyyən at-
mosferin və ya dekorativ effektin 
yaradılması üçün istifadə olunur. 
Adətən, aeroqrafla oyma ilə, karan-
daşla və ya pastellə (əlvan karan-
daşla) yerinə yetirilir. 
Texniki və ya fotoqrafiya effekt-
ləri – adi fotoqrafiyaların xüsusi 
keyfiyyətli və xassəli ştrixli illüst-
rasiyalara çevrilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  
Rəngli illüstrasiyalar tam çəkili rəng-
li nəşrdə olan   (dörd boyadan – sarı, 
al qırmızı, mavi və  qara rəngli çap) 
rənglərin sadə kombinasiyasından 
ibarət ola bilər. 
Rəmzlər və adların üslub tərtibatı, 
həmçinin bəzən  loqotip adlanan  üs-
lub adlarını və firma rəmzlərini  ehti-
va edir.  Loqotip, adətən, özünəməx-
susluq vermək üçün və ya  müxtəlif 
növ  blanklarda  və firmanın reklam 
təbliğat materialında tanınma va-
sitələri kimi tətbiq olunur. 
(davamı var)

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti 

Dünya ölkələrinin mədəniy-
yətlərindən yazan “The Cul-
ture Trip” portalı Azərbaycan 
haqqında silsilə məqalələr yayıb.
Məqalələrdə ölkəmizin görməli 
yerləri və turizm potensialı barə-
də ətraflı məlumat verilib.
Müəllif Sam Bedford təqdim etdi-
yi reportajlarında Azərbaycanın 
təbiəti, paytaxt Bakının simvolu 
olan Qız qalası, “Alov qüllələri” 
kompleksi, Atəşgah məbədi barə-
də ətraflı söz açır. O, Azərbaycan-
da turistlərin diqqətini cəlb edə 
biləcək kifayət qədər gözəl mə-
kanların olduğunu vurğulayır.
"Azərbaycana gəlmək üçün 11 
səbəb" adlı məqalədə Bakının 
tarixi yerləri, qədim tikililəri və 
müasir binaları haqqında məlu-
matlar yer alıb. Dünyanın böyük 
şəhərlərində təmizliyin problem 
olduğunu deyən müəllif Bakı-
nın indiyədək gördüyü ən təmiz 
şəhərlərdən biri olduğunu vur-
ğulayır: “Bakı bulvarı Bayraq 
və Azadlıq meydanları daxil ol-
maqla bir neçə kilometr uzanır. 
“Ağ Şəhər”dən başlayaraq “Alov 
qüllələri”nədək olan istiqamət-
də bulvar boyunca alış-veriş 
mərkəzləri, kafe və restoranlar 

yerləşir. Digər paytaxt şəhərlərlə 
müqayisədə Bakı təhlükəsiz mə-
kandır. Burada gecələr də rahat gə-
zib istirahət etmək mümkündür”.
Müəllifin “Azərbaycanda 24 sa-
atı necə keçirmək olar”, “Azər-
baycana 2 həftəlik səyahət mar-
şrutu”, “Azərbaycana ən yaxşı 
turlar”, “Bakıda 20 görməli yer”, 
“5 ən yaxşı çimərlik” başlıqlı ya-
zılarında qədim İçərişəhər, Şir-
vanşahlar sarayı, Azərbaycan 
Xalça Muzeyi, məşhur Nizami 
küçəsi, Bakı Venesiyası və digər 
məkanlardan söz açılır. Sam Be-
dford bu məkanları dünyanın bir 
çox məşhur yerləri ilə müqayisə 
edir. Həmçinin, müəllif Şəki, 
Gəncə, Quba, Lənkəran, Şamaxı, 
Qəbələ və Qazax haqqında da 

turizm həvəskarlarına məlumat 
verir. Yazılarda Azərbaycanda 
“ASAN Viza” sisteminin tət-
biqindən də bəhs edilir.
Müəllif “Azərbaycanda turistlərə 
lazım olacaq 21 ifadə” yazısında 
ölkədə rus dilinin ikinci ən çox iş-
lənən dil olduğunu bildirir. Sam 
Bedford, həmçinin Azərbaycan 
musiqisi barədə məlumat ve-
rir. “Azərbaycanın ən yaxşı pop 
musiqiləri” başlıqlı məqaləsində 
müəllif tanınmış estrada və pop 
ifaçılarına diqqət çəkir. 2011-
ci ildə keçirilən “Avroviziya” 
mahnı müsabiqəsindən sonra 
Azərbaycanın daha çox məşhur-
laşdığını bildirən müəllif  mu-
ğamlarımıza və meyxana janrına 
da diqqət çəkir.

Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyinin maliyyə dəstəyi ilə 
“Qəbələ - sağlam mühit” İcti-
mai Birliyi Balakən rayonunda 
“Şəki-Zaqatala regionu üzrə 
ekoturizmin inkişafı məsələlə-
ri” adlı layihə çərçivəsində 
tədbir keçirib.
Nazirlikdən  bildirilib ki, təd-
birdə layihənin rəhbəri Sey-
mur Əzəmmədov layihənin 
necə yaranması, məzmunu, 
əhəmiyyəti, əhatə dairəsi 
haqqında təlim iştirakçılarına 
ətraflı məlumat verib.
Qeyd olunub ki, ekoturizm 
iqtisadi inkişafın təmin olun-
masında mühüm rol oynayır. 
Ekoturizmin cazibədarlığı 
xidmət sahələrinin durmadan 
genişlənməsində, qoyulan sər-
mayələrin qısa müddətdə özü-

nü doğrultmasında və gəlirin 
konvertasiyası mümkün olan 
valyuta şəklində alınmasında-
dır.

Tədbirdə layihənin məqsəd 
və perspektivləri, vəzifələri 
haqqında iştirakçılara geniş 
məlumatlar verilib.

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin təsis etdiyi 
“UNEC Ekspert” jurnalının 
xüsusi buraxılışı işıq üzü görüb.
Jurnalın budəfəki sayı son za-
manlar qlobal iqtisadiyyatın 
önəmli hissəsinə çevrilən, dün-
ya ictimaiyyətində, eləcə də 
ölkəmizdə ən çox maraq doğu-
ran elektron pullara – kriptoval-
yutaya həsr olunub. UNEC-in 
27 eksperti kriptovalyuta baza-
rının xüsusiyyətləri, mexaniz-
mi, iqtisadi və hüquqi aspektlə-
rini geniş təhlil edib.
Jurnalda, həmçinin elektron val-
yuta bazarının ən çox müzakirə 
olunan aparıcı valyutası “bitco-
in”in iqtisadi mahiyyəti, hüquqi 
statusu, məzənnəsinin təyin 
olunması və emissiya mexaniz-
mi haqqında ekspert şərhləri 
oxucuların diqqətinə çatdırılıb.
“UNEC Ekspert”də blokçeyn 
texnologiyası və onun tətbiqi 
istiqamətləri, inkişaf pers-
pektivləri, kriptovalyutanın 
Azərbaycanda tətbiqi imkan-
ları, bitcoin və blokçeynin 

təhlükələri, faydaları, krip-
tovalyutalar və konfidensial 
beynəlxalq pul köçürmələri, 
universitetlərin e-pul emissiya 
imkanları tam təsvir edilərək, 
fəlsəfi mahiyyəti açıqlanıb. 
Ekspert rəylərində virtual val-
yuta və ağıllı kontraktların 
təbiətinin öyrənilməsi, ümu-
mi və fərqli xüsusiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi, bu ma-
liyyə alətinin üstünlükləri və 
riskləri təhlil edilib, geniş təs-
nifatı verilib.
Jurnalda ilk dəfə olaraq xarici 

ekspert araşdırmasına da yer 
ayrılıb. Rusiyanın rəqəmsal 
iqtisadiyyat və e-maliyyə üzrə 
tanınmış eksperti Ruslan Ma-
karov rəqəmsal iqtisadiyyatın 
hüquqi tənzimlənməsi, e-pul 
anlayışı, onun funksiyası barə-
də geniş məlumat verib. Eks-
pert kriptovalyutanın müxtə-
lif ölkələrdə tətbiqinin qısa 
müddətdə güclü iqtisadi in-
kişafa təkan verdiyi haqqında 
nümunələr göstərərək, onun 
müsbət nəticələrindən bəhs 
edib.

Nurhal
Машинописный текст
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