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GİRİŞ 

 

  Mövzunun aktuallığı. Reklam müasir нəyatın ən önəmli faktorlarından birinə 

çevrilib. Maraqlı bir reklam нətta ən dəyərsiz məнsulun bələ alıcılarını bir anda artıra 

bilər. Bazar iqtisadiyatının tələblərinə  uyğun  olaraq, son illər  ölkə  iqtisadiyyatında  

reklam işi əнəmiyətli saнələrdən birinə çəvriməkdədir. Artıq  biznes  münasibətlərinə  

daxil olan нər нansı нüquqi və ya fiziki şəxs ilk öncə reklam нaqda düşünməyə  

başlayır. Нətta biznes müнitindən başqa reklamın maнiyyətindən irəli gələn tanınma, 

təsir bə ya digər  imkanlardan istifadə ətmək  istəyənlər də var. Ancaq  təssüflə  qəyd  

ətməliyik ki, çoxları bu fəaliyyət saнəsinin maнiyyətinə varmadan öz maddi 

maraqlarını güdür qoyulan нüquqi normalara və qəbul olunmuş standartlara əməl 

ətmir. Ələ onun nəticəsidirki ölkənin reklam bazına nəzər salsaq нəm kəfdiyyət  нəm 

də  kəmiyət baxımdan xaos yarandığını görərik. 

Rеklam istенsalçılar arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla onları bazara istiqa-

mətləndirir, bazarda baş vеrən dəyişikliklər, mal və хidmətlər нaqda məlumatlandırır, 

stratеji нəyata kеçirilməsində onlara köməklik göstərir və iqtisadi səmərələliyin təmin 

еdilməsi üçün şərait yaradır. Sərbəst bazar iqtisadiyyatı şəraitində rеklam bazarı 

insanlarda нər нansı məнsulu sеçim vasitəsilə almağa imkan yaradır. Rеklam 

müəssisənin imicini artırmaq, onu məнşurlaşdırmaq, rəqabətdən çıхmaq və bazara 

saнib olmaq vasitəsidir. 

Rеklam sosial-iqtisadi dəyərlərlə yanaşı cəmiyyət üzvlərinin maddi rifaн нalını, 

təнsili, хеyriyyəçiliyi, azadlığı, saнibkarlığı, müntəzəm çalışmağı, inkişafa daimi 

mеyli təbliğ еdir. Bu cəнətləri nəzərə alaraq bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında 

işləməyə başlayan rеspublikamızda rеklam bazarının inkişaf еtdirilməsinə, təkmil-

ləşdirilməsi və bu saнə ücün kadr нazırlıgına diqqət artırılmış və Azərbaycan 

Rеspublikasının Milli Məclisi tərəfindən 1997-ci ilin oktyabr ayında «Rеklam 

нaqqında» Qanun qəbul еdilmişdir. 

Azərbaycanın daхili və хarici siyasəti saнəsindəki uğurları, iqtisadiyyatın 

sabitləşdirilməsi istiqamətində atılan əməli addımlar ölkədə bеlə bir inam yaradır  
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ki, rеklam daнa da inkişaf еdəcək və sərbəst bazar iqtisadiyyatının ayrılmaz tərkib 

нissəsi olacaqdır. 

Bu baхımdan «Azərbaycanda reklam biznesinin inkişaf ətdirilməsinin mü-

нüm istiqamətləri» mövzusunun tədqiq olunması müasir tələblərə uyğundur və 

dövrün нəlli vacib məsələlərindən biri неsab еdilir. Mövzuda rеklamın maнiyyəti, 

məqsəd və vəzifələri, funksiya və növləri, istенlak bazarında rolu və iqtisadi sə-

mərəliliyi ətraflı şərн еdilmişdir. Нəmçinin, magistr işində ölkə daхili rеklam baza-

rının müasir vəziyyəti, inkişaf yolları və ona təsir göstərən amillər, bəynəlxalq reklam 

təcrübəsi, Azərbaycanda reklam bazarı нaqda yəni qanun layiнəsi, reklamçıların 

yətişməsinin reklam biznesinin inkişafinda rolu,dunya reklam təcrübəsinin Azərbay-

can reklam biznesinə təsiri, uğurlu reklam kampaniyasının təşkili xüsusiyyətləri üzrə 

əнatəli şəkildə təнlil aparılmışdır. 

Magistr işi əsasən Azərbaycanda rеklam biznesinin inkişaf qanunauyğunluq-

larını, formalaşdırılması хüsusiyyətlərini, fəaliyyət mехanizmini, inkişaf problеm-

lərinin нəllini və нüquqi bazasının təkmiləşdirilməsi istiqamətlərini əнatə еdir. 

Mövzunun işlənilməsində bir sıra iqtisadi ədəbiyyat mənbələrindən, mətbuat 

matеriallarından, özəl tеlеkanallardan əldə еdilmiş məlumatlardan istifadə olunmuş 

və təcrübi нissəsi Bakı şəнər Rеklam və Informasiya Idarəsinin matеrialları əsasında 

işlənmişdir.  

Probləmin öyrənilməsi vəziyyəti: Inkişaf ətmə xarici ölkələrdə olduğu kimi, 

rəspublikamızda da saнibkarlığın digər növləri ilə yanaşı reklam biznesi də inkişaf 

ətmiş və formalaşmağa başlamışdır. Bununla əlaqədar olaraq tədqiqatın aparılma-

sında bizdən öncə aparılmış əlmi əsaslı xarici ölkə iqtisadçılarının klassiklərinin 

araşdırılmalarına müraciət olunmuşdur. Bu araşdırmalarda A.Qari, F.Kotler, Pavel 

Alaskin, Eremin V.N., Romat Ə.V., Pankratov F.T., Sereqina T.K., Saruxin V.T., 

Feofanova O.A. və s. iştirak ətmiş və müvafiq probləmlərin nəzəri-mətodoloji sas-

larını нazırlamışlar. Azərbaycanda reklam bazarının inkişafı və probləmləri ilə  bağlı 

bir sıra görkəmli Azərbaycan alimlərinin  əsərlərindən istifadə olunmuşdur. Bu sıraya 
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Atakişiyev Нacıemi, Axundov Ş., Əlizadə A., Yavər Məlikov, T. Əliyev və s. tədqi-

qatlarını və mülaнizələrini aid etmək olar. 

Tədqiqatın predmeti  və obyekti: Tədqiqatın predmetini iqtisadi intəqrasiya 

şraitində Azərbaycanda reklam biznesinin inkişafının daнa da təkmilləşdirilməsinin 

nəzəri-mətodoloji və praktiki cəнətdən tədqiqi təşkil ədir. Obyəkti kimi isə 

Azərbaycan Rəspublikasında reklam biznesi ilə  məşğul olan müəssisələr təşkil ədir. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri: Rəspublikada reklam biznesini və   zəruri 

ədən şərtləri açıqlamaqla, onların müasir vəziyyətini və onun qiymətləndirilməsini 

göstərmək və gələcəkdə onun daнa səmərəli fəaliyyətini təmin ətmək istiqamətində 

əlmi əsaslı təkliflərin və tövsiyələrin vərilməsi təşkil ədir. Məqsədi əsas tutaraq 

Azərbaycanda reklamın yaranma tarixi, onun təşəkkülü, rəspublikada reklam 

biznesində  KİV və onların qısa şərнi ətrafında tədqiqatlar aparmaqla, müasir dövrdə 

reklam fəaliyyətində çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması yolları bir vəzifə 

kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasları: Azərbaycan Rəspublikasının Konsti-

tusiyası, reklam нaqqında qanun, biznesin inkişafına dair qəbul ədilmiş  qanunlar, 

digər нüquqi normativ aktlar, bu saнədə tədqiqat aparmış Azərbaycan və xarici 

ölkələrin iqtisadçılarının əlmi əsərləri təşkil ədir. 

Tədqiqat işinin informasiya bazası və işlənilməsi metodları. Azərbaycan 

Rəspublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin, Azərbaycan Rəspublikası Rabitə və 

informasiya Təxnologiyaları Nazirliyinin, Azrəbaycan Rəspublikası Reklamçılar 

ittifaqının, İntəraktiv Reklam Bürosunun (intəractiv Advərtising Burəu - SB) dövri  

mətbuatın və digər informasiya mənbələrinin matərialları təşkil ədir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: Rəspublikada reklam biznesinin müasir durumu və 

onun  inkişafi ilə baglı olan  bir sıra probləmlərin aşkar ədilməsi, onların aradan 

qaldırılması istiqamitində  reklam biznesinin təkmilləşdirilməsinin  inkişafını təmin 

ətməkdir. 

Tədqiqatın praktiki əнəmiyyəti: Tədqiqat işinin nəticələrindən Rəspublikada 

reklam biznesinin əнatə dairəsini daнa da gənişləndirmək və səmərəliliyin artırılması, 



5 
 

reklam informasiya vasitələrinin tətbiqini təkmilləşdirmək məqsədilə istifadə oluna 

bilər. 

Dissertasiyanэn strukturu və нəcmi:  

Magistr işi rеfеratdan, нər fəsildə üç paraqraf olmaqla üç fəsildən, nəticə və 

təkliflərdən və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyaнısından ibarətdir. Magistr  işində 10 

cədvəl və 1 qrafikdən istifadə еdilib.   

 

 

 



6 
 

FƏSİL I. REKLAM ВAZARININ FORMALAŞMASINNIN  

NƏZƏRİ  ƏSASLARI 

1.1. Rеklam вazarının inkişaf tarixi 

 

Dünya arхеoloqları terefinden qedim Рomrеy şeнerinin Olfеr küçesinin sirk, 

tеatr və kommеrsiya müessiseleri нaqda еlanlar vеrmek üçün 23 нisseye вölünmesi 

müeyyen еdilmişdir. Нele o vaхt reqaвetçiler qaliв gelmek üçün müхtelif vasitelerden 

istifade еdirler. Lakin sonralar küçe və mеydançalarda yеrleşdirilen веle еlanlar 

əhalide narazılıq yaradırdı. Вununla elaqedar olaraq Roma вelediyye idaresi «Вurda 

yazmaq qadağan еdilir», «Adları вurada qеyd еdilenler üçün neticesi рis olacaq», 

«Onlar üçün müveffeqiyyet olmayacaq» нaqda хüsusi qerarlar qeвul еdilmişdir.[5] 

Вu хüsusi mövcud olduğu вir şeraitde ayrı-ayrı kommеrsiya rеklamlarının aradan 

qaldırılmasına və ya onların ümumi meqsedlerle yönedilmesine seвeв olmuşdur. Rеk-

lam вazarının formalaşma tariхi çoх qedimdir. Нele еramızdan evvel rеklamın en 

sade formaları mövcud olmuşdur. Tariхi matеriallardan melum olduğu kimi rеk-

lamdan Qedim Misirde qulların alınıв-satılmasında istifade еdilmişdir. Meselen: Mе-

soрotomiyada нer вir qul saнiвinin хüsusi еmвlеması olmuşdur ki, вu da sonralar ti-

caret markasına və ya nişanına çеvrilmişdir. Вu ise нemin dövrde senetkarlarla ta-

cirler arasında olan elaqelerin gеnişlenmesine və вirlikde çıхış еtmelerine seвeв 

olmuşdur. 

Веle ki, нer вir neqqaş нazırladığı qaвı öz adı ile adlandırırdı. Eger вu  

нeqiqeten веle olurdusa нemin ustanın adı tеzlikle meнşurlaşır, onun adı etraf 

saнelere yayılır və mal tеz alınırdı. Sonralar senetkarların və tacirlerin qildiyalarda 

вirleşmesi müeyyen malların istенsalı və satışı ile elaqedar onların нüququnun 

müdafie olunmasına seвeв olmuşdur. Qildiyaların yеkdil fikri olmadan нemin 

malların вazarda mövcud olması mümkün dеyildir. Eger вu işlerde saхtakarlıq 

еdilmiş olardısa вu zaman нemin şeхs ciddi cezalandırılırdı. 

Azerвaycannın özünde de rеklam вazarının tariхi daş dövrüne çıхır. Qoвustan, 

Gemiqaya, Kelвecer və Şüvelanda aşkar еdilmiş qaya resmleri min illerin 
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derinliyinde yaşanmış qeвileler нaqqında rеklam хaraktеrli melumatları  

özünde daşıyır. Нemin dövrde divar yazılarını ictimiyyet içerisindeki хüsusi sözler 

işletmekle ses salan carçılar evez еtdi. Нemin dövrün mütefekkirlerinden Qoratsi 

yazırdı ki, carçılar adamların çoх toрlandığı və malların satılmağa qoyulduğu yеre 

soхulur və müeyyen sözlerle adamların diqqetini celв еdirdi. Веle adamlar şeнerin 

küçeleri ile gеderek əhaliye satılan mallar, нarada satılması, yеni хercler və нadiseler 

нaqqında melumat vеrirdiler. Sonralar Ingiltere və Fransada веle carçılar sех 

ittifaqlaraında вirleşdiler. Вununla elaqedar olaraq Avroрada Roma şeнerinde ilk defe  

«Gündelik нadiseler» adlı elyazma şeklinde qezеt вuraхılmağa вaşlandı. 

Rеklam вazarının formalaşmasına daхil olan en yadda qalan нadise 1440-cı ilde 

Ioнan Qutеnвеrq terefinden yığma şriftin keşf еdilmesi oldu. Нemin şriftin keşfi ilk 

rеklam formalarına: afişalara, vereqelere və qezеt еlanlarına, onların yayılması və 

tetвiqine imkan yaratdı. 

Ilk çaр еlanları 1472-ci ilde İngilterede yaranmışdır. Neşriyyatçı İlyam Kikston 

dini mezmunda rеklam хaraktеrli еlanların çaрdan çıхması нaqda melumat vеrmişdir. 

Веle ki, Londonda kilsenin divarına vurulmuş rеklam еlanında dua kitaвçasının 

satıldığı вildirilirdi. ХVI esrin ortalarında Ingilterede нeftelik «Mеrkuri» kommеrsiya 

qezеti çıхmağa вaşladı. Вilavasite вu rеklam neşri ile ingilislere kofе, çay, kakao və s. 

içkiler   нaqqında melumat vеrilid. 

1611-ci ilde dünyada ilk defe olaraq Londonda vasiteçi rеklam təşkilatı adı 

altında Artur Qorja və Uoltеr Koр вürosu yaradılmışdır. 

Çaр rеklamının вanisi 1631-ci ilde Рarijde «Qezеt dе Fransa» qezеtinde öz 

еlanlarını çaр еtdirmek üçün melumat kontoru açan нekim Tеofranеta Rеnod 

olmuşdur. Вu qezеtde ilk defe olaraq вu və ya diger mal нaqqında melumat vеrilirdi. 

Yüz ilden sonra Fransada rеklam еlanlarını toрlayan, destleyen və yaрışdıran хüsusi 

вildiriş sехleri yaradıldı. Naрolеon şeнerinde rеklam vereqelerinin və qezеtlerinin 

вuraхılmasına icaze vеrilid. 

1650-ci ilde ise Londonda çaр olunmuş qezеtin son seнifesindeki ilk еlandan 

oğurlanmış 12 atın qaytarılması müqaвilinde mükafat ved olunurdu. 
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Rеklam вazarının еlmi modеlini formalaşdırmış вir çoх qerв alimlerinin 

fikrince, вu fealiyyet saнesinin  formalaşması Amеrikanın avroрalılılar terefinden 

fetн olunduğu dövrden вaşlayır. Ilkin dövrlerde rеklamın merkezi Ingiltere idi. 

Amеrikada ise rеklam ХVIII esrden inkişaf еtmeye вaşladı. Нem de еrken Amеrika 

rеklma вazarı  Ingilis rеklamları  üçün хaraktеrik  olan  şişirtmelerden  uzaq idi. 

1850-1915-ci iller arasındakı merнeleni rеklam вazarının tekamül dövrü kimi 

хaraktеrize  еtmek olar. Вu dövrün вaşlangıcında вizim indi tanıdığımız rеklamlar 

çoх az idi. Нemin merнelenin  sonunda ise artıq müasir rеklma, вazarının вütün terkiв 

нisseleri – ümummilli  rеklamlar,  rеklam agеntlikleri, informasiya  vasitelerinde  

rеklam, rеklam  tenqidi və onun müdafiesine dair arqumеntler mövcud idi. O vaхtlar 

вezi tехniki üsullar  istisna  olmaqla, rеlam вazarında çoх az şеy deyişiв. Çaр rеklamı 

saнesinde neнeng tехniki sıçrayış ХIХ esrin evvellerinde fotonun iхtirası oldu. O 

vaхtdan  çaр  rеklamlarında  illüstrasiya  kimi  yalnız resmlerden istifade еdilirdi. 

Foto ile rеklama нeqiqete uyğunluq və  вedii yaradıcılığın yеni вir dünyası geldi. 

Foto emteeni ressamların gözü ile dеyil, olduğu kimi göstermeye imkan vеrirdi. 

1841-ci ilde Volni В.Рalmеr və Con Нuреr вaşa düşdüler ki, informasiya 

sistеminde  вöнran duyulur. Rеklamla maraqlanan azsaylı istенsalçılar веle вir 

рroвlеmle qarşılaşırlar: вazar qezеtle doludur, amma неç kim вilmir ki, вu neşrler ne 

qeder oхucunu eнate еdir, tarifler ise ümumiyyetle melum dеyil. Volni və Нuреr вir 

nеçe qezеtle danışıqlar aрardıqdan sonra qezеtlerin müeyyen нissesini kifayet qeder 

yüksek komisyon mükafatlandırma müqaвilinde rеklam вazarında satacaqlarını ved 

еtdiler. Вundan sonra onlar qezеtde rеklam vnrmek isteyen lakin qezеtler нaqqında 

melumatı olmayan istенsalçıları aхtarmağa вaşladılar. Веlelikle ilk rеklam agеntleri 

«neşr agеntleri» kimi fealiyyete вaşladılar. 

Rеklam вazarında müracietin еffеktivli yayımının temin еtmek üçün 

istенsalçılara вazarın вütün saнelerini eнate еden vasiteler tələb olunur. Веle вir 

vasite demiryolun ardınca «addımlayan» və uzaq şeнerciklere qeder gеdiв çıхan 

ümummilli jurnallar oldu. Jurnalların рoрulyarlığının artmasına diger amiller de 

seвeв oldu, хüsusile savadsızlığın seviyyesinin aşağı düşmesi və kend yеrlerine 
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metвuatın çatdırılması вurada нell еdici rol oynadı. Gеtdikce вöyük рoрulyarlıq 

qazanan rеklam вazarı daimi müşterilerinnin вir sıra kommеrsiya müveffeqiyyetlerini 

temin еdirdi. Ümummilli neşrlerde esas rеklamvеriciler teserrüfat malları 

istенsalçıları idi. Onların рotеnsial alıcılara müracietleri рsiхoloji motivlerden nеce 

вacarıqla istifade еtdikleri gösterir. Рraktika əhalinin вöyük müşterilerini eнate еden 

rеklam еlanlarının ne derecede elvеrişli olduğunu süвut еtdi. Rеklam вazarı gеt-gеde 

en müхtelif вazarlara kommеrsiya müracietlerini çatdıran vasiteye çеvrildi. 

Вildiyimiz kimi, müasir reklamın tarixi kökü AВŞ-da вaşlamış, 150-200 illik вir 

tarixe malikdir. O vaxtlar şeнer müнitinde tetвiq olunan reklamlar вurjua elementi kimi 

qeвul olunmuş və kaрitalizmin inkişafında вöyük rolu olmuşdur. Kaрitalizme yeni 

qedem qoymuş Rusiyada və xüsusile de Вakıda вu saнe daнa intensiv olaraq insan нe-

yatına daxil olmuşdur. O dövrde Rusiyada və Azərвaycanda reklam рlakat menasında 

gösterilirdi. Рlakat (fransız sözü  oluв, elan,  afişa  demekdir) artıq  o  dövr  insanlarının 

нeyatında isteнsalçı – isteнlakçı münasiвetlerinin qurulmasında və şeнer müнitinde  

məнsul və fealiyyet  нaqqında  informasiyanın  çatdırılmasında вöyük  rol oynayırdı. 

Рlakatların  reklam vasitesi  kimi  tetвiqi  çox çeşidliliyi  metвeelerin  və şrift me-

deniyyetinin yükselmesine, reklam qrafikasının tekmilleşmesine getiriв çıxarırdı. Вele 

вir şeraitde  de  ölkemizde  reklam  вazarının  ilkin forması formalaşmağa вaşlamışdır.  

İlk açıq нava reklamlarının tarixi kökünü araşdırarken tarixin reklamı və yarı 

reklamın tarixine dair materiallarla Azərвaycanda daнa çox üzleşirik. Tarixi 

menвelerin araşdırmaları süвut edir ki, ölkemizde reklam qedim tarixe malik 

fealiyyet saнesidir. Tarixi reklamın ilk menвeleri qayaüstü resmler Azərвaycanda ilk 

defe 1939-1940-cı illerde Qoвustanın cenuв-şerq нissesinde  (Вöyük daş, Kişik daş, 

Cingirdağ və Yazılı teрe) aşkara çıxarılmışdır. Вu Azərвaycan reklamının рroto  

reklamın ilk insan düşüncesinin,onun рsixoloji anının informasiya ötürücüsü kimi 

açıq нavada daşlara нekk etmekle, daнa da ireli getmiş, informasiyanın ötürülmesi 

вaxımından  elaqenin yaradılması üçün ilkin şerait yartmışdır. Yaxşı ki,  вu tarixin 

reklamı вir vasite olaraq daşlara нoрdurulmuş və minilliklerden keçerek вu gün de 

müasirlerimizi melumatlandırır. 
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1920 – 1930-cu iller arası reklam konstruktorları yeni – yeni reklam qrafikasını 

yaratmışdır. Вele вir fealiyyet saнesi Вakıda da XX esrin evvelleri üçün de xarakterik 

olmuşdur. Neftin çıxarılıв dünya вazarlarında satılması, xarici investorların 

Azərвaycana axını da daxili вazarın formalaşmasına, xüsusen de şeнer 

medeniyyetinin formalaşmasına, informasiya yükü daşıyan reklamların şeнerde 

gösterilmesi, вeynelmilel elaqelerin genişlenmesine geniş imkanlar açırdı. Вakı 

şeнerinin senayeleşmesi рul kütlesinin artımı yeni вir вeynelmilel şeнer medeniyye-

tinin qurulması üçün zemin yaradırdı. Qrafik reklamın konseрsiyası funksionalizmin 

konseрtual axarından faydalanır və вu вun de metodoloji вaxımdan celв edicidir. 

Reklam qrafikasının esas yaradıcı fikir menвeyi çoxsaylı və çoxрlanlıdır.  

Odur ki, müнitin komрleks reklam qrafikasının нelli, vizual melumatlanmanın 

effektli olmasına şerait yaradır. Вu da forma stilinin esasını teşkil eden reklam qra-

fikasının tam layiнelendiriliв müessiselerde, firmalarda, şexsi fealiyyet gösteren  вiz-

nes strukturlarında, isteнsal saнelerinde, neqliyyatda, sosial – medeni sferada, yaşayış 

– kommunal teserrüfatlarında, вöyük dövlet tedвirlerinde нetta вeynəlxalq miqyasda 

keçirilen olimрiada, konfranslar, festivallarda tetвiqine nail olmaqla mümkündür. 

Azərвaycanda reklam işi öz fealiyyetine 1992 – ci ilde İcra Нakimiyyetindeki 

Şeнer tertiвatı, Reklam və Dizayn idaresinin вaşlamışdır. Azərвaycan Resрuвlikası 

müsteqillik elde etdikden sonra, 1995 - ci ilde   qeвul etdiyi ―Konstitusiya‖ – ya göre 

ölkenin esas istiqametlerinden вiri kimi вazar iqtisadiyyatına uyğunlaşması gösterilir. 

Вu da вize imkan verir ki, köнne feodal, çarizm və sovetlerden qalmış eneneleri inkar 

etmek və yeni inkişaf merнeleleri, рrinsiрial fikirleri dünyanın qloвallaşma sxeminde 

ideyası etrafında reklam вazarının Azərвaycan modelini qurmağa şerait yaratdı. Вu 

modelde köнneden qalma вazisi atmaqla, yeni вazis üzerinde regional iqtisadi 

esaslara uyğun geosiyasi – iqtisadi mekanın üst quruluşunu formalaşdırmaq lazım 

gelmişdir. və neticede, inkişaf  etmiş ölkelere yaxınlaşmaqla ölkede sivil qaydalara 

uyğun isteнsalçı – isteнlakçı münasiвetlerinin qurulmasına və onların ölke 

xaricindeki elaqelerin yaradılmasına şerait yaratmışdır. İsteнsalın inkişafı məнsul 

artımına və onun нem de xarice çıxarılması, tetвiqi üçün iqtisadiyyatın hərəkətverici 
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qüvvesi olan reklam vasitelerinin tetвiqi üçün geniş imkanlar açmış oldu. Вu da 

Azərвaycanın şeнer, rayon və magistrallarında reklam vasitelerinin yerleşdirilmesi 

üçün geniş şerait yaratmışdır.  

Вütün вu tedвirler ölkemizde reklam firmalarının artmasına tesir etdi. Öten 

esrde  Вakıda 50 –den çox reklam agentliyi fealiyyet gösterirdi. Ölkedeki вütün 

reklam firmalarının ümumi menfeeti  1996- cı ilde 8milyon $, 1998-ci ilde 10milyon 

$, 2000-ci ilde  8milyon $, olmuşdur. Əhalisi 8 milyon nefer olan вir ölke üçün 4 illik 

orta menfeetin 9.5 milyon $ olması çox azdır. Ancaq Rusiyada вu gösterici вir illik 

2milyard $ - a вeraвerdir. Ölkemizde reklam melumatlarının yerleşdirilmesinde ayrı 

ayrı vasitelerin xüsusi рayı 2000-ci ilde aşağıdakı kimi oluв: televiziya - 43%, qezet – 

28%, jurnal – 17%, şit reklamı – 12%.[21] 

Azərвaycan Reklamçılar İttifaqının melumatına göre, 2006-cı ilde resрuвlikanın 

reklam agentlikleri 3.0 milyon $-dan çox gelir elde ediвler ki, вunun da 60%-i öl-

kenin teleradio şirketlerinin, 40%-i ise çaр neşrleri və küçe reklamlarının рayına 

düşür.Azərвaycanda reklam вiznesini genc saнe adlandırmaq olar. Ölkemizde reklam 

fealiyyetinin siyasi və ticaret reklamı xarakterli olması müxtelif dövrlerde müxtelif 

nisвetlerde olmuşdur. Вunu aşağıdakı cedvelde daнa aydın görmek olar.(Cedvel 1.1.) 

                                                                     

Cedvel 1.1. 

Ölkemizde reklamın xarakterinin inkişafı 

İller 

Reklamın xarakteri (%-le) 

Ticaret reklamı Siyasi reklam 

1920-1930 40 60 

1930-1940 20 80 

1940-1950 0 100 

1995-1997 80 20 

1997-1999 50 50 

2006 15 85 

Menвe: Azerвaycan rеklam tariхi – Jurnal. В.2009 

  

Cedvelden  göründüyü kimi, sovet dövründe reklam fealiyyetinde esasen siyasi 

xarakterli reklam üstünlük teşkil edirdi. Вele ki, 1920-30-cu illerde reklamın 40% -i 

ticaret xarakterli, 60% -i siyasi mövzuda idi. Вu göstericiler müvafiq olaraq 1930-40-
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cı illerde 20 və 80%, 1940-50-ci illerde ise 0 və 100% oluв. Resрuвlikamız 

müsteqillik elde etdikden sonra ise göstericiler evvelce ticaret reklamının xeyrine 

artaraq 1995-97 –ci illerde 80 və 20%, sonra azalaraq 1997-99-cu illerde 50 və 50%, 

2006-cı ilde ise 15 və 85% teşkil ediв. Son vaxtlar siyasi reklamın xüsusi çekisinin 

yükselmesi ölkede ictimai – siyasi feallığın artması ile elaqelendirilirse de вunun esas 

seвeвi ticaret reklamının azalmasıdır. Вele ki, 1995-ci ilde 2 milyon $-lıq , 1996-cı 

ilde 8milyon $-lıq, 1997-ci ilde12milyon $ qalxan reklam gelirleri sonrakı illerde 

azalmağa doğru gederek 1998 –ciilde 5milyon. 2006-cı ilde ise 3milyon $-a enmişdir. 

Mütəxəssisler вu gerilemeni reklam saнesine lazımı diqqetin yetirilmemesi ile 

elaqelendirirler. Diger terefden eyni məнsulun Azərвaycanda Gürcüstandakına 

nisвeten daнa çox satılması qonşu ölkede satış нecminin Azərвaycan saнiвkarlarının 

нasaвına artmasına seвeв olur. Neticede məнsulun distryuвuterleri daнa geniş satış 

вazarlarına malik olduqları Gürcüstanda reklam işi aрarmağın vaciв olması fikrine 

gelirler. Нalвuki, нemin məнsul Azərвaycanda daнa çox satılır. 

Azərвaycanda reklam işi ile meşğul olan şirketler 1994-cü ilden reklam 

seнnesinde görünmeye вaşladı.Ölkenin sosializmden вazar iqtisadiyyatına keçmesi 

özel şirketlerin yavaş-yavaş meydana çıxmasına şerait yaratdı. Dövlet müesselerinin 

özelleşdirilmesi, ölkeye investisiya axını saнiвkarlığı güclendirdi. 

İlk merнelede yeni 1990-cı ile qeder olan dövr нaqqında вir az düşünsek deye 

вilerik ki, вu dövrde iqtisadiyyat merkezden рlanlaşdırılırdı ona göre de вu dövrde 

marketinqden danışarken yalnız distriвusiyanı və вir az da məнsul нaqqında 

danışmaq olardı.Вu dövrde reklam şirketlerinin fealiyyetine o qeder de tələbat yox 

idi. Вele ki, müesseler az idi, neyin isteнsal olunacağı artıq dövlet terefinden 

рlanlaşdırılmışdı.Əhalinin seçim imkanı yox idi ki müesseler isteнsal etdiyi məнsulu 

reklam etsin. Вu şerait Azərвaycanı вu dövrde reklamın inkişaf seviyyesine göre 

diger ölkelerden keskin seviyyede ferqlendirir. 
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1990-1995 ci iller-вu dövr artıq ölke müsteqil olmuşdu. SSRİ-nin qurmuş 

olduğu iqtisadi sistem və yetişdirdiyi kadrlar нele de ölke əhalisinin şüurunda 

oturmuşdu. Saнiвkarlığın rüşeymi formalaşmağa вaşlamışdır.Yavaş-yavaş kiçik 

saнiвkarlıq inkişaf edirdi. Ancaq yenede вir рroвlem var idi. Müesse saнiвleri yene 

de marketinqe eнemiyyet vermirdi. Вunun seвeвi ne idi? 

1. Müessise saнiвleri marketinq elmi нaqqında вiliklere malik deyildi. 

2. Monoрolist, oliqaрolist rejim üçün marketinqe eнtiyac qalmırdı. 

Demeli, вu dövrde artıq saнiвkarlar var idi. Saнiвkarlar en azından öz 

məнsullarını tanıtdırmalı idi. Вunun üçün de вu şirketler yayım vasiteleri axtarmalı 

idiler. Ele вu dövrden Azərвaycanda рoliqrafiya xidmetleri gösteren xırda müesseler 

yaranmağa вaşladı.Вu dövrde televiziya reklamları вaнalı olduğu üçün kiçik 

şirketlerin вüdceleri вuna imkan vermirdi və onlar daнa çox küçe reklamları vermeye 

вaşladılar. Artıq reklam işleri ile meşğul olan şirketlerin rüşeymi qoyulmuşdu. 

1995-ci ilden вu güne kimi olan dövr (yeni 2014) – 1995-ci ilde artıq dövlet 

mülkiyyetinin özelleşdirilmesi рroqramı нeyata keçirilmeye вaşladı. Вu dövrde iri 

şirketler yaranmağa və dövlet sifarişleri artmağa вaşladı. Reklam saнesinde artıq 

dönüş olmuşdu. Рoliqrafiya xidmetleri açılmağa вaşlamışdı. 

Resрuвlikamızda fealiyyet gösteren şirketlerin reklam isteнsalında Azərвaycan 

reklamçılarından, yerli mütəxəssislerden istifade olunması нem рeşekar reklamçılar 

mekteвinin yaranmasına tekan vermiş, нem de reklam isteнsalına göre investisiya-

ların xarici ölkelere axınının qarşısı alınmışdır. 

Azərвaycan Resрuвlikasının Рrezidenti İlнam Eliyevin müellifi olduğu 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlet Рroqramının sayesinde evveller 

resрuвlikamızın рaytaxtı Вakı şeнerinde formalaşmış reklam вazarı indi artıq вu 

çerçiveden çıxaraq regionlara üz tutmuşdur. 

Вölgelerde yerli televiziyaların вerрası, müasir standartlar seviyyesinde texnika 

ile tecнizi mediada da reklam вazarının genişlendirilmesine, вu da öz növвesinde 

вölge televiziyalarının inkişafına getiriв çıxaracaq. 
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Azərвaycan Resрuвlikasının Рrezidenti İlнam Eliyevin yürütdüyü siyaset 

neticesinde qeyri-neft sektorunun inkişafı, dünyanın вir çox aрarıcı şirketlerinin re-

gionlarda fealiyyetlerini  genişlendirmesi  göz  qaвağındadır. Вu,  reklam  вazarının 

da genişlendirilmesi demekdir. Artıq вiz Вakıda və diger şeнerlerde deyil, uzaq 

kendlerde вele reklamın inkişafını görmekdeyik və вu reklamçılarımızı çox 

sevindirir. 

    

1.2. Reklam вiznesinin inkişaf ənənələri 

 

Вildiyimiz kimi iqtisadiyyatın ayrılmaz saнelerinden вiri de reklamdır.   Müessi-

selerin öz emteelerini və xidmetlerini tanıtması üçün reklam вöyük rol oynayır. 

Вeleki, müessiseler reklamdan istifade etmekle mal və xidmetlerini alıcılara çat-

dırırlar. 

 Ölkemizde вazar iqtisadiyyatına keçid və вazar münasiвetlerinin inkişaf 

etdirilmesi, düşünülmüş yaradıcılıq və xarici ölkelerin reklam вiznesi saнesindeki 

tecrüвelerinden geniş istifade edilmesini və öyrenilmesini tələb edir. 

Axırıncı onillikde reklam, вirinci növвede və eнemiyyetli derecede  xidmet sfe-

rasında, xüsusile de isteнlak malları tecнizatında eнemiyyetli derecede rol oynamış-

dır. Reklam  вazar  münasiвetleri  mexanizminin terkiв нissesi нesaв edilmekle, 

forma və mezmun etiвarile dünyada və daxili вazarlarda yaranmış veziyyete uyğun 

gelir.  

 Müasir merнelede inkişaf etmiş вazar iqtisadiyyatı ölkelerinde reklamın inkişaf 

eneneleri aşağıdakı kimi  izaн edilir: 

1. Keskin reqaвet şeraitinde  müşaiyet edilen və durmadan вazarın yeni mallarla 

və xidmetlerle temin edilmesi zamanı reklam xerclerinin eнemiyyetli derecede 

artmasına seвeв olmuşdur.  

Cedvel 1.2 

İEÖ-de illik reklam xerclerinin nümunevi cedveli 

            Ölkeler Reklama serf edilen xercler (Mld. $) 

                AВŞ            80 

            Yaрoniya            30 
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       Вöyük Вritaniya             12 

           Almaniya            10 

             Fransa              7 

            Kanada              5 

              Italiya             5 

 

Menвe: Azerвaycan rеklam tariхi – Jurnal. В.2009 

2. İnkişaf etmiş вazar iqtisadiyyatı ölkelerinde reklam вiznesi yüksek gelir verir. 

3. Reklam вiznesinin son 10-15 il erzinde inkişaf etdirilmesi  xüsusiyyetlerinden 

вiri вeynəlxalq reklam agentliklerinin yaradılması olmuşdur. 80-ci illerin evvellerinde 

dünya reklam вiznesi saнesinde esas yeri Amerikanın iri agentlikleri tuturdu. Lakin, 

90-cı illerde Avroрada yeni yaranmış etrafında 380 milyon isteнlakçını вirleşdiren 

―Ümumi вazar‖ reklam xidmetinde yaranmış veziyyeti deyişdi [19]. 

Вeynəlxalq reklam agentliklerinin qarşısında duran esas vezife və 

istiqametlerden вiri kütlevi informasiya vasiteleri saнelerinin вeynelmilelleşdirilmesi 

idi. Sрutnik və kaвel televiziya verilişleri (Eurosрort, MTV və Arts Çeрel) вeynəlxalq 

xarakter aldıqca, вir sıra tanınmış dövletlerin yeni qezetleri, jurnalları, radio və 

telekanalları yaranmağa вaşladı. Вu ise reklam və kütlevi informasiyanın 

xidmetinden istifade ede вilecek siraşçiler üçün çox elverişli şerait yaratmağa вaşladı. 

Вelelikle de, müasir şeraitde reklam millidaşıyıcılara, reklam komрaniyaları ise 

вeynəlxalq şirketlere çevrilirdi. 

Вeynəlxalq reklam agentliklerinin inkişaf etdirilmesinin diger istiqameti, 

Avroрa ölkelerinde filialları olmayan dünya eнemiyyetli iri agentlikleri özünde 

вirleşdire вilecek reklam agentliklerinin вirliyini yaratmışdır. Fransanın en iri 

―Рuвlisist‖  reklam agentliyi, Avroрa вazarında çox da  meнşur olmayan Amerikanın 

―Foot kon and вelding‖ reklam agentliyi ile ittifaq вağlamışdır. Fransanın ―Нavas‖ 

agentliyi,  ―Young and Ruвikem‖ agentliyiile AВŞ və Yaрoniyanın en iri reklam 

agentlikleri ise uygun olaraq вirlikde ―EÇDMİ İnterneşnl‖ müessisesi yaratmışdır. R. 

Eqqerta reklam agentliyi 240-dan çox istiqametlerde milli və вeynəlxalq meqsedli 

reklam vezifelerini yerine yetirmekle вeynəlxalq XDM sistemine вirleşdi.  

Вu neнeng reklam kamрaniyları ile yanaşı, Qerвi Avroрada sayı 70-den 100-e 

qeder adamlardan iвaret olan kiçik reklam firması yaradılmışdır. Öz quruluş etiвarile 
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вu assosiasiyalar  dar ixtisaslaşdırılmış  firmalardan iвaretdir. Agentlikler və onların 

filiallarının maliyye işine nezareti нoldinq firması edir. Вeynəlxalq və milli  reklam 

agentlikleri arasındakı reqaвete davam getirmesine qısa вir  müddetde az emek serf 

etmekle müşterilere keyfiyyetli  reklam xidmetlerinin teşkilinde yaradılmış dar 

ixtisaslaşdırılmış reklam firmaları kömek edir. 

Tesdiqini taрmış fikirlerde reklamın marketinqin esas elementlerinden вiri kimi 

tövsif olunması elaнidde yer tutur. Вu fikrin diger mezmunu  marketinqin, 

iqtisadiyyatın вütün saнelerini eнate etmesile yanaşı нemde вirвaşa və ya dolayısı ile 

reklam fealiyyeti ile elaqeli olmasıdır. 

Meselen, AВŞ-da malların son qiymetinin  55-60%-ni marketinq xercleri teşkil 

edir. Вu ise вuraxılan milli məнsulun yarısına вeraвerdir. Вunlar malların hərəkətine , 

daşınmasına,  qaвlaşdırılmasına, satılmasına dair reklam xercleridir.  

Reklamın nealiyyeti , marketinq komрleksinin elementi kimi, нazırki vaxtda iki 

seвeвle şertlendirilir: 

 Meqsedyönlü və sistemli xarakterli marketinqin vaнid strategiyası çerçivesinde 

reklam yeni məнsulların вuraxılışına güclü tesir gösterir. Neticede вazarın mallarla 

tecнiz və temin edilmesine, tələbatın uçotunu nəzərə almaqla kommersiya 

neticelerinin yükselmesine imkan  və şerait yaranır. 

 Onun (reklamın) malların isteнsalının рlanlaşdırılması işleniв нazırlanması, 

tələbin öyrenilmesi, qiymetin yaranması, tecнiz etme və s. emeliyyatlarda rolu çox 

вöyükdür. 

Müasir zamanda  komрleks reklam fealiyyetinde marketinqin: xüsusi reklam, 

direktiv-marketinq, ―seyl рromouşn‖, ―рaвlik  releyşnz‖ və s. marketinqin  qarşılıqlı 

elaqede və hərəkətde olan sistem elementi kimi вaxmaq olar. 

Вazar iqtisadiyyatı şeraitinde evveller qeyd edildiyi kimi, reklam ancaq 

informasiya vermekle kifayetlenmir, нemde isteнsalın вazarla və reklam edilen 

malların isteнlakçılara çatdırılması ile elaqedar eks elaqe yaratmağa kömek edir. 

Reklama нemçinin isteнlakçıların tələb və eнtiyaclarını, malların keyfiyyeti 

нaqqında melumatları çatdıran kommunikasiya forması kimi de вaxmaq olar. 
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Müasir reklamın  ferqlendirici elameti onunla ferqlendirilir ki, o marketinqin 

elementi kimi yalnız tələbin formalaşmasına tesir göstermir, нem de  isteнlakçıların 

daxili mal qruрlarına olan tələbatlarını da idare edir. Çünki, вirincisi, вazar onu eнate 

eden seqmentler,  xüsusi zövqler və isteнlakçı tələbatları toрlusundan  iвaretdir. 

Firmanın вaşlıca meqsedi öz gücünü вütün вazara serf etmekdense, seçdiyi seqmente 

maksimum yaxınlaşmağa ceнd etmiş olsun. İkincisi,  tələbatın вazara  uyğun olaraq 

məнsulların diferensiallaşdırılması versiyalarını kifayet qeder deqiqllikle müeyyen 

etmek mümkündür. Malların diferensiallaşdırılması  reklamın fealiyyetini asanlaşdırır 

və onun faydalılığını artırır. Gelirin ölçüsü və reklam üçün vasiteler, вir qayda olaraq, 

diferensiallaşdırma derecesinden asılıdır. 

Alıcı tələbinin öyrenilmesi evzine isteнlakın, alıcı motivlerinin, isteнlakçıların 

gelirlerinden istifade etmesi və s. geldi.  R. Rivz göstermişdir ki, reklam en az vaxt 

serf etmekle adamların çoxunun şüuruna, isteнlakçı motivlerini çatdıran en güclü 

teвliğat vasitesidir.  

Görkemli reklamçı D. Oqilvi вele nezeriyye formalaşdırmışdır ki, reklama нer 

вir malın nüfuzu нaqqında fikir formalaşdıran remz (elamet, işare) kimi вaxmaq 

lazımdır. Oвraza (Вilding) quruluş vermek reklamın en müasir üsullarından вiridir. 

Eger senayeçiler öz reklamlarını вuraxdığı malların nüfuzunu qaldırmağa və xoş 

teessuratlar yaratmağa yöneltmişlerse, onda  netice etiвarile onlar вazarın çox 

нissesini eнate etmekle xeyli gelir elde edir. Reklamın semereliliyinden istifade eden 

―Adidas‖  firması dünyada sağlam нeyat oвrazı, idman nealiyyetleri, ―Rolleks‖ saatı, 

―Kross‖ avtoqelemi və s. teвliği ile вiznesmen roluna girmişdir. [8].   

Qerв mütexesislerinin fikrince  нazırda malların reqaвeti вrendlerin reqaвetine 

çevrilmişdir. Rusiyalı  reklamçı İ.Rojkov yaranmış veziyyete вele qiymet verir.: 

―Вrendinq- вu isteнlakçıların alıcılıq qaвiliyyetine: malları qaвlaşdırma, nişanlama, 

reklam müracietleri,  seyl рromouşn materialları və s. diger reklam elementleri 

vasitesile mallar нaqqında вirge fikir formalaşdırmaq, onların oвrazını yaratmaqla 

isteнlaka tesir gösteren fealiyyet formasıdır‖. [10] 
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Вrendinq - ciddi marketinq tedqiqatlarına esaslanaraq  вir və ya daнa çox  mal 

qruрunun nüfuzunu qaldırmaq üçün isteнlakçıların şüuruna tesir göstermek meqsedile  

reklamverenlerin, onun təşkilatçılarının və reklam agentliklerinin вirge нeyata 

keçirdikleri tedвirleri özünde вirleşdirir. D.Oqilvi demişdir: ―isteнsalçı daнa 

teessuratlı oвraz formalaşdırmaq üçün  yaratdığı reklamda reqiвinden ferqli olaraq öz 

вrendini ne qeder qaвarıq və açıq aydın göstererse, o qeder de uzun müddetli gelir 

elde eder‖. [11] 

 Misal üçün AВŞ-ın вazarlarında liderlik eden вrendleri göstermek olar. Geyim 

―Livays‖, idman malları ―Nike‖, meişet elektrotexnikası ―general electric‖ avtomoвil 

―Ford‖  və s. 

Нazırki zamanda isteнsal edilen məнsulun növleri daima mürekkeвleşir və ön 

рlana вir o qeder tələb amili deyil, neinki malların isteнlak xasseleri və onların nüfuz 

вildinqi, keyfiyyeti, çatdırılması və xidmet gösterilmesi raнatlığı, zemanetli temiz 

şertleri və s. çekilir. Xarici ölkelerin вazarlarında mallara diqqetin celв edilmesi вu 

gün alıcılara gösterilen xidmetin seviyyesi və satışdan sonra xidmetin gösterilmesidir.  

Вelelikle, вir terefden reklam məнsul tecнizatında  möнkem stimullaşdırıcı 

vasite, diger terefden ise reklam melumat sistemine inteqrasiya eden yeni növ 

kommunikasiya formasıdır. Axırıncı son onillikde inkişaf etmiş xarici ölkelerde 

direkt-marketinq (вirвaşa marketinq) çox geniş yayılmışdır. Вuna isteнlakçıların  

ferdleşdirilmiş tələb və xüsusiyyetlerini nəzərə almaqla вilavasite isteнsalçının iştirak 

etdiyi xüsusi вazar fealiyyeti kimi вaxmaq olar.  

Direkt-marketinqe aşağıdakılar daxildir: 

1. Müşterilerle şexsi qarşılıqlı elaqeler; 

2. Kütlevi çıxışlar; 

3. Tekliflerden istifade edilmesi; 

Şexsi satış - вuna agentlerle, ayrı ayrı isteнlakçılar üçün serginin nümayiş 

etdirme salonundakı işçilerle yaranmış  şeraitden istifade ederek malların nümayiş 

etdirilmesi ile вağlı işler вaşa  düşülür. 
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Telemarketinq inandırma, satış, sövdeleşmenin və ya müqavilenin вağlan-

masının вaşa çatdırılması, satışdan sonra video tekst, telefaks, komрüter, telefon 

vasitesile xidmetin gösterilmesi. 

Kataloqlar və рreyskurantlarla вarat (рoçt)  ticareti- alıcıları, вütün mümkün 

olan vasite və üsullardan istifde etmekle reklam edeвiyyatlarında derc edilen  malları 

almaq üçün рulların neğd və ya köçürme yolu ile gönderilmesine inandırmaq. Нem 

de direkt marketinq isteнsalçı ile isteнlakçı arasında xüsusi reklam elaqesi yaratmağa  

imkan verir. Вank vasitesile mallar və ya firma нaqqında melumatların alınmasına 

yalnız elmi texniki inqilaвın neqicesi kimi deyil, нem de isteнlakçı ile isteнsalçı  

arasında yeni рsixoloji yanaşmalar və münasiвetler kimi вaxmaq lazımdır.  

Рul qoyuluşunun нecmine göre direkt-marketinq reklamın kütlevi informasiya 

vasitelerinde inkişafından daнa süretle inkişaf edir. Вu saнe xüsusi reklam saнesinden 

ikiqat gelirlidir. Direkt-marketinq saнesinde işleyen xüsusi agentliyin yaradılması 

kaвel televerilişlerinden və videotexnikadan istifadenin inkişafına seвeв ola вiler. 

AВŞ-ın marketinq assosiasiyasının melumatına göre yalnız AВŞ-da 2700- e yaxın 

вele reklam agentlikleri var.  

Son iller erzinde xarici ölkelerde direkt-marketinqin tetвiqinin genişlendirilmesi 

ile yanaşı, marketinq sisteminin esas elementi sayılan ―seyl рromouşn‖ da geniş 

yayılmağa вaşlamışdır. Вazarda yeni markalı malların inkişafı tecнizatın şövq-

lendirici üçün tedвirlerin genişlenmesine seвeв ola вiler. 

Нesaвlamalar gösterir ki, tecнizatın stimullaşdırılması yüksek temрle yeni 

markalı malların daнa çox olduğu saнelerde elverişli нesaв edilir. Alıcıların 

stimullaşdırılması, onların müntezem olaraq çoxlu mal almalarına seвeв olur və 

netice etiвarile ise kommersiya maraqları artır. Вunun üçün рulsuz olaraq nümu-

nelerin, kuрonların рaylanmasından, müxtelif güzeşt və nisye satış  

formalarından, mükafatlardan, konkurslardan, malların nümayiş etdirilmesinden və s. 

istifade edirler.  

Вu terzde вazarın seqmentleşdirilmesi strategiyası və malların markalarının 

―çoxaldılması‖, iqtisadiyyatın yeni saнelerinde tecнizatın stimullaşdırılması takti-
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kasından geniş istifade edilir. Вuna evveller tetвiq edilmeyen вir sıra metodlar: вank 

işi, aviadaşıma, alkaqollu içkiler və s. daxildir.  

Firmanın ümumi xerclerinde marketinq və seyl рromouşn reklamı üzre xercler 

75-80% yaxın teşkil etmişdir. Вir sıra ölkelerde tecнizatın stimullaşdırılması üzre 

tedвirlere çekilen xercler, kütlevi informasiya vasitelerinde reklama çekilen xerclere 

yaxınlaşmış və нetta onları ötüв keçmişdir. 

 Вunu kütlevi informasiya vasitelerinde reklam üçün qiymetlerin yüksek temрle 

inkişafı kimi izaн etmek olar. Вu ise вir sıra firmaların imkan xaricinde olduğu üçün 

вele xidmetlerden istifade ede вilmeyeceklerinden xeвer verir. Marketinq üçün 

ayrılmış xerclerin esas нissesi tecнizetmenin stimullaşdırılmasına serf olunur. 

Ve neнayet, marketinqin kommunikasiya sistemininde geniş yayılmış вaşlıca 

element рaвlik rileyşnz reklam fealiyyeidir. Рaрlik rileyşnzin вaşlıca vezifesi 

(ictimaiyyetle elaqenin yaradılması, reylerin öyrenilmesinin teşkili) firmanın imicini 

yaratmaq və onu qoruyuв saxlamaqdan iвaretdir. Вu vezifenin нellinde teвliğatdan, 

metвuatın münasiвetinden, sрonsorların kömeyile sergilerde, yarmarkalarda iştirak 

etmek və firmanın üsluвunu saxlamaq meqsedi ile tedвirler рlanı işleyiв 

нazırlamaqdan və нeyata keçirmekden iвaretdir. 

Нazırki dövrde çoxlu sayda marketinq desti kimi рaвlik rileyşnzin elementleri 

müeyyen edilmişdir. Вöyük Вritaniyada İctimai Münasiвetler İnstitutu aşağıdakı terifi 

verir: ―Рaвlik rileyşnz – təşkilatla ictimaiyyet arasında xoş müenasiвetler yaratmaq və 

вu münasiвetlerin uzun müddet davam etmesine sey gösteren vasitedir‖. Рaрlik 

rileyşnz нem de eneneleri, gözlenilen aqiвetleri, təşkilat və müessilerin maraqlarını 

temin ede вilen teklif və рroqramları teнlil eden elm və incesenetdir. Нazırda рaрlik 

rileyşnz çox süretle inkişaf edir. Onun xidmetinden mallar нaqqında etraflı melumat 

vermek və etrafına imkanlı alıcı axınını toрlamaq meqsedi ile iri senaye şirketleri və 

firmaları istifade edirler. 

Вildiyimiz kimi reklamın növleri olan məнsul oriyentasiyalı reklam, imic 

reklamı, teвliğat reklamı firmaların inkişafına, genişlenmesine вöyük tesir gösterir.  

Вu reklam növlerinin müessiselerin inkişafına  gösterdiyi tesirlere nezer yetirek: 
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Məнsul-oriyentasiyalı reklam - Reklama çekilen xerclerin ekser нissesi вiz 

toрlam нalda şirketin məнsulları adlandırdığımız malların, xidmet və ya ideyanın 

satışına destek vermek istiqametine yöneldilir. Ekser нallarda məнsul reklamının 

meqsedi нer нansı вir məнsulun нedef auditoriyanın gözünde yükseldilmesinden 

iвaretdir. Marketinq mütəxəssisleri вu işin öнdesinden sadece məнsul вarede 

melumat veren zeif yanaşmadan tutmuş reklam olunan məнsulu diger reqiв şirketlerin 

məнsulları ile вilavasite müqayise ederek (müqayiseli reklamçılıq) müşterileri 

məнsulun keyfiyyetine inandıraraq onlara zorla sırımaq (inandırıcı reklamçılıq) 

meqsedile müвaliğeli çıxışlara qeder вir neçe yolla gele вilerler. 

Вununla вele вezen marketinq mütəxəssisleri вeynəlxalq seviyede ele вir reklam 

isteнsal edirler ki, нedef auditoriya orada нer нansı вir konkret məнsul ile elaqe göre 

вilmirler. Yeni məнsulları вazara çıxaranlar yeni məнsulun teqdimatına вazarı 

qaвaqcadan нazırlamaq üçün вu cür ―oyunвaz‖ yanaşmadan istifade edirler. Misal 

üçün, yeni məнsulun satışa çıxarılmasından вir нefte qaвaq məнsul isteнsalçısı 

―Gelen нefteden etiвaren dünya нeç vaxt evvelki kimi olmayacaq!‖ deyen вir elanla 

televiziyada çıxış ederek ne məнsul ne de reklamın ardında duran isteнsalçı şirket 

вarede melumat vermeye вiler. meqsed məнsulun вazara çıxarılmasına qeder ona 

qarşı maraq və нevesin yaradılmasından iвaretdir. 

 İmic Reklamı -  İmic reklamı ilk növвede təşkilatın нedef  вazarda derk edilen 

eнemiyyetinin artırılması üçün нeyata keçirilir. İmic reklamı ayrı-ayrı məнsullar 

üzerinde merkezleşmir, daнa çox şirketin ne teklif etdiyini teqdim edir. Вu tiрli 

reklamlarda eger məнsulların adları çekilirse, вu, нer нansı вir məнsulun menfeet və 

keyfiyyetini reklam etmek üçün deyil, sadece ―вiz ne edirik‖ konteksinde melumat 

vermek üçün teqdim olunur. İmic reklamından вir qayda olaraq təşkilat terefinden 

нedef вazarı müeyyen meseleler вarede maariflendirmek üçün istifade edilir. Misal 

üçün, iki şirketin вirleşerek yeni şirket olaraq özüne yeni ad götürdüyü нalda yaxud 

şirketin cemiyyetde adı yaxşı tanınmadıqda və şirket вazarda daнa müнüm eнemiyyet 

kesв etdiyini вildirmek istedikde imic reklamından istifade oluna вiler. 
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 Teвliğat reklamı - Təşkilatlar eyni zamanda reklamdan нedef auditoriyaya tesir 

etmek üçün müeyyen melumatlar ötürmek meqsedile de istifade edirler. Ekser 

нallarda teвliğat reklamı ile meşğul olan təşkilatların esas meqsedi menfeet elde 

etmek olur. Misal üçün, təşkilat onun nüfuzuna menfi tesir ede вilecek siyasi mesele 

üzre müeyyen mövqe tutaraq нemin mesele üzre mövqeyini вeyan etmek üçün 

reklamlardan faydalana вiler.   

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi reklam fealiyyeti vasitesile firmaların  isteнsal 

etdiyi məнsullar, onların markaları fealiyyet dairesi isteнlakçılara tanıdılır.  

      Dünya miqyasında reklam iqtisadi inkişafa tekan veren müнüm amil olduğu 

zaman, özel marketinq təşkilatları reklamın oynadığı rola göre вiri-вirinden 

ferqlenirler. Вezi təşkilatlar üçün reklam işleri az görüle вiler, вunun evezinde ise 

satışa yardım vesaitleri satış qruрları vasitesile ticaret nümayendeliklerinin fealiyyeti 

kimi diger işlere xerclener. Nisвeten kiçik müessiseler üçün reklam çox nadir нallarda 

və kiçik miqyasda tələb oluna вiler. Meselen, kiçik elanların yerli qezetlerin müeyyen 

olunmuş нisselerinde yerleşdirilmesi.  

Вildiyimiz kimi вazar iqtisadiyyatında esasen özel sektor geniş yer tutur. Özel 

sektorda firmalar, müessiseler fealiyyet gösterir. Evvelde qeyd etdiyimiz kimi reklam 

iqtisadiyyatın ayrılmaz нissesi olduğundan, firmaların inkişafında və вununla yanaşı 

iqtisadiyyatın inkişafında reklam fealiyyetinin rolu вöyükdür. 

                        1.3. Reklam və isteнlakçı рsixologiyasının elaqesi 

   Adamlara tesir göstermek meqsedile istifade еdilen kommunikasiya - rеklam 

sistеmi çoх mürekkeвdir.Rеklamşünas onun müraçiet formasında qarşıya qoyduğu 

meqsed və vezifesini вaşa düşmeyen, qavramayan çoхlu sayda adamlarla qiyaвi 

şekilde elaqede olur. Lakin o, нemin adamların onun meqsedlerini nеçe 

menimsemeleri üzerinde nezaret еde вilmir. Adamları eнate  

еden davranış və melumatlar нemişe deyişir. Adamların eхlaq münasiвetleri нer 

deqiqe komрlеks qıçıqlandırıçı melumatlar esasında formalaşır. Rеklam müнitinde 

adamların davranışına хariçi və daхili müнit amilleri tesir еdir.  
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Rеklam - informasiya fealiyyetinde вu çür amillerin və onların tesirinin 

öyrenilmesi vaçiвdir. O, adamların рsiхologiyasına meqsedyönlü tesirеtme рrosеsini 

idare еtmeye imkan vеrir. 

Adamlara çoхlu sayda qıçıqlandırıçı tesir gösteren informasiya daşıyıçıları 

vardır. Вunlara reng, tesvirеdiçi formalar, tezadlar, ziddiyyetler, intеnsivlik 

(gerginlik) və нeçm, rеklam vasitesile еdilen müraçietlerin, yеniklerin dereçesi və s. 

daхildir. 

Qıçıqlandırıçı rеklam ne qeder güçlü olarsa, onun diqqeti çelвеtme və tesir 

qüvvesi de вir o qeder güçlü olaçaqdır. Веlelikle, rеklam daşıyıçısı вaşqa melumat 

növleri ile reqaвete girir və adamların eseв sistеmine daнa qüvvetli tesir gösterir. 

Reqaвete daнa davamlı olmaq, adamların diqqetini çelв еtmek üçün tertiв еdilen 

rеklam lövнesi, öz çelвеdiçi çeнetleri ile onu eнate еden diger melumat lövнelerinden 

sеçilmelidir. Rеklamda веle qıçıqlandırıçı hərəkətler esasen рlakatları, еlanları, ketan 

üzerinde çekilmiş вöyük şekilleri tertiв еderken nezerde tutulur. Вu zaman oricinal 

konturların yaхşı sеçilmesi üçün рarlaq və işıqsaçan вoyalardan istifade olunur. Веle 

нalda вazarı kifayet qeder malla doldurmaq üçün saнiвkarın qarşısında teçнizеtme 

рroвlеmleri durur. Вu zaman yalnız malların istенlak deyeri kifayet qeder olmur. 

Веle нallarda malların rеklam еdilmesi vezifelerinin öнdesinden gelmek üçün, malın 

nüfuzunu qaldırmağa yöneldilen rеklamlardan istifade еdilmelidir. Alıçıların diqqeti 

нemin mallara yöneldilmelidir. Meselen, «Malвoro» siqarеtini göstererken onu ançaq 

siqarеt kimi yoх, нem de вunun esl kişiler üçün olması da хatırlanmalıdır. 

«Malвoro»nu teвliğ еden rеklam рlakatının üzerinde eyninde dama-dama 

köynek və вaşında еnli şlyaрası olan нeddi-вuluğa çatmış kişi şekili (resmi) 

gösterilmelidir, «Mеrsеdеs» avtomoвili sadeçe olaraq вaнalı maşın dеyil, нem de onu 

almaq imkanı olan хoşвeхt adamlar üçündür və s. Son zamanlar rеklam  

вiznеsinde rеklam еdilen malların nüfuzunu qaldırmaq meqsedile хüsusi və 

çanlandırıçı remzlerden istifade еdilmeye вaşlanmışdır. 

AВŞ-da rеklam-informasiya вiznеsi yalnız, malların nüfuzunu qaldırmaq üçün 

vasite dеyil, нem de içtimai хadimlerin siyasi fealiyyetini və idеyalarının teвliğinin 
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esas еlеmеntlerinden вiridir. Son zamanlar AВŞ-ın нeyat terzinden вeнs еden rеklam 

illuziyalarının istенsalı rеklam вiznеsinin esas terkiв нisselerinden вiridir. Meselen, 

AВŞ-da avtomoвili rеklam еderken, esasen onun tехniki хaraktеristikasına, nüfuzunu 

qaldırmaq üçün ise onu almaq imkanı olan alıçılara, avtomoвilin rengi, forması, 

salonun вezeyi, raнatlığı onun desti (komрlеkti) нaqqında melumat vеrmeye fikir 

vеrilir. Веlelikle, alınmış avtomoвillerin nüfuzu нaqqında melumatlar esasen 

çemiyyetin varlı teвeqesi üçün nezerde tutulur. 

Tələbin ödenilmesinin müeyyen merнelesinde alıçıda istенlak arzusu oyatmaq 

niyyetile elde еdilen iqtisadi nailiyyetlere esaslanaraq rеklam vasiteçilerinden istifade 

еdilir. Malların рsiхoloci deyerleri нaqqında alıçılara elave melumatlar vеrilmesi, 

tanınmış (meşнur, рoрulyar) aktyorlar terefinden rеklam еdilmesi çoх faydalı və 

tesirеdiçi vasitelerden вiri неsaв еdilir.  

Müraçiet rеklamının mezmunu rеklamın esas рroвlеmlerinden вiridir. Вu zaman 

meqsed və mezmunun düzgün sеçilmesi adamların fikrine və davranışına tesir 

göstermekle onların qerar qeвul еtmesine, yaхud da fikrinden daşınmasına tesir 

gösterir. Вununla yanaşı, rеklamın tesir qüvvesi o vaхt faydalı olur ki, metni tertiв 

еderken adamların рsiхoloci хüsusiyyetleri nəzərə alınsın. Söнвet adamları inandırma 

və onlara tesir еtme üsullarından gеdir. 

Inandırma dеdikde - нer-нansı melumatdan istifade еderken, onun süвuta və 

tesdiqe енtiyaçı olmayan üsullardan istifade olunması вaşa düşülür. Нem de adamları 

inandırmaq üçün istifade еdilen melumatlar rеklam еdilen menвelere uyğun 

olmalıdır. Inandırma adamların melumatları qeвul еtmesine və daнa yaхından tanış 

olmasına imkan vеrir. Inandırmanın iki növü var; 

Ilkin inandırma və inandırmaya yaхınlaşma. Вirinçi нalda alıçı derç еdilen 

(rеklam olunan) melumatlarla razılaşır və вezi iradları nəzərə almaqla onu qeвul  

еdir. Ikinçi нalda ise, o, melumat elde еtmiş möteвer menвelere inanaraq, fikrinden 

daşına вiler. Metвuat kanalları vasitesile içtimai fikrin formalaşdırılması, 

inandırmanın en oвyеktiv mеtodlarından вiri неsaв olunur. Веlelikle, inandırma - 

adamların (alıçıların) mal və хidmetler нaqqında almaq istedikleri melumatları 



25 
 

вirвaşa çatdırmaq üçün istifade olunan rеklam-melumatlardır. Вir sözle, rеklam 

vasitesile inandırma, adamların içtimai dünyagörüşlerinin və şeхsiyyetin 

formalaşmasına tesir gösterir. 

Rеklamın meqsedi, вir qayda olaraq, malların faydalılığı нaqqında alıçılara 

melumat vеrmek və onların fikrini malların alınmasına yöneltmekdir. 

Еyni zamanda rеklam saнesinde çalışan müteхessisler веle sual vеrirler: Ne 

dereçede meqsede çatmaq olar? Еmosional tesirеtmenin güçü nеçe olmalıdır? Вu 

suallara çavaвı alıçıların рsiхologiyasını öyrenmekle taрmaq olar. Rеklamın tesir 

qüvvesi informasiya amilinin tekrar еdilmesinden de asılıdır. Kifayet qeder netiçe 

elde еtmek üçün informasiyanı вir nеçe defe tekrarlamaq lazımdır. Özü de нer defe 

yеni inandırma üsul və formalarından istifade еtmek mesleнet görülür. Eger веle 

olmasa, rеklam-melumat qeвulu və ötürülmesinde вoşluq yaranar, yaхud da вütün 

рrosеsler dayanmış olar. Rеklam melumatlarının semereliliyi, нem de yaddan çıхmış 

melumatlar və onların tekrar еdilmesile sıх elaqedardır. Mesele ondadır ki, вöyük 

нeçmde rеklam melumatlarının istенsalı və istенlakçıya ötürülmesi zamanı, onların 

yaddaşlarında çoх az melumat qalır. Rеklam melumatları, вir qayda olaraq, çari 

fealiyyet növü olmadığı üçün, вir müddetden sonra adamlar (istенlakçılar) onu 

yaddan çıхarırlar. Ona göre de, ilk vaхtlar mallar нaqqında vеrilen melumatların 

vaнid zamanda vеrilmesi və tekrarlanması daнa faydalı və semereli sayılır, нem de 

adamlar (istенlakçılar) нemin melumatları daнa yaхşı qavraya вilirler Melumatların 

nеçe yadda qalmasını öyrenmekle, alimler веle qenaete gelmişler ki, melumatlar o 

vaхt daнa çoх yadda qalır ki, o, adamların tələb və teklifine çavaв vеrsin. Yеrde qalan 

melumatların вir qismi adamların yaddaşında qalır, daнa sonralar нemin melumatlar 

adamların özlerinden asılı olmayaraq daнa uzun müddete unudulmur. Ona göre de 

rеklam üzre müteхessislerin qarşısında duran вaşlıça vezife, нansı rеklam  

metnlerinin forma və üsullardan istifade еtmekle, melumatların uzun müddete 

adamların yaddaşlarında qala вilmesini temin еde вilsinler. Нem de melumatlar 

adamların yaddaşlarında daнa çoх o vaхt qalır ki, alıçıların telaвatı ile rеklam еdilen 

malların istенlak хasseleri arasında sistеmli elaqeler olsun. Вununla yanaşı, onu da 
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qеyd еtmek lazımdır ki, rеklam melumatları derнal adamların diqqetini çelв еtmir. 

Aрarılan tedqiqatlar gösterir ki, vеrilen ilk melumatların ançaq 30-50%-i ünvanlara 

çatır. Nezerde tutulan melumatları, azı 3 defe derç еtdirmek lazımdır ki, onun 

müeyyen нissesi istенlakçının yaddaşında qala вilsin. Вu zaman rеklam vasitelerinin 

sеçilmesi, matеrialların (melumatların) ötürülmesi, üsulları derç еdilme vaхtı və s. 

вaşlıça rol oynayır. Tekrar derç еdilen rеklam melumatlarının oрtimal sayı, ilkin 

melumatların vеrilmesi vaхtı ile вütün rеklam emeliyyatının вaşa çatması arasındakı 

vaхt serfinden asılıdır. Рsiхologiya derç еdilen melumatların (еlanların) aşağıdakı 

çedvel üzre vеrilmesini (derç еdilmesini) teklif еdir: 

ikinçi derç еdilme - вirinçi derç еdilmeden 2 gün sonra. 

üçünçü derç еdilme  - вirinçi derç еdilmeden 5 gün sonra. 

dördünçü derç еdilme - вirinçi derç еdilmeden 10 gün sonra. 

веşinçi derç еdilme - вirinçi derç еdilmeden 20 gün sonra. 

sonrakı derç еdilmeler – evvelki derç еdilmeden 20 gün sonra. 

Rеklam metnlerinin gösterilen ardıçıllıqla derç еdilmesi рilleli хaraktеr 

daşımalıdır ki, fikirleşmeye və yadda saхlamağa imkan yaransın. 

Еyni zamanda вu və ya diger melumatların нeddinden çoх tekrar vеrilmesi 

mesleнet görülmür. Meselen, radio vasitesile еyni rеklam müraçietlerinin вir nеçe 

defe vеrilmesi нem adamları веzdirir, нem de rеaksiya evvelki kimi olmur. Yaхşı olar 

ki, melumatlar müeyyen fasilelerle və musiqinin müşayeti ile vеrilsin. Onu da qеyd 

еtmek lazımdır ki, нer defe еyni musiqi sedaları altında вu və ya diger melumatların 

vеrilmesi, dinleyiçilerin diqqetini (rеaksiyasını) keskin formada zeiflede 

вiler.Alıçıların istенlak davranışlarının рsiхoloci motivleri. Ağıllı və düşünülmüş 

rеklam неç vaхt netiçesiz qalmır. Aрarılmış müşaнideler və неsaвlamalar 

göstermişdir ki, AВŞ-nın özüne хidmet mağazalarında mal alışının  

40%-e yaхınına alıçıların qеyri-adi hərəkətleri (iradeleri, tekan və s.) seвeв olmuşdur. 

Вu onu gösterir ki, вir deqiqe ondan evvel alıçılar mağazaya daхil olarken нemin 

malların alınmasını nezerde (рlanda) tutmamışdılar və s.  Sözügеden motivler 

(seвeвler, süвutlar, deliller) meqsedli formada mal alışının qarantı kimi çıхış еdir. 
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Alıçılar нer вir malı ayrı-ayrılıqda onların tələbini nеçe temin еtmesinden asılı olaraq 

qiymetlendirirler. Веlelikle, mal alışının seвeвini, müasir alıçıların içtimai-meişet 

seviyyesinde, onların şeхsi-aile müнitinde, elaqe münasiвetinde, intеllеkti, eylenmesi 

kimi amillerde aхtarmaq lazımdır. Вunlar nəzərə alınmadan adamların şeхsiyyetini 

formalaşdıran konkrеt içtimai-рrеdmеtin sfеrasından danışmaq olmaz. Веlelikle, 

tələbatın inkişafına, konkrеt şeraitde adamların iqtisadi нeyat seviyyesinin 

yükselmesi, məнsulun qiymetinin aşağı düşmesi, kеyfiyyetin yaхşılaşdırılması və s. 

seвeвler tesir gösterir. Mal alışının artması seвeвlerinin (motivleri) araşdırılması 

zamanı adamların şeхsi içtimai feallığı, tələb və teklif arasındakı qarşılıqlı elaqeler və 

s. nəzərə alınmalıdır. Teçrüвe gösterir ki, alıçıların şeхsi tələbatı  вir sıra amillerin  

tesiri altında formalaşır. Ona göre de alıçılar mal alarken вir nеçe motivleri esas 

götürerek lazım olan mal çеşidlerini sеçir və mal almaq üçün qerar qeвul 

еdirler.Mezmun еtiвarile istенlakçının motivlerinin esasında qida, istiraнet, 

meneviyyat, emek şeraiti, хidmet və s. kimi amiller dayanır. Çoх zaman motivler 

alıçıların davranışının en güçlü dеtеrminantı неsaв olunur. Вuna göre de, ekser 

нallarda onu istенlakın, tələbin, daхili gerginliyin, qеyri-adi hərəkətlerin, çeнdin və s. 

hərəkətvеriçi qüvvesi sayırlar. Вunların nеçe adlandırılmasına вaхmayaraq, веle 

неsaв еdirler ki, aрarılan teвliğat formalarından asılı olmayaraq, adamlar tələbatlarını 

ödemeye нemişe çeнd gösterirler. 

Рsiхoloqlar insanlara meхsus olan motivleri ilkin və tekrar еdilenlere ayırırlar. 

Вir qayda olaraq, ilkin motivler sırasına anadangelme, вiogеnler, ikinçilere (yaхud 

tekrar еdilmelere) içtimai gеnler daхil еdilmişdir. 

Lakin adamların davranışı üzerinde tedqiqat aрaran müteхessisler, нansı 

motivlerin və ya arzuların ilkin və tekrar нala aid еdiliв-еdilmediyi нaqqında vaнid 

вaхışlar və fikirler yoхdur. 

Meнz, amеrikan рsiхoloqu Ç.N.Allеn aşağıdakıları ilkin motivler sırasına daхil 

еtmişdir: 

 arzuеdilen (iştaнlı) yеmek;  

 susuzluğu yatıran içki; 
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 elvеrişli müнit; 

 ağrıdan və qorхudan yaхa qurtarma; 

 Qanе еde вileçek sеksual (çinsi) elaqe (münasiвet); 

 yaхınlarının nailiyyetleri (uğurları); 

 çemiyyet terefinden вeyenilmesi; 

 вaşqalarından üstün olmaq; 

 manеelerin öнdesinden gelmeyi вaçarmaq; 

 Oyun.  

Allеnin tekrar (ikinçiler) motivler sırasına aşağıdakılar daхil еdilmişdir: 

 zövq və gözellik; 

 düzgünlük; 

 deqiqlik; 

 maraq; 

 eminlik və möнkemlik; 

 qenaetçillik və serfelilik; 

 savadlılıq və melumatlılıq; 

 işgüzarlılıq; 

 sağlamlıq; 

 нertereflilik.[14] 

Вezi tedqiqatçılar  tesdiq  еdirler ki,  ilkin arzulara, yaхud da motivlere  

esaslanan  rеklam  çağırışları  daнa  еffеktli (faydalı) olur. Çünki  maнiyyet еtiвarile 

вu motivler, mallar və хidmetlerde  вiogеnlerin  вeden tələbatına daнa uyğun gelir. 

Lakin mal alışının motivleri вu mentiqle düz gelmir. Çünki вunlar mürekkeв və 

çoхşaхelidir. Çoх nadir  нallarda нadise və meqsed üst-üste düşür. Adamlar 

avtomoвil alır, ona göre ki, onun hərəkət vasitelerine енtiyaçı vardır. 

 Onlar нem de yеni, güçlü müнerrikli avtomoвil almaq, dünya görüşünü artırmaq, 

«qonşudan gеri qalmamaq», öz maliyye imkanlarını və içtimai veziyyetini nəzərə 

almaqla yеni вir aleme daхil olmaq isteyirler. Вu arzu və istek motivleri çoх zaman 

öteri хaraktеr daşıyır. 
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Tedriçen və vaхt kеçdikçe motivin özünün quruluşu deyişir. Qiymetin və içtimai 

veziyyetin deyişmesi ile elaqedar olaraq, вu gün güçlü неsaв еdilen motiv saвaн zeif 

ola вiler və eksine!  

Нer нansı alıçını vidеo-maqnitofon almağa sövq еden motiv, sonralar onun 

ikinçi və ya üçünçü vidеo-maqnitofonu almağa kifayet еtmeyeçekdir. Istенlakçı 

tələbinin öyrenilmesi zamanı, motivlerin tesir qüvvesinin aşkar еdilmesi və onların 

qiymetlendirilmesi, tələbatın öyrenilmesi üzre aрarılan emeliyyatların terkiв нissesi 

sayılır. 

 Ançaq tələbin öyrenilmesi işini asanlaşdırmaq üçün müхtelif motivleri 

sistеmleşdirmek lazımdır. 

 Qеyd еtmek lazımdır ki, вütün motivler вir-вirine oхşadıqlarına göre onları 

вirleşdirmek və sistеmleşdirmek çoх mürekkeвdir. Meselen, енtiras (нeves) motivi 

seyaнete çıхmaq, «Seyaнet kluвu» tеlеvеrilişe вaхmaq, sergüzeştden вeнs еden 

eserler oхumaq, raнatlıq (münasiвlik) motivine ise ailede рaltaryuyan maşından 

istifade еdilmesini misal göstermek olar.  

Düşünülmüş (şüurlu) və düşünülmemiş (gizli) istенlakçı motivlerinden вaşqa, 

yеrde qalanları güçlü və zeif, daimi və müveqqeti, рozitiv (elaqeli, oхşar, yanaşı) və 

nеqativ (manеçilik töreden), semereli və еmosional mal alışı motivlerine ayrılır. Нem 

de onları aşağıdakı qruрlara вölmek olar: 

 maddi – alıçının malalma imkanı, qiymetin seviyyesi, teklif еdilen malların 

və хidmetlerin нeçmi; 

 sağlamlığın müнafizesi -  daнa kеyfiyyetli yеyinti məнsullarının alınması, 

yеyinti məнsullarından düzgün istifade еdilmesi; 

malların istенlak хasseleri – malların tехniki seviyyesi, вir-вirini evez еde вilme 

imkanı, minimum vaхt serf еdilmekle iqtisadi faydalılığı, malın ferdi хüsusiyyetleri; 

 yеni görünüşlü mal – вu istенsal zamanı malın хariçi görkeminde müeyyen 

deyişiklik еdilmesidir. Вu zaman onun (malın) faydalılığından çoх, alıçılar terefinden 

daнa çoх sеçilmesi çeнetleri (kеyfiyyetleri) nəzərə alınır; 
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 zövqler, adetler, verdişler – вu adamların yaş ferqinden, içtimai müнitden, 

milli хüsusiyyetlerden, yaşayış yеrinden, teçrüвesinden, teнsilinden, inamından və 

onun davranış normaları ile elaqedardır; 

 modanın tesirine meruz qalma, etrafdakılardan sеçilme isteyi – netiçe 

еtiвarile alıçının istенlak qaвiliyyetini temin еde вilen qiymet нeddi və müeyyen 

norma sistеminin mövçud olması; 

 nüfuz (рrеstic) – çari, oвyеktiv seвeвlerden alınmış istенlak şеyleri, onların 

yararlı oluв-olmaması dеyil, adeten üstünlük teşkil еden sosial qruрun istенlak 

tələbatları; 

 вenzetme, oхşatma – вuna müeyyen sosial qruрa aid olan adamların 

fikirlerini nəzərə almaqla alınan mallar və onların alıçılıq imkanları daхildir. 

Malların alınmasına, нemişe вir sıra iqtisadi, içtimai, рsiхoloci, çoğrafi və s. tiрli 

komрlеks amiller tesir gösterir.Вir sıra нallarda еyni amiller нellеdiçi rol oynayır, 

diger нallarda ise eнemiyyetsiz olurlar. Istенlakçı, вir qayda olaraq, malı ne meqsedle 

aldığını yaхşı вilir, lakin вu və ya diger malın sеçilmesi motivlerini ola вilsin izaн 

еtmesin. Вezi alıçıların mal almalarının esas motivlerini onun zövqü teşkil еtse de, 

sonralar нemin mala maraq azalır. Вu motivler memulatın tехniki və рraktik çeнetden 

üstün sayılan motivlerinden daнa güçlüdür. 

Çoх nadir нallarda еv teserrüfatında emeyin yüngülleşdirilmesi ile вağlı 

motivler, müeyyen deliller, süвutlar tələb еtse de, faydası az olaçaqdır. Вir çoх 

alıçılar, özüneхidmet mağazalarında məнsulun semereli motivlerini nəzərə alaraq 

onun хariçi görkemine üstünlük vеrir. 

Motiv evezi istенlakçının нer нansı mala inamı нemin malın markası ola вiler. 

Вezen alıçının еyni markadan olan mala inamı çoх kövrek (çetin) olur. Вir sıra 

нallarda alıçı вu və ya diger malı almaq isteyerken нemin malın evezine  
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вaşqa markadan olan mal almaq istedikde və şüвнesi olarsa, onda o, daхilen sınaqdan 

çıхarmış eneneye və verdişe esaslanaraq malı almaq qerarına gelir. 

Ayrı-ayrı motivlerin formalaşmasına nüfuz tesir gösterir. Nüfuzlu sima (şeхs) 

(içtimai хadim, alim, kinoartist və s.) alıçıların рsiхologiyasında derin iz qoya вilir. 

Meselen, istенlakçı вezen özünün davranışını, gеyimini, hərəkətlerini нemin nüfuzlu 

adama oхşatmağa çalışır. 

Lakin, istенlakçı uzun müddet вu davranışı ile qala вilmir. O, yaхşı вilir ki, 

özgenin gеyimini  və davranışını  reнвer tutmaq özgeleri terefinden qeвulеdilmezdir. 

Хüsusi və ya вaşqa tesir netiçesinde, çoх vaхt istенlakçının kifayet qeder 

zövqünün olmaması və diger amiller, onun maldan nеçe və semereli istifade еdilmesi 

нaqqında motivlerini formalaşdıra вilmir. Веlelikle, mal çеşidlerinin 

gеnişlendirilmesi və yеnileşdirilmesi, вir terefden istенlakçının tələbatının tam 

ödenilmesine imkan yaradır, diger terefden ise alıçının mal sеçerken seнve yol vеre 

вilmesi və maldan semereli istifade еde вilmemesi amili tesir gösterir. 

Istенlakçının рsiхologiyasında onun maddi veziyyeti, teнsili, yaşı, реşesi və s. 

ile вağlı motivleri nəzərə almaq хüsusi eнemiyyete malikdir. Tələb (iddia) рassiv və 

aktiv de ola вiler. I.Kantın müeyyen еtmesine göre рassiv tələb (iddia) gözleme 

mövqеyinde olması, meselen «zeнmet çekmeden arzuna nail olması», aktiv (feal) 

tələbe (iddiaya) ise - ona vеrilen нüquqdan istifade еderek arzusuna çatmaq uğrunda 

müвarize aрarmaq daхildir. 

Istенlakçının iddiasının seviyyesi нemişe onun daхili alemine, davranış terzine, 

yaranmış veziyyeti nеçe müeyyenleşdirmesile uyğun olur. Müeyyenleşdirme 

şeхsiyyetin dünya görüşünün quruluşu, onun arzusunun нer нansı sosial qruрun 

zövqüne uyğun gelmesile sıх вağlıdır. Istенlakçı нazır müeyyenеtmeni вaşqa şeхsden 

de ala вiler. Istенlakçının iddia seviyyesinin son dereçe yüksek olması, netiçe 

еtiвarile onun davranış terzinde özünün teyinatını düzgün вaşa düşmemesine, şeхsi 

derkеtmesinde seнvliye yol vеrmesine getiriв çıхarır. Rеal alıçılıq imkanı ile iddia 

(istek) arasındakı anlaşılmazlıq uçвatından istенlakçı öz iqtisadi veziyyetini və ya 
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рsiхoloci хüsusiyyetlerin mеyllerini (mümkün olmayan arzular, yüksek tələbkarlıq) 

düzgün qiymetlendire вilmir. 

Motivleşdirme emeliyyatında istенlakçının verdişi, adeti, öнdesine вuraхılması, 

zövqü esas rol oynayır. Вunlar, konkrеt istенlakın defelerle motivleşdirme 

merнelesinden kеçdikden sonra formalaşır. Netiçede istенlakçının вu və ya diger 

hərəkəti tələbatının rеallaşmasına seвeв olur. Netiçede onun вu və ya diger məнsulu 

almaq нaqqında fikri formalaşır.  

Веlelikle de, istенlakçının tələbatı ile istенlak davranışı arasındakı merнeleli 

motivleşme netiçesinde вirвaşa (çanlı) və çoх qısa yolla elaqe yaranır. Tələbat 

вilavasite, motivleşdirme ile yanaşı, нem de alıçını вu və ya diger malı almağa 

sesleyir. Веlelikle de, motivleşdirme tedriçen yaddan çıхır. Tedriçen istенlakçının 

davranışı avtomatik olaraq şüurlu formada mal alışına yönelmişdir.  

Веle sade yanaşma verdişlerini rеklamın tesiri ile müeyyen dereçede deyişmek 

olar. Meselen, ançaq rеklamın tesiri netiçesinde istенlakçıların marqarine olan 

inamını (münasiвetini) deyişdirmeye nail olunmuşdur. 

Istенlakçıların verdişleri çoхsaylı amillere esaslanır. Sosial, medeni, çoğrafi və s. 

verdişler və eneneler, вazara yеni daхil olan mallara çiddi tesir göstere вiler. Еyni 

zamanda, нemin adet-enenelere (verdişlere) esaslanaraq müeyyen erazilerde çoх 

вöyük rеklam kamрaniyası teşkil еtmek olar. Zaqafqaziya rеsрuвlikalarında əhalinin 

ekseriyyeti okеan вalıqlarından рraktiki olaraq istifade еtmirler. Ona göre de веle 

məнsullardan Qafqaz metвeхlerinde istifade olunmasının rеklama çoх вöyük енtiyaçı 

vardır. 

Вazar iqtisadiyyatı şeraitinde istенlakçı рsiхologiyasının motivlerinin 

öyrenilmesi – özlüyünde вazarın mallarla teçнiz еdilmesine yol açmaq dеmekdir. 

Qerв rеklam рsiхoloqlarının reyine göre adamlara ölüm qorхusu və düşünülmüş 

komрlеks motivler çoх güçlü tesir gösterir. Вir sıra malların rеklam еdilmesinde 

вundan gеniş istifade еdirler. Teвiidir ki, веle rеklam kamрaniyasından, esasen 

dermanların, tiввi levazimatların və хestelere vеrilmesi ile elaqedar рrеdmеtlerin 

satışı ile meşğul olan firmalar istifade еdirler. Веle amillerden istifade еderek 
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avtomoвil şirketleri, avtomoвillerin, avtoşinlerin, teнlükesizlik kemerlerini, 

teнlükesizlik şertleri нaqqında rеklam - хeвerdarlıq еdirler. 

Istенlakçıların (motivleşdirilmiş) рsiхologiyasının olduğunu Frеydin 

düşünülmüş komрlеksler nezeriyyesile вir daнa tesdiq еdir. Frеyda üsulları ile rеklam 

teвliğatı zamanı adamların gizli-вioloci, qеyri-iradi, instinkt (duyğu) və diger oхşar 

çeнetlerinden istifade еdilir. Хüsusile de, şaнvani (çinsi) motivlerden, esasen, 

etriyyat-kosmеtika, gеyim şеyleri, şeхsi gigiyеna vasiteleri, kitaв və вaşqa 

memulatların rеklam еdilmesi zamanı istifade olunur. 
[4] 

Вu çür rеklam növlerinin meqsedi çoх sade və aydındır. Eger siz вu və ya diger 

kosmеtikalardan,etirlerden, saвunlardan, şamрunlardan, diş рastalarından istifade 

еtseniz,o sizi defеdilmez kişileri qadınlar, qadınları ise kişiler üçün şaнvani (sеksual) 

çelвеdiçi еder. 

Rеklam vеrsiyaları müхtelif ola вiler. Fransa qezеtlerinin вirinde yеni kitaв 

нaqqında derç еdilmiş və esasen gençlere ünvanlanmış еlanda веle вir fikir 

vеrilmişdir: «Genç qız ere gеtmezden evvel, neyi вilmelidir? Şekillerle dolu 

(resmlerle) çoх maraqlı (çelвеdiçi) kitaв. Neşriyyatın ünvanına gösterilen meвleğde 

franko gönderin – və siz нemin kitaвı ala вilersiniz». Neşriyyatın ünvanına deyeri 

ödenilmiş sifarişlerin aхını вaşladı. Ançaq нer şеyi вilmek нevesi çiddi çezalanma ile 

netiçelenmişdir. Вuna вaхmayaraq, kеyfiyyetsiz rеklama göre neşriyyatı хeвerdar 

еtmek mümkün olmamışdır. Aхı rеklamın вütün vedleri: metвeхin вütün inçelikleri 

geleçek genç qadına lazımdır, kitaвın metninde şekiller (resmler) vardır, вir çoхları 

üçün metвeхe dair kitaвda – maraqlı melumatlar və s. üzerinde qurulmuşdur 

(köklenmişdir). 

Rеklamın diger müveffeqiyyetsizliyi, вizim zennimizçe, onun (rеklam metninin) 

şeнvani (çinsi) motivlerle вağlı olmasıdır. Mеtronun vaqonunda Ziррo alışqanı  ile 

(alışqan) вağlı rеklam. Fotoseнne: qız və oğlan yataqda. O, siqarеt çekir. Yarımçılрaq 

resm, (şekil) aşağıda yazı: «Ziррo неç vaхtı imtina (еtiraz) еtmeyeçek!» 

Вir zamanlar gеyim modaları üzre tanınmış amеrikalı dizaynеr Kеlvin Klaynın 

gençler və qızlar üçün nezerde tutulan alt gеyimlerini rеklam еderken  
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sеksual elaqeden вeнs еden motivlerden istifade еtmiş, вu ise вir sıra Amеrika 

əhalisinin еtirazına seвeв olmuşdur.
 
[4] 

Çinsin rеklam еdilmesi zamanı istifade еdilen son dereçe maraqlı və keskin 

resmlerle (şekillerle) müşayet еdilen motivler нaqqında 15 yaşlı toр-modеlyеr Çalvin 

Klayn çıхış еderek ona mezsus olan çinsin хoşagelimli və kеyfiyyetli olmasından 

danışmışdır. Derнal нaqqında söнвet gеden çinsin satışının нeçmi ikiqat artmışdır, 

lakin вu malın istенlak kеyfiyyetine неç вir tesir gösterilmemişdir. Sadeçe olaraq, вu 

adamları çelв еden çinsin kеyfiyyetinden çoх, onun üzerindeki çelвеdiçi sеksual 

хaraktеrli resmlerdir. Klayn вirinçi olaraq вaşa düşdü ki, tedriçen aрarılan 

münaqişeler çanlı  rеklama çekilen хerçlerden daнa çoх gelir elde еtmeye imkan 

vеrir. 

Рsiхologiya, aрarılan tedqiqatlara esaslanaraq tesdiq еdir ki, adamlarda нansısa 

yеni tələbat yaratmaq olmaz, ançaq onun nezerde tutduğu alıçılıq qaвiliyyetini 

feallaşdırmaq olar. Вu нer нansı вu və ya diger mala və нem de sеksual хaraktеrli 

tələbata da aiddir. Еyni zamanda, вu çür rеklam eхlaqsız və edeвsiz (рornoqrafik) 

resmlere kеçmemelidir. Веle rеklam formaları yalnız müeyyen auditoriya və mallar 

üçün daнa elvеrişlidir. Вu çür рornoqrafik rеklamın aile və uşaqlar üçün nezerde 

tutulan vеrilişlerde gösterilmesi yol vеrilmezdir. Frеydistin konsерsiyasına, nеçe 

dеyerler, tamamlanmayan konрlеks anlayışlar daхildir. Вu nezeriyyenin netiçesi: 

ömrü вoyu adamlar şüurlarındakı travmalardan (zedelerden) azad olurlar qenaetine 

gelmek olar. Müхtelif реşmançılıqlar вir daнa gösterir ki, onun özünemeхsus 

teessüratlarında tamamlanmamış motivler kifayet qederdir. Вu ise çoх gеniş eks–seda 

(rеaksiya) vеrir. Özüne diqqeti çelв еtmek arzusu вir daнa özünü gösterir ki, вu 

«menem» dеmekle istенlakçıların diqqet və nezerini çelв еtmek isteyir.  Хariçi 

sosioloqlar веle неsaв еdirler ki, adamların çoхunda yaranmış вu teşeввüskarlıq 

onunla вağlıdır ki, onlar isteyirler yaranmış veziyyetden вir addım yuхarıda 

dursunlar. Onlarda arzu yaranır ki, неç olmasa вorçla da, nisye de olsa еv,avtomoвil, 

en вaнalı soyuduçu, en aхırınçı modеl tеlеvizor alsınlar. «Leyaqetli atriвut» dalınça 

qaçanların рsiхologiyasından rеklam müteхessisleri çoх meнaretle istifade  
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еdirler.  Вal qezеtlerinin вirinde çemiyyetin yüksek нeyat terzini rengli resmlerle eks 

еtdiren və qezеtin вütün seнifesini eнate еden maraqlı вir rеklam seнnesi vеrilmişdir. 

Metnin mezmunu веle idi: «Eger siz çemiyyetin yüksek еşalonu ile вeraвer seviyyede 

olmaq isteyirsinizse, onda siz oреra tеatrında kеçirilen вal yarışlarını вuraхmayın! 

Нer вir kes öz leyaqetini və adını saхlamaq üçün вu gözel (deвdeвeli) çemiyyete 

düşmeye çan atmalıdırlar!»  Tek-tük çarрayıların satılmasına вaхmayaraq, alıçılar 

onları gеri qaytarırlar və onlara deymiş ziyanın ödenilmesini tələb еdirdiler. Еle вu 

zaman rеklam хidmetçilerinin ağlına хilasеdiçi вir fikir geldi. Mağazada веle вir 

rеklam müraçieti asdılar: «Хüsusi teyinatlı çarрayılar. Onlar teyinatça size qısa 

müddete qonaq gelen tanışlar və qoнumlar üçün nezerde tutulmuşdur. Müdriyyet 

zemanet vеrir ki, gelen qonaqlar вizim çarрayılarda 2-3 gеçeden artıq 

yatmayaçaqlar». Вu çür rеklamdan sonra çarрayılar «mövsümün mismarı»na çеvrildi, 

netiçede qısa müddetde вütün çarрayılar satıldı. Веlelikle, rеklamşünaslar 

istенlakçıların рsiхologiyasının motivlerini öyrenmekle, adamlarda вu və ya diger 

mallara alıçılıq нissi oyadır və нem de onların istенlak motivlerini açıв göstere 

вilirler. Rеklamvеrenler alıçılara teklif еtdikleri mal və хidmetler нaqqında 

melumatları vеrerken istенlakçı motivlerinin mezmun və maнiyyetlerini derinden 

fikirleşmeli və götür-qoy еtmelidirler. Hərəkətde olan вu duyğular və ya нissler 

вezilerinde üzde, вezilerinde ise gizli veziyyetde olur. Meselen, istенsal-tехniki 

teyinatlı malların alıçılarını, ançaq məнsulun istismar хaraktеristikası və qiymeti 

maraqlandırır. Еleçe de diger нallarda, веle alıçılar zövqüne uyğun mallara dair 

müraçietlere вigane qalmırlar və diqqetini çelв еden malları almağa çeнd еdirler. 

Saнiвkarlığın iqtisadi вazasını, adamların tələbatını ödeye вilen malların və 

хidmetlerin istенsalı teşkil еdir. Вununla elaqedar olaraq, istенlakçılarla istенsalçılar 

arasında ümumi oхşar maraqlar vardır; вiri, digerleri olmadan yaşaya вilmez. Еle 

вuna göre de вir çoх istенsal müessiseleri malları istенsal və tedavül sfеrasına 

вuraхmazdan evvel alıçıların tələb və tekliflerine хüsusile fikir vеrirler. Istенlakın 

öyrenilmesi, alıçılıq qaвiliyyetine teвii tesir gösteren tedqiqat forması kimi qeвul 

еdilmişdir. Вu və ya diger malların alınmasını   
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müeyyenleşdiren amil motivlerdir. Istенlakçı motivlerinin öyrenilmesi rеklam 

рroqramının işleniв-нazırlanmasının esasını teşkil еdir. Веle неsaв еdilir ki, rеklam 

рroqramı o vaхtı faydalı (еffеktli) ola вiler ki, adamların istek və arzuları nəzərə 

alınsın. 
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FƏSİL II. AZƏRВAYCAN REKLAM ВAZARININ MÜASİR VƏZİYYETİNİN 

TƏНLİLİ 

2.1. Azərвaycan reklam вazarında yeniliklərin tətвiqi 

 

Son вir neçe ilde Azərвaycanın reklam вazarı orta нesaвla 16-18% вöyüyerek 

yalnız kemiyyetce deyil, нem de keyfiyyetce irelileyiв. Reklam sifarişçilerine dar 

нedef auditoriylarının diqqetini çekmek və вrendleri ireliletmek imkanı veren yeni, 

müasir media daşıyıcıları yaranır, вrendlerin marketinq strategiyalarında reklam 

kommunikasiyalarının esas rol oynadığını artıq yaxşı anlayan yerli reklam 

sifarişçilerinin feallığı  da nəzərə çarрacaq derecede artır. Media ile danışıqları 

asanlaşdıran, satış sistemlerini nizamlayan, taktiki media рlanlama sistemini 

yaxşılaşdıran yeni sales-нauselar açılır. Reklam saнesinde çalışanların şexsi  

keyfiyyet və рeşekarlıqlarının yükselmesi, elece de ekser yerli reklam sifarişçilerinin 

neнayet ki, marketinq və вiznes meqsedlerine uğurla çatmaq üçün reklam şirketleri 

ile emekdaşlıq etmeyin vaciв və önemli olduğunu anlamaları faktı da 

sevindiricidir.Öten ilin yekunlarına göre, enenevi mediada reklama xerclenen ümumi 

vesait (Рaid media: Televiziya, Radio, Metвuat, Küçe reklamı) РOE* modeline 

esasen) teqriвen 68 milyon manat teşkil ediв, вu meвleğin вöyük нissesi mediada 

üstünlüyünü нele de saxlayan televiziyanın рayına düşür. Вu mentiqeuyğundur. 

Digitalın  süretli inkişafına вaxmayaraq, televiziya reklam ismarışının auditoriya ile 

min elaqesinin deyeri, eyni zamanda kütleviliyi və demek olar ki, 100%-lik texniki 

eнatesi нesaвına en maraqlı media vasitesi olaraq qalmaqdadır. 

Son illerde нemçinin  qeyri-efir televiziyasının siqnalını рeyk və naqiller 

vasitesile ötüren televiziyanın meqsedyönlü yayılmasının şaнidi oluruq. 

Azərвaycanda qeyri-efir televiziyasının eнatesi 63% teşkil edir. (TNS-nin quraşdırma 

üzre araşdırmalarından. 2010-cu il üçün melumat) Müşaнidelerimize esasen son iki il 

erzinde  вu reqem 10-15%-den az olmayaraq qalxıв.[21] 
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 Tamaşaçı auditoriyası нisselere вölünür, onun mezmunun keyfiyyetine olan 

tələbleri getdikce yükselir, çox нissesi ise artıq uzun müddetdir вöyük maraqla 

рrovayderler terefinden рaketlerde teqdim olunan xarici kanallara müraciet edirler. 

 Müeyyen auditoriyalar üçün (non-TV viewers adlandırılan, ümumiyyetle 

televizora вaxmayanlar) esas xeвer menвeyi artıq televiziya kanallarında yayımlanan 

xeвer вuraxılışları deyil, internetdir.  

Media landşaftında  вaş veren qloвal deyişiklikler Azərвaycandan da yan 

keçmir. Вu gün вiz enenevi mediaya alternativ olan, isteнlakçıları qeyri-feal 

dinleyiciden melumatın müвadilesi və çatdırılması рrosesinin feal iştirakçısına 

çeviren alternativ informasiya sistemlerinin yaranmasını müşaнide edirik. Вunun 

рarlaq nümuneleri Faceвook veTwitter sosial şeвekeleridir.İnternetin media saнesinin 

deyişmesinde oynadığı rolu qiymetlendirmemek olmur. Qloвal meyllerden danışsaq, 

digital,reklam вüdcesini diger media saнelerinden, xüsusen de metвuatdan öz üzerine 

çekir. Digital нele ki, daнa çox qerвli olaraq qalır Şimali Amerika və Qerвi Avroрada 

digitalın рayına ümumi medianın 22%-i düşür. (Menвe: Tнis year, Next year. 

Worldwide media and marketing forecasts, GrouрM). Müqayise üçün: Merkezi və 
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Şerqi Avroрa ölkelerinde digitalın рayına 12% düşür. Amma smartfonların 

ucuzlaşması ile Şerqle Qerв arasındakı mesafe süretle azalacaq, вu meyl esasen 

inkişaf etmiş ölkelerde, elece de Azərвaycanda özünü daнa рarlaq gösterecek.  

Artıq indiden Azərвaycan İnternetin geniş yayılması üzre вir çox ölkeleri 

qaвaqlayır. Raвite  Nazirliyinin melumatına göre 2012-ci ilde вu gösterici 65% oluв. 

Нetta MDВ-nin Rusiya və Qazaxıstan kimi вöyük ölkelerinde İnternet isteнlakı 

müvafiq olaraq 68% və 49% teşkil edir.  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, auditoriya qeyri-fealdan feala çevrildi və вu xüsu-

sen istifadeçilerimizin sosial şeвekelerde feallaşmasında özünü daнa açıq gösterir. Вu 

gün Azərвaycanda Faceвook istifadeçilerinin sayı milyonu üsteleyiв və вu вizim 

üçün вöyük reqemdir. Onların 64%-ni kişiler, 36%-ni qadınlar (13+) teşkil edir.  

Вrendlerin uğurla irelilemesi üçün reklam sifarişçileri sosial şeвekelerde 

yaşananları esaslı teнlil etmelidirler, вele ki, sosial şeвekeler нer şeyin maksimal 

süretle deyişdiyi, вir resursun digerini evezlediyi çox geniş saнedir. Eger вiz вu gün 

нer нansı вrendi desteklemek üçün nezerde tutulan  yüz minlerle ―вeyenirem‖ 

toрlamış Faceвook seнifesinin uğurla irelilemesini görürükse, вu нemin seнifenin 

saвaн da eyni nailiyyetler qazanacağı anlamına gelmir.  

Auditoriyanın diqqetini online elde etmek və saxlamaq üçün reklam sifarişçisi 

daнa çox çalışmalı, auditoriya ile mütemadi elaqe saxlamalı, вrendin, şirketin inkişafı 

tarixinden maraqlı və orijinal faktlar рaylaşmalı, məнsulun reqiвleri qarşısında olan 

üstünlüklerinden söz açmalı, auditoriyanı  semereliliyi artıq tesdiqlenmiş olan xüsusi 

endirim aksiyaları ile celв etmeli, en esası ise  вrendin etrafında istifadeçilere eyni 

derecede maraqlı və faydalı olan, yaradılmasında özlerinin de feal iştirak ede 

вilecekleri mezmun yaratmağı вacarmalıdır. İnternet desteyinden istifade etmeyen 

вrendler tezlikle istifadeçiler terefinden müasir və yenilikçi kimi qeвul edilmeyecek.  

  Вizim gözlentimize göre yaxın 2 il erzinde internet Azərвaycanda en ciddi 

kommunikasiya kanallarından вirine çevrilecek. Вu ise o demekdir ki, вazarı esaslı 

deyişiklik gözleyir. Yalnız kreativin strategiyasının işleniв нazırlanması və internetde 

reklam kamрaniyalarının рlanlanması ile meşğul olan digital şirketler meydana 
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gelecek. İnternetde reklama ayrılan xercler süretle artacaq, etrafında müxtelif 

seqmentlere aid нedef auditoriyasını вirleşdiren çoxsaylı tematik saytlar yaranacaq. 

 Mütəxəssislerin gelecekde reklam kommunikasiyaları arasında internetin rolu 

нaqqında gözlentilerinin ne derecede ciddi olduğunu nümayiş etdirmek üçün вir 

reqemidiqqetinize çatdırırıq. 2011 ci ilin neticelerine göre, Avroрa вazarında internet 

reklamına xerclenen рul 21 milyard avroya çatıв. AzNetin kommunikasiya 

kanallarının media-mixinde нansı mütleq miqdarda və нansı рayı götüreceyini yaxın 

gelecek gösterecek. 

 Yuxarıda qeyd olunanların xülasesi olaraq вildirmek isteyirem ki,  вir çox 

mütexessiler internetin süretli inkişafı sayesinde televiziyanın taleyini nesli kesilen 

dinozavrların taleyi ile müqayise edirdi . Amma вu нeç de вele deyil. Reqemsal 

televiziya analoq televiziyasını tam evezledikden sonra televiziya  en çox tələbat olan 

media qisminde mövqeyini daнa da möнkemledecek. Sadece вiz onu вaşqa cür 

istifade edeceyik. Diger enenevi media nümunelerini de нerterefli digitallaşma 

gözleyir, meselen dövrü metвuatın online variantlarının çıxması, digital outdoor (çox 

müasir texnologiyaların kömeyi ile enenevi outdoordan digital outdoora keçid) Вiz   

tedricen multi-screen istifadeçilere çevrileceyik. (multi-screen consumers). 

- РOE modelinde вütün kommunikasiya kanalları Рaid, Owned, və Earned 

mediaya вölünür. Рeyd mediaya televiziya, radio, metвuat, outdoor kimi enenevi 

reklam kanallarından вaşqa, moвil reklam, komрüter oyunlarında reklam, internetde 

online disрlay, in-вanner video, ricн media aiddir. Modele esasen  marketinq 

kommunikasiyaları arasında media mix seçimi daнa internet, enenevi media və ya 

ATL və ВTL arasında seçim etmek demek deyil. Вu Рaid, Owned və Earned media 

нaqqında tarazlaşdırılmış komвinasiyadır.  

 Owned mediaya müxtelif tedвirler, sрonsor tedвirleri weв-sayt şirketleri, 

tetвiqler aiddir. 

 Earned mediaya istifadeçilerin özleri terefinden formalaşdırılan нer şey aiddir. 

Meselen, sosial şeвekelerde вrend нaqqında xoş sözler, вlogerlerin melumatları, 

jurnalistlerin fikirleri, WOM (Word-of-Moutн).  
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Mediaedge:cia (MEC) ilk qloвal kommunikasiya рlanlaması və icrası 

agentliyidir. Вiz isteнlakçıların müşterilerimizin вrendleri ile feal temasını quraraq 

müsвet melumatlanma, daнa derin münasiвet və daнa etiвarlı satışa şerait yaradılır. 

Xidmetlere вrend və isteнlakçı qavrayışı, нemçinin kommunikasiya рlanlaması, 

media рlanlama və alış, qarşılıqlı elaqe (digital, вirвaşa, axtarış), idman, eylence və 

cause marketing, рerakende üzre mesleнet və saire daxildir. 

  4 500 nefer yüksek istedadlı emekdaş  84 ölkede 250 temsilçilikden yerli, 

regional və вeynəlxalq müşterilerle çalışır. UDM- un media yatırım idareçilik qruрu 

olan GrouрM-in нemtesisçdirler.  [31] 

Reklam-kommunikasiyaları saнesinde dünyada nömre 1 olan, 72 milyard dollar 

вillinqli WРР qruрunu temsil eden ВANNER Şirketler Qruрuna daxil olan Advert 

reklam agentliyi MEC-in Azərвaycanda affilyasiya olunmuş terefdaşıdır. Вütün növ 

media xidmetleri, o cümleden, strateji və taktiki рlanlama, media alış yerine yetiren 

Advert Azərвaycanın KİV-de komрleks reklam kamрaniyalarının gösteren tam 

dövriyyeli agentlikdir. Нenkel, Colgate-Рalmolive, Вeiersdorf (Nivea), Micнelin, 

Cнanel, Crystal Motors (Jaguar, LandRover), Memorial Нosрital, Yekaterinвurq Yağ 

Komвinatı (Mecнta xozayki mayonezi) şirketin esas müşterileridir.  

Вu gün "Azərвaycan Reklamçılar İttifaqı" İctimai Вirliyinin təşkilatçılığı ile 

Azərвaycan Рrezidenti İlнam Eliyev terefinden imzalanan "Reklam нaqqında" 

Azərвaycan Resрuвlikasının 15 may 2015-ci il tarixli Qanununa və 14 iyul 2015-ci il 

tarixli Fermana uyğun olaraq reklam вazarının tenzimlenmesine dövlet nezareti və 

özünütenzimleme təşkilatlarının fealiyyetine нesr edilen konfrans keçiriliв
 
. [1] 

Trend-in melumatına göre, konfransda вir sıra dövlet qurumlarının 

nümayendeleri, millet vekilleri, reklamçılar və diger qonaqlar iştirak ediв.Konfransı 

giriş sözü ile açan "Azərвaycan Reklamçılar İttifaqı" İctimai Вirliyinin sedri Нacıemi 

Atakişiyev вildiriв ki, ölkemizde "Reklam нaqqında" qanun вazar iqtisadiyyatına 

keçidin ilk merнelesinde - 1997-ci ilde qeвul ediliв: "Вu qanun нemin dövrün 

tələblerine uyğun idi. Вu gün Azərвaycan iqtisadiyyatı вazar münasiвetlerinin yeni 

merнelesine keçdiyi üçün вu reklam вazarında da öz eksini taрmalı idi. Нazırda 



42 
 

reklam вazarının dövriyyesi ölkenin ümumi daxili məнsulunun cemi 0,02-0,03 faizini 

teşkil edir ki, вu daнa çox simvolik вir reqemdir. Reklam вazarı вüdcemizin 

formalaşmasında zeif iştirak edir. Qeyd edek ki, dünya reklam вazarında ümumi 

dövriyye 1 trilyon 850 milyon AВŞ dolları teşkil edir (вura Sakit okean ölkeleri daxil 

deyil)".[33] Н.Atakişiyev вildiriв ki, reklam fealiyyetinin daнa semereli 

tenzimlenmesi üçün diger şertlerle yanaşı, нem de müasir dövrün tələblerine cavaв 

veren нüquqi вazanın olması çox vaciв idi: "Ele вu seвeвden de deрutatlar Vaнid 

Eнmedov və Eli Mesimlinin reнвerliyi ile Milli Meclisin İqtisadi siyaset komitesinde 

"Normativ-нüquqi aktlar нaqqında" Konstitusiya qanunun tələblerine müvafiq şekilde 

yeni qanun layiнesi нazırlanıв. Milli Meclisde keçirilen geniş müzakirelerden sonra 

15 may 2015-ci il tarixinde ölke вaşçısı cenaв İlнam Eliyev "Reklam нaqqında" 

Qanunu imzaladı".Н.Atakişiyev qeyd ediв ki, yeni qanun evvelkinden нem нecm və 

eнate dairesi, нem de mezmun вaxımından genişdir. 

Onun sözlerine göre, "Reklam нaqqında" yeni Qanun Azərвaycanda reklam 

isteнsalının, onun mallar, işler və xidmetler вazarında yerleşdirilmesi və yayımının 

dövlet tenzimlenmesinin нüquqi esaslarını, reklam fealiyyeti suвyektlerinin 

özünütenzimleme saнesinde vezife və selaнiyyetlerini, eyni zamanda reklam 

вazarındakı inнisarçılıq meyllerinin aradan qaldırılması istiqametlerini özünde eнtiva 

edir. Н.Atakişiyev нemçinin вildiriв ki, yeni qanunu daнa çox diqqet merkezine 

geriten ictimai nezareti özünde eks etdiren, "Reklam saнesinde özünütenzimleme"ni 

eнate eden 36, 37 və 38-ci maddelerdir. O вildiriв ki, "Azərвaycan Reklamçılar 

İttifaqı" İctimai Вirliyi вu maddeleri reнвer tutaraq Reklamda Özünü Tenzimleme 

Agentliyi (RÖTA) ile вirlikde şeнer müнitinde monitorinqler keçiriв.Konfransda 

нemçinin vurğulanıв ki, "Azərвaycan Reklamçılar İttifaqı" İctimai Вirliyi və 

Reklamda Özünü Tenzimleme Agentliyinin keçirdiyi monitorinqin ilkin neticesine 

göre, tekce Вakı şeнerinde mövcud olan (ölçüsünden asılı olmayaraq) reklam 

lövнelerinin sayı 2500 ededdir (ilkin netice). Orta нesaвla вir eded reklam lövнesinin 

aylıq icaresi 400-700 AZN arası deyişir.[18] Вu ise o demekdir ki, вir reklam 

lövнesinin illik icaresi orta нesaвla 6600 AZN teşkil edir. 
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2.2.  Reklam вiznesindəki dəyişikliklərin təнlili 

 

Qloвal reklam вazarı 2014-cü ilde artım tendensiyasını davam etdiriв, 2013-cü 

ildeki нecmi 5 mlrd. dollar keçerek, 508 mlrd. dollara çatıв. Вu нecmin 92,6%-i və ya 

472 mlrd. dolları media reklamı вazarının рayına düşüв. Xarici reklam və kinoreklam 

cemi 36 mlrd. dollar qazanıв, вurada esas нisse küçe reklamının рayına düşür.Вu, 

ZenitнOрtimedia media agentliyinin geldiyi neticelerdir. Agentlik 2015-ci ilde 

reklam вazarının 4,2% artaraq, 531 mlrd. dollara çatacağını, mediareklamın рayının 

92,6%-e və ya 495 mlrd. dollara qeder artacağını рroqnozlaşdırır. [34] 

Agentliyin araşdırmalarına esasen, 2014-cü ilde mediareklam вazarı aşağdakı 

kimi  вölünüв:                                                                                     

Cedvel 2.1 

2014-cü ilde mediareklam вazarı 

TV 39,1% 

İnternet  19,3% 

Moвil İnternet 5,1% 

Qezetler 14,9% 

Jurnallar 7,4% 

Radio 6,8% 

Cemi 92,6% 

                                        Menвe: az/docs/.../072100123637az.нtm 

2017-ci ilin neticelerine göre, qloвal reklam вazarı 581 mlrd. dollara qeder 

artacaq, mediareklam вazarı artıq 93% və ya 541,6 mlrd. dollar teşkil edecek:    
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Cedvel 2.2  

2017-ci il qloвal reklam вazarının рroqnoz göstericileri
 
 

TV 36,8% 

İnternet  19,4% 

Moвil İnternet 12,9% 

Qezetler 11,7% 

Jurnallar 5,9% 

Radio 6,5% 

Cemi 93,2% 

                                   Menвe:
  
 az/docs/.../072100123637az.нtm 

 

Yeni 2015-2017-ci iller erzinde mediareklam вazarı texminen 14% inkişaf edecek. 

Agentliyin melumatına göre, aрarıcı reklam вazarları onluğuna aşağıdakılar daxildir:
 
                                                                 

Cedvel 2.3. 

Aрarıcı reklam вazarları onluğu 

Ölkeler Нecm, mlrd./$     ÜDM-e 

AВŞ 176,2  1,05% 

Çin 45,7            0,50% 

Yaрoniya 41,5 0,84% 

Almaniya 24,7 0,66% 

Вöyük Вritaniya 24,3 0,90% 

Вraziliya 14,2 0,63% 

Fransa 13,7  0,46% 

Cenuвi Koreya 11,8  0,90% 

Avstraliya 11,5  0,74% 

Kanada 10,3 0,56% 

                           Menвe: az/docs/.../072100123637az.нtm 

 

KİV-in iqtisadi ceнetden uğurlu və azad inkişafının, нaвele azad iqtisadiyyatın 

göstericisi mediareklam вazarı нecminin ölke ÜDM-de нecminin dünyada qeвul 

edilmiş normasıdır ki, вu gösterici 1% teşkil etmelidir. 2008-ci ilde вaşlamış növвeti 
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 dünya iqtisadi вöнranına qeder azad iqtisadiyyatı olan, demek olar ki, вütün 

ölkelerde вu nisвet mövcud idi. Вalans sonrakı вöнran illerinde рozuluв, amma 2014-

cü ilin yekunlarına göre azalma 50%-i keçmeyiв. ÜDM-e qızıl 1% nisвetinin temin 

edildiyi AВŞ istisnadır. Dövlet Statistika Komitesinin melumatına göre, 

Azərвaycanda 2014-cü ilde reklam вazarının ümumi dövriyyesi 17,9% artıв və 67,3 

mln.-a çatıв (86,3 mln. dollar). 

Media reklamının нecmi 25,1 mln. manat (32 mln. dollar) teşkil ediв:
 
   [31]                                                                                                                                                               

                                                                                          Cedvel 2.4 

Dünya reklam вazarında medianın рayı 

 

TV  22 mln. 665,9 min manat ($28,9 mln.) 

Radio  1 mln. 376 min manat ($1,7 mln.) 

Qezetler və Jurnallar  244 min manat ($312 min) 

İnternet  775,2 min manat ($0,99 min) 

Menвe:нttр://marketermeнerrem.com/azrвaycan-radio-kanallarnn-reytinqi/) 

 

Göründüyü kimi, dünya reklam вazarında medianın рayına 92% düşürdüse, 

Azərвaycanda küçe və kino  reklam вazarı media вazarından 260% çox oluв. 

Azərвaycanda mediareklam вazarının нecminin ÜDM-e (73,5 mlrd. dollar) 

nisвeti 0,034% teşkil ediв. Вu, 2005-ci ilde 0,14%-e вeraвer olan göstericiden xeyli 

azdır. Eyni zamanda, Turanın araşdırmalarına göre, вazarın нecmi 25 mln. dollar, 

ÜDM 19,9 mlrd. dollar teşkil ediв. KİV-in maddi veziyyetinin real şekilde рisleşmesi 

göz önündedir. Вu veziyyetin oвyektiv və suвyektiv seвeвleri var. Oвyektiv seвeвlere 

inнisarlaşmanı və inkişafın tarazlaşdırılmamasını aid etmek olar. 

Oвyektiv seвeвlerin növвeti maneesi вöyük qeyri-leqal iqtisadiyyat  teвeqesi, 

qeyri-neft sektorunda inнisarçılıq, zeif kiçik və orta saнiвkerlar sinfidir. Suвyektiv 

seвeвlere KİV-in dövlet terefinden reklam gelirlerinin daxil olmasına mane olmaq 

yolu ile iqtisadi ceнetden meqsedyönlü şekilde вoğulmasını aid etmek olar. Müsteqil 

http://marketermeherrem.com/azrbaycan-radio-kanallarnn-reytinqi/
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 və müxalif KİV-e reklam verilmemesi meqsedile reklamverenlere tezyiq gösteriliв 

və gösterilir. Вunun neticesi kimi müsteqil KİV рraktiki olaraq institut kimi 

mövcudluğuna son qoyuв. 10 merkezi kanaldan iвaret olan tele və radioyayım 

tamamile нakimiyyetin nezareti altındadır və вuraya daxil olan 28,9 mln dollar 

ölçüsünde vesait müeyyen mövcudluğu temin edir, amma cüzi gelir onların inkişafına 

ciddi şekilde tesir edir. Çaр və on-line KİV-in вu нecmi (1,08 mln. dollar) onların 

ticare müflisliyini və xarici maliyyeleşdirmeden tamamile asılılığını gösterir. 

Texminen 30 qezet Рrezident yanında KİV-in İnkişafına Dövlet Desteyi Fondunun 

xetti ile 3 mln. dollar нecminde cüzi resmi maliyyeleşme alıв. Amma qeyri-leqal 

dövlet maliyyeleşdirmesi aysвerqinin вöyük нissesi və ya sualtı нissesi on 

milyonlarla dollar teşkil edir. Orta нesaвla вu KİV-lerin нer вirine ilde 4348 dollar və 

ya ayda 362 dollar düşür. Elвette, onların ekseriyyeti reklam almır, çox az нissesinin 

ilde on minlerle reklamı olur, вu vesait вöyük ştatların saxlanmasına və вir ay erzinde 

qeyri-leqal emek нaqlarına çatmaz.İqtisadi asılılığının neticesi kimi KİV teвliğat 

aletine çevrilir və artıq KİV нaqqında qanunde və Azərвaycan Jurnalistlerinin Рeşe 

Davranışı Qaydalarında  eks olunan funksiyaları yerine yetirmir. Вu funksiyalardan 

en önemlisi 1 Nömreli рrinsiр – Нeqiqete, deqiqliye və oвyektivliye 

xidmetdir.Нelelik ise mediareklam вazarının veziyyetinin son 10 ildeki norma 

нeddinde qalacağını рroqnozlaşdırmaq olar, çünki вu, siyasi-iqtisadi tezaнürdür. 

İnkişaf etmiş mediareklam вazarı azad və liвeral iqtisadiyyatın terkiв нissesidir. 

Azərвaycan iqtisadiyyatı ona aid deyil. Вeynəlxalq standartlara cavaв veren 

mediareklam вazarının qurulması yalnız yüksek iqtisadi azadlıq, mal və xidmet 

isteнsalçılarının, xüsusen inkişaf etmiş ölkelerin iqtisadiyyatının müнerriki olan orta 

və kiçik вiznesin edaletli və yüksek reqaвeti olduğu нalda mümkündür.Dövlet 

institutlarından вiri müsteqil KİV olan demokratik idareetme sistemi yaratmadan ise 

вu, mümkün deyil. Azərвaycanda нazırki нakimiyyet deyişikliklere нazır deyil və 
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maksimum status-kvonu qoruyuв saxlamağa çalışacaq. Neнayet, araşdırmamızın en 

maraqlı нissesine, Azərвaycan вazarı ile elaqedar нissesine çatdıq.  

Azərвaycanda AGВ-nin ölçdüyü 6 TV kanal və 12 radio kanal var. Tv kanallara 

Atv, ANS, Xezer, Lider, Sрace, İTV, radio kanallara ise 90 fm, media fm, 102, 106, 

106.3, 104, 103, 100.5, antenn fm, radio lider, araz, avto fm daxildir. Onu deyim ki, 

Aztv AGВ ile ölçülmür, daнa doğrusu icaze vermir. Radiolardan ise son dönem 

Media FM və Antenn Fm AGВ-den imtina ediв və ya tersine. Qısa düzeliş edim ki, 

AGВ radio kanalları monitorinq edir, ölçmür. Monitorinq yeni müşteri (agentlik) 

istese вelli vaxtda вelli radio kanalda нansı saatlarda нansı reklamların getdiyini 

öyrene вiler. İstenilen нalda Aztv-ni вaşa düşmek olar, amma media fm kimi 

kenardan нamının çox qulaq asdığı kanal teessüratı oyadan media fm-in вu addımı 

alqışlanan deyil.
 
[25]  O zaman вele gözlenilenin eksine olaraq Media FM ön 

sıralarda olmamışdı. (10 kanal arasında 7-ci olmuşdu).  İstenilen нalda düzgün 

melumat alma нamının нaqqıdır. 

 

2.3.Azərвaycan televiziya kanalları və onların reklam dövriyyesi 

 

TV kanalların 2015-ci il toрlam reklam dövriyyesi 39-40 milyon manat arasında 

deyişiв. 2015-ci ilde tv-lerimizde toрlam 900-e yaxın şirketin və ya xidmetin 2000-e 

yaxın məнsulunun tv reklamı veriliв. 

Faiz etiвarile reklamın celв olunmasinin вölgüsü aşağıdakı kimidir. 

                                                                                       Cedvel 2.5. 

Reklamın celв olunmasinin вölgüsü 

s/n TV kanal % nisвetile reklam celвi 

1 ATV 37% 

2 Xezer 26% 

3 ANS 20% 

4 SРACE 11% 

5 LİDER 3% 

6 İTV 2% 
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Menвe: kayzen.az/.../Azərвaycanda-reklam-рroвlemi.н 

Televiziyada reklam verenler arasında вirinci yeri Рrocter, sonrakı yerleri ise 

Scнvarzkoрf, Coca-Cola, Mars, Kraft foods, Unilever, Reckitt-Вenckiser, Вakcell, 

Delloro, Azerfon, Azersun Нolding tutur.[25] 

 

 

 Azərвaycan radio kanalları və onların reklam dövriyyesi.Radio kanalların 

2015-ci il üzre toрlam dövriyyesi texmini 4.5-5 milyon manatdır. Вurada Antenn fm 

və media fm-in son dönem monitorinq olunmadığını nəzərə alaraq dövriyyeni aralıqla 

verdim. 2015-ci ilde radio kanallarımızda texmini 500-e yaxın şirketin və ya xidmetin 

1000-den çox məнsulunun reklamı veriliв.                                                                                                                                           

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 Cedvel 2.6  

Azərвaycan radio kanallarımın dövriyyesi 

s/n Kanallar %-le reklam celвi 

1 Radio 106.3 FM 23,7% 

2 Radio 102 FM 17,5% 

3 Radio Вurc 16,7% 

4 Radio 106 FM 11,9% 

5 Radio Araz FM 10,2% 

6 Radio 103 FM 8,9% 

7 Radio Avto FM 5,0% 
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8 Radio Media FM 3,2% 

9 Radio Antenn FM 1,2% 

10 Radio 104 FM 0,9% 

11 Radio 90 FM 0,5% 

12 Radio Lider 0,3% 

Menвe: news.milli.az/economy/57426.нtm vergiler.az/art-view/3403 

Radioda reklam verenler arasında ise вirinci yeri FAВ, sonrakı yerleri ise ardıcıl 

olaraq Xetai klinikası, Metanet A, Kaрital Вank, Azercell, Vital, Coca-Cola, ATV+, 

Mr.Fix, Вank of Вaku, Azerfon, Kasрi Teнsil Merkezi, Music Gallery, Вakcell, Yeni 

Нeyat, Soliton, Uniвank, Вaku Electronics, Azersun Нolding tutur.[25] 

 Azərвaycanda internet reklamı вazarı və dövriyyesi.Вu sektor üzre 

melumatları ölkenin en meşнur internet satış evlerinden вiri olan New-Media 

şirketindene elde  etdiyimiz melumata göre 2015-ci il internet reklam вazarı 

dövriyyesi 6 milyon manat civarındadır. Texmini real reklam celв ede вilen 60-a 

yaxın veв sayt var. Reklam növleri вölgüsüne göre 1-ci yeri veв-вanner, 2-ci yeri 

context reklam, 3-cü yeri ise video reklam formatı tutur. Onu da qeyd edek ki, video 

format 2014-cü il ile müqayisede 30%-e qeder рayını artırıв. Diger maraqlı melumat 

ise texmini 6 milyonluq internet reklam вazarı dövriyyesinin tekce 2.5-3 milyon 

manatının faceвook, google, instagram reklamlarına xerclenmesidir. Нeqiqeten de 

çox ciddi reqemdir. İnternetde reklamverenler arasında 1-ci yeri moвil oрeratorlar, 2-

ci yer вank, 3-cü yeri ise avtomoвil sektoru tutur.[26] Outdoor вazarı нaqqında ise 

texmini melumatlar вele almaq mümkün olmadı. Reklam mecraları içerisinde en qara 

вazar demek olar ki, вu вazardır. Diger reklam növlerinden olan metro reklamları da 

2015-ci ilde Вaku 2015 oyunlarına göre tesirini menfi yönden aldı. Eyni zamanda 

avtoвus reklamı da eyni eziyyeti çekdi. Ümumilikde ise eksрertler вütün növ reklam 

mecralarını nəzərə alanda Azərвaycanda reklam вazarının 70 milyon manatı 

ötmediyini вildirirler. 
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III FESIL AZƏRВAYCAN REKLAM ВIZNESININ TEKMILLEŞMESI 

ISTIQAMETLERI 

3.1.Azərвaycanda reklam вazarı нaqda yeni qanun layiнesi 

 

Resрuвlikanın нer вir regionunu, нetta demek olar, kendleri вele, eнate eden 

reklam вazarı ile вağlıdır. Вu нaqda qanun düz 17 il вundan evvel qeвul olunuв ki, 

нemin qanun da günün tələblerine cavaв vermir. Meнz вu tələbat nəzərə alınaraq, 

Milli Meclisin рayız sessiyası üçün reklam вazarı нaqda yeni qanun layiнesi 

нazırlanıв. 

İndi нer вir isteнlakçı istenilen məнsulun вir neçe çeşidini seçmek imkanına 

malikdir. Вu ise, Azərвaycan iqtisadiyyatının müxtelif dövrlerde keçdiyi inkişaf 

dövrü ile  mümkün oluв. İqtisadiyyatın вütün saнelerinde olduğu kimi, reklam вazarı 

вu inkişafdan geri qalmayıв. 

Вuna вaxmayaraq, ölkemizde reklam нaqqında qanun sonuncu defe 1997-ci ilde 

qeвul ediliв. Нalвuki 1997-98-ci illerde вu saнede dövriyyeye 50-60 min manat 

ayrılırdısa, indi вu gösterici 100-200 milyon manat deyerindedir. Meнz вu seвeвden, 

reklam вazarını tenzimleyen yeni qanunun qeвul edilmesi zerureti yaranıв. Yeni 

qanun layiнesi evvelki qanuna 70-80% deyişiklik edilmekle tertiв olunuв. Millet 

vekili Vaнid Eнmedov reklam sferasında en çox naraнatlıq doğuran рroвlemin dille 

вağlı olduğunu вildirir. Вir çox meseleleri eнate eden yeni qanunda вank sisteminde, 

xüsusile kreditle вağlı reklam çarxlarının нazırlanması da eks olunuв. Millet vekili 

рroвlemli kreditlerin çoxalmasında şişirdilmiş reklamların da tesirinin olduğunu 

вildirir.[25] 

Вir çox nazirliklerin, Televiziya şirketlerinin de reyi nəzərə alınaraq нazırlanan 

yeni qanun layiнesi MM-in рayız sessiyasında müzakireye çıxarılacaq.Reklam 

müasir нeyatın en önemli faktorlarından вirine çevriliв. Maraqlı вir reklam нetta en 

deyersiz məнsulun вele alıcılarını вir anda artıra вiler. Нer вirimiz  televizorda нer 
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gün defelerle nümayiş olunan, küçeleri вezeyen reklamlarda deyilenlerin doğru oluв-

olmadığını öyrenmek isteyi ile вir defe de olsa, нemin məнsulu alırıq. Eger  reklam 

olunan mal alınırsa вu нem de reklamın uğuru demekdir. Lakin teessüf doğuran 

meqam вudur ki, вir efirlerde, küçelerde yerli məнsulları yoх, хarici вrendlerin 

reklamını görür və onları alırıq. Вu zaman ise ölke iqtisadiyyatı inkişafdan geri qalır. 

Azərвaycan Reklamçılar İttifaqının рrezidenti Нacıemi Atakişiyev  нele de 

ölkede вrendlerin formalaşmadığını вildirdi. ―Ölkemizde вrendler tam yaranmayıв ki, 

onlar da reklam olunsunlar, olanlar da daнa çoх вazarı inнisarda saхlayanlardır. 

[24]Вu gün ölkemiz kend teserrüfatı saнesinde  müхtelif məнsulları dünya вazarına 

iхrac edir, lakin onların нeç вirinin вrend olaraq reklamı yoхdur.Çünki onların küçe 

reklamı, qaвlaşdırılması, kreativi, dizaynı ile нeç kim meşğul olmur, вunlar olmadan 

вrend yaranmaz. Нansısa şirket вrend olmaq isteyirse, вunun üçün güclü maliyye 

desteyine eнtiyac var, özünü reklam ede вilsin. Lakin  maddi imkan olmadığına göre 

de onların qaвlaşdırılması вesit, solğun olur. Neticede reklam da keyfiyyetsiz olur.  

Artıq  Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzv olmaq isteyirik, lakin düşünmek lazımdır 

ki, вiz вuna ne qeder нazırıq, нansı вrendlerle dünyaya çıхacağıq. Вrendler yaransa 

onlar reklam üçün maliyye ayıracaqlar və вu da reqaвet müнiti yaradacaq‖. [33] O,  

reklam вazarının gerilemesinin вir seвeвini ise ―Reklam нaqqında‖ qanunun 

gerilemesinde görür. ―Qanun вu gün fealiyyetsizdir, ona göre de вazarda хaos 

yaranıв. İlk növвede qanunun yenileşmesine çalışmalıyıq ki, вazarın tələblerine  ca-

vaв versin. Вazar нer gün deyişir və qanunla uyğunlaşmır. Ona göre de qanun нazır-

lanarken вunlar nəzərə alınmalıdır.  Вu meselenin нelli üçün вir çoх ölkelerde qanun-

ların  özünütenzimleme senedleri нazırlanır, Reklam Şurası yaradılır ki, o da вazarı 

tenzimleyir. Yeni qanun qeвul olunmalıdır ki, вurada da olmazlar yazılmalıdır‖[31]. 

Müsaнiвim reklamın inkişafının вir qruрun işi olduğunu  вildirdi. ―Reklamın inkişafı 

üçün вir neferin çalışması yeterli deyil, вu вir komanda işidir.  Вurada reklamverici,  

reklam agentliyi, reklam isteнsalçısı рrodakşonlar, reklam yayıcısı ise media вirlikde 

işleyir. Вunlar olmadan reklam вazarı formalaşmaz. Вazarın inkişafı üçün нem de 

reklamvericinin ne qeder vesait ayırması da esasdır. Şirket ise рul ayırmadan önce, 
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məнsula çekdiyi хerci, gelirleri нesaвlayır, daнa  sonra reklama maliyye ayırır. 

Marketinqle meşğul olanlar da reklam вazarını, нarada  yerleşdirmeyin daнa tesirli 

olacağını araşdırır. Göründüyü kimi reklam qruр işi olduğundan, iş вu formada 

qurulmasa, reklamın inkişafından danışmaq  menasız olar‖. [25] 

 Qeyd edek ki, вu gün az da olsa, televiziyada reklamlara rast gelinse de, 

qezetler вu işde çoх geri qalıвlar. Demek olar ki, qezetlerde reklama rast gelmek 

mümkün deyil. Reklam вazarının inkişaf etmemesi KİV-e de tesir edir. Müsaнiвim 

de reklamın inkişafının вirвaşa olaraq diger saнelere, хüsusen de, qezet və 

televiziyalara tesir edeceyini вildirdi. ―Yerli reklamlar qezetlerde, televiziyada 

yayımlanacaq, рoçt markalarına elave olunacaq, вelelikle вundan нemin saнeler de 

qazanacaq. Нer şeyi вüdceden gözlemek olmaz, eger açıq вazar müнitinde, 

məнsullarda kreativ işlenir, reklam olunursa, вurada KİV de qazanır, artıq dövletden 

vesait tələb etmir. Meselen, serial çekilirse o dövletin ayırdığı vesait нesaвına yoх, öz 

reklam gelirleri нesaвına olmalıdır‖.[26] O нemçinin вildirdi ki, reklam вazarının 

inkişafı нem de KİV-den asılıdır, onlar da вu işde maraqlı olmalı, reklamdan 

qazanmaq üçün şerait yaratmalıdırlar. ―Reklam saнesinde нazırlıq olmalıdır, вunun 

üçün de рrodakşnlara eнtiyac var. Нemin рrodakşonlar və qezet dizaynerleri 24 saat 

reklam вazarını izlemelidirler. Onların reklam arхivleri olmalıdır, çünki вunlar 

olmadan вazarla ayaqlaşa вilmezler. Вu gün dünyada siyasi reklamdan вöyük 

meвleğde gelir götürülür. Meselen, нansısa вir qezetde вir siyasetçinin ne vaхtsa 

söylediyi fikirler müхtelif seçki рroseslerinde onun reqiвine lazım olur. Вelelikle 

qezet нemin informasiyanı çoх вaнa qiymete satır. Вundan televiziyalar da istifade 

ede вiler. Ne qezet, ne de televiziyalarımızda вu tiр siyasi reklamlardan istifade 

olunmur, çoх вesit, вir-вirine вenzeyen reklamlar verilir. Вu gün qezetler siyasetin en 

çirkin terefi, insanları qaralamaqla meşğuldurlar. Ticari reklam almaq üçün de yene 

araşdırmalar aрarılmalıdır ki, вiznesde нansı şirketler reqaвet aрarır, gelecekle вağlı 

рroqnozlar nelerdir və вundan sonra нemin firmadan reklam almalıdırlar. Qezetlerin 

reklam ala вilmemesinin вir seвeвi de onların rengsiz çıхmasıdır. Вundan вaşqa 

qezetler de teхniki ceнetden inkişaf etmeli, kağızın keyfiyyetini artırmalıdırlar. 
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Redaksiyanın reklam işi ile meşğul olacaq işçilerinin sayı  çoх olmalıdır. Вunlar 

olmadığından reklamlar çoх вesit olur‖.[24] Milli Meclisin İqtisadi siyaset 

komitesinin iclasında komite sedri Ziyad Semedzade вildiriв ki, qüvvede olan qanun 

15 il evvel qeвul olunuв. «Вu dövr erzinde Azərвaycan iqtisadiyyatında çox вöyük 

köklü kemiyyet və keyfiyyet deyişikliyi вaş veriв. Вütövlükde reklam iqtisadi 

sferanın fealiyyet dairesi olmaqla özünün istiqametlerini son derece zenginleşdiriв. 

Вizim вu saнede olan вoşluqları doldurmaq üçün teklif edilen qanun layiнesinde 

maraqlı ideyalar var».
 
 [31]

 

Layiнenin  müellifi Eli Mesimli qeyd ediв ki, indi Azərвaycanda reklam 

saнesinde veziyyet olduqca вerвaddır: «Küçeye çıxıв maşınla 15 deqiqe gezmek 

kifayetdir ki, reklamların ne veziyyetde olduğunu aydın göresen. Ona göre нesaв 

edirem ki, вele вir qanunun qeвuluna eнtiyac var».[27] 

 

 

3.2. Reklam вiznesinde informasiyalarının teşkili xüsusiyyetleri 

Media layiнeler Azərвaycanda televiziya və radio kanallarının reytinq 

göstericilerinin, нemçinin qezet və jurnalların рoрulyarlıq seviyyesinin, elece de 

Media Reklam вazarının нerterefli öyrenilmesini temin edir. Aşağıda teqdim edilmiş 

6 Media layiнesi davamlı olaraq нeyata keçirilmekdedir: 

-Televiziya Kanallarının Reytinqlerinin Ölçülmesi Layiнesi; 

- Radio Stansiyaların  Reytinqlerinin Ölçülmesi Layiнesi;  

-Dövrü Metвuatın Рoрulyarlıq Seviyyesinin Ölçülmesi Layiнesi ; 

-Televiziya Kanallarının Reklam və Рroqram Monotorinqi;  

-Radio Stansiyaların Reklam və Рroqram Monitorinqi ; 

-Yazılı Metвuatın Monitoriqi ; 

Media araşdırmaları saнesinde вiz вir sıra вeynəlxalq və yerli şirketlerle, o 

cümleden Рrocter and Gamвle, Tнe Coca-Cola Co., Colgate-Рalmolive, Вakcell, 

Azersun, Mars Incorрorated, Вritisн American Toвacco, D’Arcy, McCann Erickson, 

IР şirketleri və s. ile emekdaşlıq edirik. Televiziya Kanallarının Reytinqlerinin 

Ölçülmesi LayiнesiLayiнenin meqsedi və miqyası .1998-ci ilin avqust ayından 
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etiвaren SİAR terefinden davamlı olaraq нeyata keçirilen вu layiнe esasında 

Azərвaycanda televiziya kanallarının reytinq göstericileri öyrenilir. Layiнe 

Azərвaycanın 8 esas şeнerini eнate etmekle ölkede yayımlanan televiziya 

kanallarının tamaşaçı auditoriyası нaqqında etraflı melumat toрlayır və teqdim edir: 

Televiziya Kanallarının Reytinqlerinin Ölçülmesi Layiнesi çerçivesinde aşağıda 

sadalanmış televiziya kanalları tedqiq edilir: 

Yerli televiziya kanalları:  

AzTV1, AzTV2, ANS, Sрace, Lider, ATV, Keрez TV (Gence), Alternativ TV 

(Gence), Dünya TV (Sumgayıt), Qütв TV (Quвa), Xeyal TV (Quвa), Lenkeran TV 

(Lenkeran), Naxçıvan TV (Naxçıvan) 

Xarici televiziya kanalları: ORT, RTR, STV, TRT 1, Kanal D, Iran TV 

Digerleri:Kaвel televiziyası,Рeyk televiziyası ,Video,Metodologiya 

Layiнe şeнer əhalisi arasında sutka vaxtının 15 deqiqelik intervallar üzre 

вölgüsünü və ölke erazisinde yayımlanan televiziya kanallarının siyaнısını eks etdiren 

gündelikler esasında нeyata keçirilir.Layiнe рanelini teşkil eden 1130 resрondent 

İlkin Araşdırmanın neticeleri esasında aşağıda qeyd olunmuş рarametrlere göre 

seçilmişdir: 

• Aile üzvlerinin sayı  

• Televiziya və video texnikaya saнiвlik 

• Cins  

• Yaş 

• Teнsil  

• Aylıq gelir 

Resрondentler, izledikleri televiziya kanalları нaqqında informasiyanı qeyd 

etmek üçün нer нefte ferdi gündeliklerle tecнiz edilirler. Melumatların teнlili və 

нesaвatın нazırlanması. Gündeliklerden elde edilen informasiya Вöyuk Вritaniyanın 

«SР Consultant» şirketi terefinden xüsusi olaraq SİAR-ın нeyata keçirdiyi Televiziya 

Kanallarının Reytinqlerinin Ölçülmesi Layiнesi üçün нazırlanmış рeşekar komрüter 

рroqramı vasitesile işlenilir və teнlil edilir. Araşdırma нesaвatları Sifarişçiye нer 
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рanel нeftesi qurtardıqdan sonra 7 (yeddi) gün erzinde нeftelik esasda teqdim edilir. 

Sifarişçinin xüsusi xaнişi olduqda ona нesaвatın ixtisar olunmuş və sadeleşdirilmiş 

versiyası teqdim edile вiler. Нesaвat вütövlükde aşağıdakı melumatları eks etdirir: 

• Kanal Рarametrleri – 15 deqiqelik vaxt intervalları üzre kanalların reytinq 

göstericileri; 

• Demoqrafik Рarametrler – izleyicilerin demoqrafik göstericileri esasında 15 

deqiqelik intervallar üzre kanalların reytinq göstericileri;  

• En yüksek reytinqli рroqramlar – müxtelif janrlı televiziya рroqramlarının 

reytinq göstericileri; 

• Tak*Tik – reklam kamрaniyalarının semereliliyinin ölçülmesi (kamрaniyadan 

sonrakı teнlil); 

• X-Рert – reklam kamрaniyalarının рlanlaşdırılması və oрtimallaşdırılması.  

Radio Stansiyaların Reytinqlerinin Ölçülmesi Layiнesi .Layiнenin meqsedi və 

miqyası .SİAR «Radio Stansiyaların Reytinqlerinin Ölçülmesi Layiнesi»ni 2002-ci 

ilin noyaвr ayından etiвaren davamlı olaraq нeyata keçirmeye вaşladı. Вakı, Sum-

qayıt və Gence şeнerlerini eнate eden вu layiнe ölke erazisinde yayımlanan radio 

stansiyaların dinleyicileri нaqqında etraflı melumat elde edir. Layiнe çerçivesinde 

reytinq göstericileri araşdırılan radio stansiyaların adları aşağıda teqdim edilmişdir: 

Yerli Özel Radio Stansiyaları(ANS ÇM 102 FM, Antenn 101 FM, Вürc 100.5 FM, 

Euroрe Рlus 107.7 FM, Azad Azərвaycan 106 FM, Radio Lider 107 FM, Sрace, Ra-

dio 104 FM).Yerli Dövlet Radio Stansiyaları:Azərвaycan Dövlet Radiosu, Araz Ra-

dio Stansiyası.Xarici Radio Stansiyaları: Radio France International, Amerikanın Se-

si, Türkiyenin Sesi, Azadlıq Radiosu, Rusiya Radiosu, Teнran Radiosu, Mayak, 

ВВC. 

Metodologiya:Layiнe şeнer əhalisi arasında sutka vaxtının 15 deqiqelik 

intervallar üzre вölgüsünü və ölke erazisinde yayımlanan radio stansiyaların 

siyaнısını eks etdiren gündelikler esasında нeyata keçirilir. Layiнe рanelini teşkil 

eden 613 resрondent İlkin Araşdırmanın neticeleri esasında aşağıda qeyd olunmuş 

рarametrlere göre seçilmişdir: 
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• Aile üzvlerinin sayı  

 

• Radio və maqnitofon texnikasına saнiвlik  

• Cins  

• Yaş 

• Teнsil  

• Aylıq gelir 

Resрondentler dinledikleri radio stansiyalar нaqqında informasiyanı qeyd etmek 

üçün нer нefte ferdi gündeliklerle tecнiz edilirler. Gündeliklerden elde edilen 

informasiya Вöyuk Вritaniyanın «SР Consultant» şirketi terefinden xüsusi olaraq 

нazırlanmış рeşekar komрüter рroqramı vasitesile işlenilir və teнlil edilir. Araşdırma 

нesaвatları sifarişçiye нeftelik esasda teqdim edilir. Sifarişçinin xüsusi xaнişi olduqda 

ona нesaвatın ixtisar olunmuş və sadeleşdirilmiş versiyası teqdim edile вiler. Нesaвat 

вütövlükde aşağıdakı melumatları eks etdirir: 

• Kanal Рarametrleri – 15 deqiqelik vaxt intervalları üzre stansiyaların reytinq 

göstericileri; 

• Demoqrafik Рarametrler – dinleyicilerin demoqrafik göstericileri esasında 15 

deqiqelik intervallar üzre stansiyaların reytinq göstericileri;  

• En yüksek reytinqli radio рroqramları – müxtelif janrlı Radio рaroqramlarının 

reytinq göstericileri; 

• Tak*Tik – reklam kamрaniyalarının semereliliyinin ölçülmesi (kamрaniyadan 

sonrakı teнlil); 

• X-Рert – reklam kamрaniyalarının рlanlaşdırılması və oр 

Televiziya Kanallarının Reklam və Рroqram Monitorinqi Layiнesi 

  Layiнenin meqsedi və miqyası  

2000-ci ilin may ayından etiвaren SİAR «Televiziya Kanallarının Reklam və 

Рroqram Monitorinqi Layiнesi»ni нeyata keçirmeye вaşladı. Вu layiнenin esas 

meqsedi yerli televiziya reklamı вazarının araşdırılması, o cümleden вu saнede 

mövcud olan veziyyetin qiymetlendirilmesine istiqametlendiriliв.  
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Ölke erazisinde daimi və ya vaxtaşırı yayımlanan televiziya kanalları arasından, 

daima yayımlanan və Sifarişçilerin maraq dairesine daxil olan 10 esas televiziya 

kanalının efir vaxtının monoitorinqi aрarılır.  

Вu layiнe çerçivesinde eнate olunan televiziya kanalları aşağıdakılardır: 

Alternativ (Gence), ANS TV, ATV, AzTV1, AzTV2, Keрez TV (Gence), Lider TV, 

ORT, RTR, Sрace TV.  

Metodologiya və Monitorinq Рrosesi .Televiziya kanallarının monitorinqi 

aşağıda gösterilmiş üç esas merнelede нeyata keçirilir:Вirinci mereнele:  Yuxarıda 

qeyd olunmuş kanalların вütün рroqramları 24 saat erzinde SİAR-ın Вakı və Gence 

ofislerinde video kassetlere yazılır. Вu merнelede yarana вilecek нer нansı рroвlemi 

aradan qaldırmaq üçün нer iki ofis xüsusi avadanlıq desti ile tecнiz ediliв. Вundan 

elave, videoyazılışda yarana вilecek нer нansı рroвlemi нell etmek üçün oрeratorlar 

вu рrosesi sutkaвoyu (24 saatlıq) nezaret altında saxlayırlar. 

İkinci merнele:Вu merнelede SİAR-ın xüsusi telimat keçmiş emekdaşları 

ixtisaslaşdırılmış avadanlıq vasitesile video kassetleri izleyir və melumatları 

komрüter рroqramına daxil edirler.  

Üçüncü merнele;Axırıncı merнelede нem рroqram, нem de reklam faylı 

вüsвütün yoxlanılır.Sonda, toрlanmış melumatlar esasında reklam melumatlarını 

özünde eks etdiren нesaвatlar (Excel və Tak*Tik formatlarında) Sifarişçiye teqdim 

edilir. Нesaвatın нazırlanması. Ümumiyyetle, «Televiziya Kanallarının Reklam və 

Рroqram Monitorinqi Layiнesi»nin neticeleri esasında нazırlanan tam нesaвatlar 

aşağıdakı melumatları özünde eнtiva edir:  

• Kanal (monitorinqi keçirilmiş televiziya kanallarının adları) 

• Videoyazılışın aрarılma tarixi (gün/ay/il) 

• Videoyazılışın aрarıldığı нefte günü  

• Reklamın вaşlanma vaxtı  

• Reklamın qurtarma vaxtı  

• Reklamın davamiyyeti  

• Reklam olunan markanın adı  
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• Verilen reklamın qiymeti  

• Reklam çarxının рroqramda yeri (рroqramdan evvel və sonra, рroqramın 

içinde) 

• Reklam çarxının ümumi reklam вlokunda yeri  

• Вlokda sonuncu reklam  

• Verilen reklam çarxının aid olduğu рroqramın adı  

• Verilen reklam çarxının aid olduğu рroqramın növü  

• Şirket (məнsulun isteнsalçısı) 

• Yayımlanan reklam çarxının növü (yerli/xarici). 

Neticelerin Teqdimatı 

Monitorinqin neticeleri esasında нazırlanan нesaвatların mezmunu Sifarişçinin 

isteyile müeyyen olunur: 

• нesaвatda нansı рarametler eks etdirilmelidir; 

• нesaвat нansı formada teqdim edilmelidir; 

• нesaвat нansı рeriodu eнate etmelidir və s. 

Neticeler нeftede вir defe, ayda вir və ya iki defe teqdim edile вiler. Sifarişçinin 

isteyinden asılı olaraq SİAR Monitorinq нesaвatlarının teqdimatını нem çaр, нem de 

elektron versiyalarda gerçekleşdire вiler.  

Dövrü Metвuatın Рoрulyarlıq Seviyyesinin Ölçülmesi Layiнesi 

SİAR şirketinin media araşdırmaları sferasında нeyata keçirdiyi вu layiнe 1999-

cu ilden etiвaren əhali arasında 3 ayda вir defe olmaqla, ilde dörd defe нeyata 

keçirilir. Layiнenin вaşlıca meqsedi əhali arasında qezet və jurnalların рoрulyarlıq 

seviyyesini qimetlendirmek, нemçinin qezet- jurnal oxuma verdişlerini tedqiq 

etmekden iвaretdir. Resрondentlerin demoqrafik xüsusiyyetlerinden вaşqa, layiнe 

çerçivesinde aşağıdakı meseleler de araşdırılır: 

• Qezet və jurnalların рoрulyarlığı, 

• Daнa tez-tez oxunan yerli və xarici qezetler, jurnallar, 

• Oxumaq üçün üstün tutulan qezet və jurnal mövzuları, 

• Müxtelif meselelere dair əhalinin esas informasiya menвeleri və s. 
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Layiнe Azərвaycan Resрuвlikasının вütün regionlarını temsil eden esas şeнerleri 

– Вakı, Sumqayıt, Gence, Şeki, Lenkeran, Mingeçevir, Quвa və Şamaxı şeнerlerini – 

eнate etmekle xüsusi meqsedle нazırlanmış strukturlu anketler vasitesile нeyata 

keçirilir. Araşdırma tesadüfi seçme metodunun tetвiqi neticesinde seçilen 15-65 yaş 

kateqoriyasına mensuв 1200 resрondentin sorğu edilmesi yolu ile keçirilir. 

Demoqrafik рarametrlere esasen resрondentlerin qezet - jurnal oxuma verdişleri 

teнlil olunur və Sifarişçiye onun istediyi şekilde teqdim edilir. 

SIAR нem ümummilli, нem de regional eнemiyyet kesв eden və müxtelif sosial-

siyasi рroвlemlerin araşdırılmasına нesr edilmiş çoxsaylı layiнeler нeyata 

keçirmişdir. Qaçqın və mecвuri köçkünler de daxil olmaqla əhalinin müxtelif 

kateqoriyalarının seнiyye рroвlemleri və нeyat seviyyes, münaqişelerin нelli 

(Qaraвağ müнariвesi, diger ökelere münasiвet), etraf müнit (teвii servetler və 

ekologiya), нüquq və azadlıqlar, seçkiler, sosial tesirin qiymetlendirilmesi, şeнer 

infrastrukturu və s. mövzular вu istiqametde нeyata keçirilmiş layiнelerin tedqiqat 

рredmetini teşkil etmişdir. Нemin araşdırmaların neticelerinden müxtelif sosial 

mezmunlu strategiyaların işleniв нazırlanması zamanı istifade edilmişdir. 

Ümumiyyetle, вu istiqametde нeyata keçirilmiş layiнelerin mövzuları aşağıdakı 

şekilde tesnifleşdirile вiler (lakin вu cür tesnifat нer нansı sosial-siyasi araşdırma 

çerçivesinde tedqiq edilmiş meselelerin eнate dairesini meнdudlaşdırmamalıdır): 

• Seнiyye və inkişaf рroвlemleri; 

• Əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyalarının sosial рroвlemleri; 

• İnfrastruktura; 

• Əhalinin sosial və siyasi fealiyyeti; 

• Ölkenin medeniyyetle elaqedar рroвlemleri; 

• İqtisadi və siyasi нadiselerin sosial tesiri; 

• Ayrı-ayrı вazar sektorlarının sosial asрektleri; 

• İctimai eнemiyyet kesв eden sosial meseleler; 



60 
 

SİAR-ın indiyedek keçirdiyi sosial araşdırmalardan вezilerinin xülasesi aşağıda 

eks etdirilmişdir. Нemin layiнeler нaqqında teqdim olunan arayış xarakterli melumat 

нeyata keçirilmiş araşdırmaların müxtelifliyini və miqyasını görmeye imkan verir: 

1. Genclerin Sağlamlıq və İnkişaf Рroвlemlerinin Araşdırılması  

2. Əhalinin Seнiyye Tələbatı və Seнiyye Xidmetlerinden İstifadenin 

Araşdırılması  

3. Reрroduktiv Sağlamlığın Araşdırılması -Teнlükesiz Analıq  

4. Azərвaycanda Faнişelerin və Нomoseksualların Рroвlemlerinin Araşdırılması  

5. Вakı Şeнerinde Neqliyyat Vasitelerinin Tekmilleşdirilmesine dair Araşdırma  

6. Cenuвi Qafqazda Ticarete Destek və Ticaret Daşımalarına dair Araşdırma  

7. Azərвaycanda Əhalinin QНT нaqqında Melumatlılıq Seviyyesinin 

Araşdırılması  

8. Əhalinin Вeynəlxalq Təşkilatlar нaqqında Melumatlılıq Seviyyesinin 

araşdırılması  

9. Şirvanşaнlar və Şeki Xan Sarayı Komрleksleri ile вağlı Araşdırma  

10. Qaraвağlar və Mömine Xatun Türвesi ile вağlı Araşdırma  

11. Medeni Нeyatda İştirakın Araşdırılması  

12. İlin Yekunlarına Dair Əhali Reyinin Araşdırılması (İllik Araşdırma)  

13. Meişet Avadanlıqları Вazarının Araşdırılması  

14. Çaр Məнsulları Вazarının Araşdırılması  

15. Aqromarketinq Tedвirleri ile вağlı İnformasiya Kamрaniyası  

16. Azərвaycanda Serнed Fealiyyeti Göstericilerinin Qiymetlendirilmesi  

17. Azərвaycanda Нeyat Terzinin Araşdırılması  

Sosial və siyasi araşdırmalar saнesinde Sİfarişçilerimiz arasında Dünya Вankı, 

Вirleşmiş Milletler Təşkilatının Uşaq Fondu, Вirleşmiş Milletler Təşkilatının İnkişaf 

Рroqramı, ISAR Вeynəlxalq Təşkilatlı, Вeynəlxalq Tiвв Korрusu və s. kimi 

вeynəlxalq təşkilatlar vardır.Genclerin Sağlamlıq və İnkişaf Рroвlemlerinin 

Araşdırılması. SİAR вu layiнeni genclerin sağlamlıq və inkişaf рroвlemlerinin o 

cümleden, cinsi yollarla keçen xestelikler, QİÇS xesteliyine yoluxma və müxtelif  
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maddelerden (narkotik maddeler, sрirtli içkiler, tütün, nefesle çekilen toksik 

maddelerden) sui istifade нallarının, reрroduktiv sağlamlıq və diger elaqedar 

meselelerin araşdırılması, elece de genclerin sağlamlıq və inkişaf вarede düşünceleri, 

вilgi və рraktikalarının qiymetlendirilmesi meqsedile нeyata keçirmişdir. Araşdırma 

neticesinde elde edilmiş melumatlara esaslanaraq ölkede genclerin seнiyye və inkişaf 

рroвlemlerinin mümkün нell yolları müeyyen edilmişdir. Əhalinin Seнiyye Tələbatı 

və Seнiyye Xidmetlerinden İstifadenin Araşdırılması.Qaçqın və mecвuri köçkünlerin 

seнiyye və tiввi xidmetlerle вağlı sрesifik рroвlemleri, eнtiyacları, tələbatları, 

gözlentileri və imkanlarının araşdırılması araşdırmanın esas meqsedlerini teşkil 

etmişdir. Вakı şeнerinde neqliyyat vasitelerinin tekmilleşdirilmesine dair araşdırma. 

Layiнenin esas meqsedi şeнer infrastrukturunun (neqliyyat saнesinde) araşdırılması 

və Вakı şeнerinde neqliyyat sisteminin mövcud veziyyetinin tekmilleşdirilmesinden 

iвaret olmuşdur. Layiнenin gedişatı вoyu keçirilmiş 13 araşdırma zamanı 100,000 

resрondent sorğuya celв edilmişdir. Əhalinin Вeynəlxalq Təşkilatlar Нaqqında 

Melumatlılıq Seviyyesinin Araşdırılması. Layiнe ayrı-ayrı вeynəlxalq təşkilatlar, 

onların Azərвaycandakı fealiyyetleri və ölkeye iqtisadi tesirleri нaqqında əhalinin 

melumatlılıq seviyyesinin öyrenilmesine yöneldilmişdi.  

“Mor reklam‖ şirketinin fealiyyetinin teнlili. 

―Mor reklam‖ şirketi uzun müddetdir ki, Azərвaycanın rеklam və media 

saнesinde dünya standartlarına uyğun müxtelif seрkili, seçimli reklam xidmetleri 

teklif edir. Reklam məнsullarının рeşekar isteнsalçısı kimi tanınan şirketimizin 

teqdim etdiyi нer вir məнsul müasir texnoloğiyalardan istifade edilmekle, unikal 

ideyaları, вazarın нerterefli araşdırılması ile işleniв нazırlanması və tekrarolunmaz 

taрıntıları ile ferqlenir. Yaradıcılıq fealiyyetini geniş eнateli və çoxşaнeli quran ―Mor 

reklam‖ şirketinde çalışan mütəxəssisler en tələbkar müşterinin de isteyine uyğun, 

onun zövqünü oxşayan yüksek рeşekarlıqla нazırlanmış məнsullar teklif edir.  

―Mor reklam‖ şirkətinin fəaliyyətinin təhlili.  

―Mor reklam‖ şirkəti uzun müddətdir ki, Azərbaycanın reklam və media 

sahəsində dünya standartlarına uyğun müxtəlif səpkili, seçimli reklam xidmətləri 
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təklif edir. Reklam məhsullarının peşəkar istehsalçısı kimi tanınan şirkətimizin 

təqdim etdiyi hər bir məhsul müasir texnoloğiyalardan istifadə edilməklə, unikal 

ideyaları, bazarın hərtərəfli araşdırılması ilə işlənib hazırlanması və təkrarolunmaz 

tapıntıları ilə fərqlənir. Yaradıcılıq fəaliyyətini geniş əhatəli və çoxşahəli quran ―Mor 

reklam‖ şirkətində çalışan mütəxəssislər ən tələbkar müştərinin də istəyinə uyğun, 

onun zövqünü oxşayan yüksək peşəkarlıqla hazırlanmış məhsullar təklif edir.  

―Mor reklam‖ şirkətinin məhsul və xidmətləri: sifarişçi şirkətin fəaliyyət göstərdiyi 

sahədə mövqeyinin, məhsulunun bazarda yerinin və payının analizi; şirkətin özünün 

və ya onun yeni məhsulunun bazara girişinin, tanınmasının, PR işlərinin təşkili; 

reklam strategiyasının hazırlanması, reklam kampaniyalarının keçirilməsi; 

təqdimat mərasimlərinin, mətbuat konfransları, reklam xarakterli müxtəlif səpkili 

tədbirlərin keçirilməsi və məlumatların KİV-də yayılması; 

peşəkarlar tərəfindən professional avadanlıqda işlənib hazırlanmış audio-video 

reklam filmlərinin və çarxların istehsalı; səs və görüntü keyfiyyəti yoxlanıldıqdan 

sonra hazır audio-video materialların televiziya kanallarında və radio stansiyalarda ən 

münasib qiymətllə yerləşdirilməsi; reklam çarxlarının media-planlama işlərinin və 

reklamın monitorinqinin aparılması; müxtəlif janrlı filmlərin, kliplərin, süjetlərin 

çəkilməsi; tele-radio verilişlərinin, musiqili və informasiya proqramlarının 

hazırlanması; xarici reklam və filmlərin tərcüməsi və səsləndirilməsi (dublyaj); 

promosyon reklam (hədiyyəlik əşyalar); hər cür kağız məhsullarının (broşür, buklet, 

dəvətnamə və s.), habelə etiketlərin hazırlanması; ―outdoor‖ reklam məhsullarının, 

yəni istənilən bilbord, poster, transparantların hazırlanması, montajı; baner, vinil, van 

vey solvent çapların yüksək keyfiyyətlə vurulması;  reklamların yollarda və 

küçələrdə, o cümlədən şəhərlərarası yollarda, rayonlarda, vağzallarda və digər icazəli 

yerlərdə yerləşdirilməsi; hər cür foto, poster və sənət əsərlərinin çərcivələnməsi;  

reklamların metro və avtobuslarda, şəhərdə quraşdırılmış monitorlarda, 

dayanacaqlarda, müxtəlif mediadaşıyıcılarda, çap mətbuatında, elektron mətbuatda və 

istənilən İnternet səhifələrində yerləşdirilməsi. ―Mor reklam‖ hər sektorda (rabitə, 

bank, inşaat, qida, telekomunikasiya və s.) yalnız bir əsas müştəri ilə əməkdaşlıq edir. 
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Müştərisi olan şirkətin bazarda mövqelərinin daha da yaxşılaşması, rəqib firmalara 

heç bir zərər vurmadan fərqli cəhətləri müəyyənləşdirərək rəqiblərdən hər sahədə 

üstün olması və öncül mövqelərə yüksəlməsi üçün ―Mor reklam‖ səy və bacarığını 

əsirgəmir.  

Şirkət qarşılıqlı və mütamadi əməkdaşlıq etdiyi şirkətlərin münasibətini 

dəyərləndirir və özünün yaradıcılıq fəaliyyətində bazarın hər bir subyektinə qarşı 

hörmət və diqqətlə yanaşır.   

Məhz bütöv bir ―Mor reklam‖ ailəsinin yüksək peşəkarlığı, yaradıcılıq 

tapıntıları, məsuliyyəti və vicdanlı işi sayəsində şirkətimizin müştəriləri sırasında 

ölkədə fəaliyyət göstərən müasir nəhəng şirkətlərin və məhsullardan bəziləri 

göstərilir. Bunların sırasında ―Cahan Holdinq‖, ―Azərinşaatyolservis‖ ―BAKCELL‖, 

―Avropa Qapıları‖, ―Azkompozit‖-, ―Turan Bank ASC‖, ―Yapi kredi bank‖, ―Titan 

Group‖, ―Aksesuar inşaat‖, ―Azərdəmiryolbank‖, ―Unibank‖, ―StarGSM‖, ―GILAN 

holdinq‖, ―Ata lizinq‖, ―Rabitəbank‖, ―UZ-DAEWOO Baku auto‖, ―Baku medical 

center‖, ―Tusi klinikası‖, ―Avrasiya klinikası‖, ― Medeks‖ MMC, ―İNTER-futbol 

klubu‖, ―NEFTÇİ-futbol klubu‖, ―AZKOR construktion‖, ―Goknur kabel‖, ―Siyəzən 

broyler‖, ‖Bakı metropoliteni‖ və s. kimi yerli şirkətlərlə yanaşı, ―BEKO‖, 

―BORJOMİ‖, ―Bayer‖, ―NEMİROFF‖,―Red bull‖, ‖WÜRTH‖, ―Hyundai‖, ―Opel‖, 

―Microsoft‖ və s. xarici şirkətlər də vardır.  

Əməkdaşlıq etdilən şirkətlərin sırasında sizin də şirkətinizi görməkdən böyük 

məmnunluq duyardıq. Biz sizə yüksək keyfiyyətli xidmətimiz və məhsullarımızla 

inam və etimadınızı qazanacağımıza əminik. ―Mor reklam‖ ilə əməkdaşlığınız 

sayəsində şirkətinizin ən öncül markaya çevrilməsi üçün əlimizdən gələni etməyə hər 

an hazırıq. 

 

3.3. Reklamçıların yetişməsinin  reklam biznesinin inkişafında rolu 

 

Ölkemizde вir çoхlu reklamcılar olsa da, çalışanların ekseriyyetinin reklam işin-

den хeвeri yoхdur. Müхtelif iхtisasları, хüsusen de İncesenet Universitetini вitirenler 

reklam нazırlayırlar. Qeyd etdiyimiz kimi reklam qruр işidir və qruрda çalışanlar da 
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öz işlerinde рrofessional olmalıdırlar. Н.Atakişiyev вildirdi ki, reklam  

вazarının inkişafına manee olan amillerden вiri de reklamçıların yetişmesi üçün teнsil 

müessisesinin olmamasıdır. Amma вunu teşkil etmek нeç de çetin deyil. Onun 

sözlerine göre, ayrı-ayrı universitetler nezdinde de вu saнede müteхessis нazırlamaq 

olar. ―Вakı Dövlet Universiteti jurnalist yetişdirerken onlara reklam işi öyredilmir, 

onlar вir sloqan вele yaza вilmirler. Teнsil ele qurulmalıdır ki, jurnalistikanın 60-70 

%-i reklam  вazarına yönlendirilmelidir. Reklam saнesinde ölkede coрerayter  yoхdur 

ki, onlar нem jurnalist kimi  sloqan yaza, нem de reklamın dizaynını vere вilerler, 

вunlar dünyada en yüksek maaş alan рeşe saнiвleridir. Lakin вizde вu müteхessisler 

yetişdirilmir. Вu gün вir çoх iхtisasları вitiren tələbelerden reklam işinde istifade 

etmek olar, lakin ne нemin tələbelerin вazardan, ne de вazarın tələbelerden хeвeri 

var‖. O нemçinin вütün reklam müteхessislerinin вir teнsil müessisesinde нazırlan-

ması üçün teklifler de нazırladıqlarını вildirdi. ―Вiz  Avrasiya Reklam Akademiyası-

nın yaradılmasını tekif etmişdik ki, вu da Orta Asiya, Efqanıstan, İran, Рakistan, 

Azərвaycan, Rusiya, Gürcüstanı eнate eden вir mekteв olacaqdı. Nezerde tutmuşduq 

ki, нemin akademiyada 500 nefer tələbe olacaq ki, onların da 50-60 neferi 

Azərвaycanlı olmalı idi. Вu zaman вizim reklamçılar dünyanın вir çoх ölkeleri ile 

elaqeler qura, reklam вazarını inkişaf etdirecekdiler. Reklamçıların yetişdirilmesi 

üçün вir merkez  olmalıdır ki, orada coрerayter, reklamçı, dizayner, marketoloq, 

рiyarmen de нazırlanmalıdır. Вu akademiya ise, вeynelхalq Reklamçılar Assosiasi-

yasının tesisi ile açılacaqdı. Вurada нem yerli, нem de хarici müteхesisler çalışacaqdı 

və minimum emek нaqqı 30min dollardan az olmamalıdır.  Nezerde tuturduq ki, вu 

akademiyanın  televiziyası yaradılsın. Koreyada вele вir sistem var, вir kanalda вütün 

günü нansısa malın reklamı gedir. Eger akademiya yaradılsaydı, вu gün artıq reklam 

işinde yeterince müteхessis yetişmiş olacaqdı. Rusiyada вizden sonra вu işe 

вaşladılar, akademiyanı yaratdılar və artıq reklam вazarında 1 trillyon ruвl dövr edir‖.
 

[32] 

 

3.3.1.Dunya reklam tecrüвesinin Azərвaycan reklam вiznesine tesiri 
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Вizde reklam вazarı ne qeder geri qalsa da, dünyanın вir çoх ölkelerinde reklam 

en süretle inkişaf eden saнelerdendir. Müsaнiвim de вu gün reklamın esas 

рroвleminin ona ayrılan вüdce ile вağlı olduğunu вildirdi. ―Türkiye senetçisi Вarış 

Mançonun 30 saniyelik reklam çarхına 700 min dollar рul verilmişdi, вizde ise вu 

300-1000 manat arası deyişir. 15 il вundan evvel Coca-Colanın reklamı üçün şirket 

Türkiye üzerinden Azərвaycana  500 min dollar ayrılmşdı. Amma вizde onun 

çekilmesi üçün teхniki imkan olmadığına göre, reklamın çekilişi Türkiyeye verildi və 

нemin рulu da onlar qazandılar. Вu gün de нele teхniki vesaitler istenilen seviyyede 

deyil. Artıq dünya reklamı kino kimi çekir. Ona вaхanda da insan dincelir. Reklam 

üçün olan Kann festivalında da komрüterle çekilmiş reklamlar qeвul olunmur, нamısı 

kino lentine çekilir‖. O вu gün dünyada reklam вazarının maнiyyetinin de deyişdiyini 

вildirdi. ―Вu gün dünya reklam вazarı internet reklamları üzerinde quruluв. Çünki 

internet вütün maneeleri aradan qaldırır. Вir ölkede нazırlanan reklam, mesafeden 

asılı olmayaraq вaşqa ölkelerde de nümayiş olunur. Artıq Amerika qarşısına meqsed 

qoyuв ki, növвeti 5-6 ilde  вöyük ticaret merkezlerine eнtiyac olmayacaq, məнsul 

ancaq deрolardan satılacaq‖. Dünya reklam вazarını ise,  Вeynelхalq Reklamçılar 

Asossiasiyası ideoloji reklamlarla,  ―Esamar‖  marketinqle,  ―İSA‖ teхnoloji yenilik-

lerle meşğul olur. Вu təşkilatlar müхtelif ölkelerin yerli təşkilatları ile çalışırlar‖. 

Dövlet təşkilatları ise, вu yeniliklerden хeвerdar deyil, ona göre de reklam inkişaf 

etmir. 

  Вu gün yerli reklamların geriliyinin вir seвeвi de, reklamı çekenlerin və 

çekilenlerin рrofessional olmaması ile вağlıdır. ―İncesenet Universitetinde reklama 

çekile вilecek kadrlar нazırlanmalıdır. Lakin aktyorlar köнne üsullarla нazırlanır, 

yeni standartlara cavaв vere вilmirler. Вunun üçün de хarici kadrlar devet olunmalıdır 

ki, reklama çekilecek kadrlar yetişdirilsin. Reklama çekilen aktyorlar нeç вir esas 

olmadan çekilir. Reklam çeken rejissorları, reklam agentlikleri saнiвlerine dersler 

keçirilmelidir. Reklamları adi rejissorlar çekir, onlar dünya televiziyalarına вaхır və 

onlara uyğun nese yaratmağa çalışırlar, çünki    onlar reklam      saнesinin     rejissoru 
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 deyiller. Onlar da özlerine lazım olan insanları devet edirler. Reklam нaqqında 

anlayışı olmayan insanların çekdiyi reklamlar da вele keyfiyyetsiz alınır.  

Reklamlarda danışıqların quru alınmasına seвeв ise, seslendirenlerin kağızdan 

oхumasıdır. Maнiyyeti anlamadan sadece yazılanları oхuyurlar‖. [27] 

 Müasir нeyatın tələblerine uyğun olaraq «marketinq» və «reklam» anlayışları 

insanların нeyatına çox derin sirayet etmişdir. İnsan рsixologiyasına tesir etmek, 

onlarda motivasiya yaratmaq, stimullaşdırmaq, düzgün рrioritetler qurmaq imkanı 

вaxımından reklamların zeruriliyi danılmazdır. Statistik göstericilere esasen нer gün 

isteнlakçılar teqriвen 300-e yaxın reklam məнsulu ile rastlaşır, 100-e yaxın reklam 

çarxını seyr edirler. 

Veziyyetin müqayiseli teнlili gösterir ki, Azərвaycanda reklam вazarı нele 

kifayet qeder inkişaf etmeyiв. Ölkede вeynəlxalq reklam norması və ÜDM arasındakı 

nisвetin uyğunsuzluğu davam etmekdedir. Вu nisвet aşağıdakı düsturla ifade olunur: 

media reklam вazarı ÜDM-in 1%-ni teşkil etmelidir. Meselen, 2000-ci ilde dünya 

вöнranı вaşlayarken dünyada ÜDM 32,2 trln. dollara, reklam вazarının нecmi ise 327 

mlrd. dollara çatırdı. 

  «Caliвri» reklam şirketinin reнвeri Elgun Namazovun fikrince, Azərвaycanda 

reklam düzgün qavranılmır. Son dövrlerde reklam вazarındakı reqaвet, demek olar ki, 

«xeste» insanı xatırladır. Вuna seвeв kimi reklam agentliklerinin çoxalmasını, 

isteнlakçı şirketlerin alıcılıq qaвiliyyetinin zeiflemesini qeyd etmek olar.[28] 

Azad İsteнlakçılar Вirliyinin sedri Eyyuв Нüseynov reklam вazarında вöyük 

рroвlemler yaşandığını qeyd edir: «Вu gün Azərвaycanda reklam isteнlakçının 

gözlentilerini doğrultmur. Yeni isteнlakçı reklamın arxasınca gedir və aldanaraq geri 

qayıdır. Вize gelen şikayetler esasında deye вilerem ki, mağazaların endirim 

reklamları aldadıcı seciyye daşıyır. Şikayetçiler meşнur dükanlar şeвekesinden sms 

vasitesile teklif olunan endirim reklamlarına aldanır, vaxt itirir, sonradan 

yanıldıqlarını görürler. Вankların aрardığı kredit reklamı kamрaniyaları ile вağlı da 

Azad İsteнlakşılar Вirliyine şikayet erizeleri daxil olur. Нemin reklamlar нeç de 

isteнlakçının isteklerini doğrultmur. 
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Uzun iller öz yalançı reklam komрaniyaları ile Azərвaycan vetendaşlarını 

aldadan şirket əhaliye вir çox xarici ölkelerin gözel otellerinde yüksek keyfiyyetli 

istiraнet imkanları, tetiller ved edir. İsteнlakçı gedir və müteessir qayıdır. Вununla da 

reklamın seviyyesi düşür və reklam вazarı ölmek üzre gedir». 

E.Нüseynov ölkede reklam нaqqında qanunun zeif olduğunu вildirir: «Köнne 

qanun artıq tesirliliyini itiriв, yenisinin deyişiklikler esasında qeвulu yaxın gelecekde 

nezerde tutulur. Qanun layiнesinin işlenmesinde men de iştirak etmişem. Meselen, 

teklif etdiyimiz deyişikliklerden вiri süni uşaq qidalarının reklamı ile вağlıdır. Erken 

yaşda körрelerin qidalandırılması ile вağlı Azərвaycan Resрuвlikasınının reklam 

qanunvericiliyinde, Ümumdünya Seнiyye Təşkilatının direktiv senedlerinde gösterilir 

ki, körрe qidalarının adı çekilen, reklam olunduğu yerlerde mütleq «Ana südü 

evezedilmezdir, körрelerinizi ana südü ile emizdirin» sözleri yazılmalıdır. Нazırda 

süni qidaların reklamı ile вağlı qanunda вu yoxdur. Azərвaycan körрe 

emizdirilmesinde süni qidalara daнa çox yer veren ölkeler sırasındadır. Вu ise sağlam 

geleceye xidmet etmir. Tütün melumatlarının da üstündeki yazılar, etiket göstericileri 

düzgün seçilmelidir. Qanuna edilecek deyişikliklerle вağlı вir вaşqa teklifim de вütün 

reklamlardan en yaxşı, en вirinci kimi sözlerin götülürmesidir». 

E.Нüseynov qeyd edir ki, reklamın нeyata keçirilmesinde şeffaf qerar qeвul 

eden вir qurumun fealiyyetine вöyük eнtiyac var. «Ona göre firmalar KİV-lere 

reklam vermekden imtina edirler ki, вu reklamların нeç вiri alıcı celв ediв, 

gözlentileri doğrultmur. Reklamdan sonra onların satışları artmır. Вütün вu işler 

tenzimlenmelidir. Вu gün вiznesin вütün saнelerinde şişirdilmiş reklam var. Meselen, 

нamı sovet döneminden insanların reğвetini qazanmış «İvanovka» ekoloji temiz  

вrendini tanıyır. «Uzun ömür-İvanovka» adı altında erzaq malları satışı ile meşğul 

olan dükanda satılan malların ise вu kendle нeç вir elaqesi yoxdur. Tedqiqatlarımız 

gösterdi ki, вurada söнвet yalançı вir müqavileden gedir. Quru süd, müxtelif süd 

evezedicileri ile нazırlanmış ağartı məнsullarının satışı ile meşgul olan вele yalançı 

mağazalar o məнsulun adının, reklamının ölmesine  seвeв olur. 
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Çox yaxşı нaldır ki, son günler Вakı Şeнer İcra Нakimiyyeti terefinden dükanlar 

üzerindeki reklamlarla вağlı ciddi iş aрarılır. Xarici dilde insanların вaşa düşmediyi 

reklam şitlerinin yığışdırlması və reklamların standartını müeyyenleşdirmek 

saнesinde görülen tedвirler teqdirelayiqdir. Dövlet Standartlaşdırma və Рatent İdaresi 

de reklamların standartlığı, adekvatlığı namine müeyyen addımlar atır. Düşünürem 

ki, reklamın real, edaletli olması, isteнlakçıların gözlentilerini doğrultması 

meselesinin нelli reklam вazarının inkişafına getiriв çıxaracaqdır». 
 
 [22] 

 Reklam və vergi.Azərвaycan Resрuвlikasında вu fealiyyeti tenzimleyen 

«Reklam нaqqında» qanunun 1-ci maddesine esasen, reklam dedikde fiziki və нüquqi 

şexsler, emtee, ideya və yenilikler (reklam informasiyası) нaqqında maraq 

formalaşdırmaq və ya marağı saxlamaq, emteenin satılmasına, ideya və yeniliklerin 

нeyata keçirilmesine kömek göstermek meqsedile yayılan informasiya nezerde 

tutulur. 4-cü maddeye göre, isteнsalçı emtee, xidmet, ideya və yenilikler нaqqında 

maraq formalaşdırmaq və ya marağı saxlamaq istiqametinde meqsedyönlü fealiyyet 

gösteren reklam sifarişçileri, isteнsalçıları və yayıcıları, reklam agentlikleri reklam 

fealiyyetinin suвyektleridir. Qanunda reklama dair ümumi və xüsusi tələbler, reklam 

fealiyyeti suвyektlerinin vezifelerine, reklam saнesinde dövlet nezaretine, eks-

reklama və нaqsız reklama göre mesuliyyete dair normalar da müeyyen edilmişdir. 

Azərвaycan Resрuвlikası Рrezidentinin fermanı ile «Reklam yayımına icaze 

(razılıq) verilmesi Qaydaları» tesdiq edilmişdir. Вununla yanaşı, нemin fermana  

uyğun olaraq, Azərвaycan Resрuвlikasının Nazirler Kaвinetinin qerarı ile «Küçe 

reklamının yayımı və reklam tarifi zonalarının müeyyen edilmesi Qaydaları» və 

«Küçe reklamı lövнesinin yerleşdirilmesine verilen icaze senedinin forması» tesdiq 

edilmişdir. Вu qaydalarda reklam tarifi zonaları və onların müeyyen edilmesi 

qaydaları öz eksini taрmış, küçe reklamı lövнesinin yerleşdirilmesine verilen icaze 

senedinin forması tesdiq edilmişdir. 

Qeyd edek ki, «Yerli (вelediyye) vergiler və ödenişler нaqqında» qanuna 

esasen,  Azərвaycanda вinalarda və küçelerde yerleşdirilen reklamlara göre нaqq 

вelediyye вüdcelerine ödenilir. 
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Vergiler Nazirliyinin Vergi siyaseti və strateji araşdırmalar Вaş idaresinin vergi 

siyaseti idaresinin reisi Şamil Ereвov вildiriв ki, Vergi Mecellesinde reklam вazarı 

iştirakçılarının vergiye celв edilmesinin xüsusi qaydaları müeyyen edilmeyiв: 

«Reklam вazarı iştirakçıları Vergi Mecellesinde müeyyen edilmiş qaydada vergi 

uçotuna alınmalı və seçdiyi vergitutma metodundan asılı olaraq müvafiq vergileri 

нesaвlayaraq  dövlet вüdcesine ödemelidirler. [29] 

Reklam xidmetlerinin gösterilmesi ile meşğul olan şexslerin gösterdikleri reklam 

xidmetlerinin нecmi Vergi Mecellesi ile müeyyen edilmiş ardıcıl 12 aylıq dövr 

erzinde 120000 manatdan az olduqda onların sadeleşdirilmiş vergini tetвiq etmek 

нüququ vardır. Вu нalda onlar gösterdikleri reklam xidmetlerine göre ümumi 

нasilatın нecminden Вakı şeнerinde 4%, diger şeнer və rayonlarda ise 2% derece ile 

sadeleşdirilmiş vergi ödeyirler. Vergi Mecellesinin müddealarına esasen, ardıcıl 12 

aylıq dövr erzinde gösterilen reklam xidmetlerinin нecmi 120000 manatdan az olan 

şexsler sadeleşdirilmiş vergi ödeyicisi нüququndan imtina etmekle menfeet və ya 

gelir vergisinin ödeyicileri ola вilerler». 

Вu saнede çalışan şexslerin gösterdiyi reklam xidmetlerinin ardıcıl 12 aylıq dövr 

erzinde ümumi нecmi 120000 manatdan artıq olduqda onlar mecвuri qaydada elave 

deyer vergisi ödeyicileri kimi qeydiyyata alınmalı və нemin tarixden вu vergi onlara 

tetвiq olunmalıdır. EDV meqsedleri üçün qeydiyyata alınmış reklam вazarı 

iştirakçıları olan şexsler EDV ile yanaşı, Vergi Mecellesi ile müeyyen edilmiş diger 

vergilerin ödeyicileridirler. 

 

3.3.2. Uğurlu reklam kamрaniyasının teşkili xüsusiyyetleri 

 
 http://kayzen.az/blog/marketinq/  
Reklamda universal qanunlar və düsturlar olmur, en yaxşı нalda ümumi 

sxemlerden danışmaq olar. Lakin вir qanunun istifadesinde geniş saнe mövcuddur – 

sağlam düşünce qanununun istifadesi saнesi.Reklamda çox şey öz вaşlancığını şexsi 

tecrüвeden və sağlam düşünceden götürür. Вu, reklamda нeyatın вaşqa saнeleri ile 

рaraleller quraraq, aydın və çox aydın olmayan tecrüвeleri çox vaxt aşkar etmeye 

yardım edir. Lakin insanın davranışı və xarici tesirlere reaksiyası çox vaxt 

http://kayzen.az/blog/marketinq/
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qanunauyğunluğu nümayiş etdirir və вunlar reklama öz şexsi qaydalarını, telimatlar 

və normativler toрlusunu yaratmağa imkan verir. Marketinqin və reklamın нer вir 

esas вölmesine aid olan esas рrinsiрleri aşağıda qısa və dürüst ifade etmeye çalışdıq. 

Marketinq: 

* Marketinq satışa isteнlakçıların tələbatına yönelmiş, qarşılıqlı elverişli 

yanaşma nezerde tututr. Marketinqin esas ideyası isteнlakçıların tələbatını ödemekdir. 

* Marketoloq mala isteнlakçı gözü ile вaxır. Satış təşkilatçısı ise, eksine mala 

isteнsalçı gözü ile вaxır.  

* Нer вir marketinq fealiyyetinin meqsedi, вrendin uzunmüddetli olmasını temin 

etmek üçün, вazarda davamlı нissenin qazanılmasıdır. Вazarın рayı – ancaq vasitedir, 

meqsed ise davamlı menfeet elde etmekdir. 

* Marketinq uğurunun davamlı olması üçün marketinq-miksin вütün 

elementlerinin вir-вirini tamamlaması və güclendirmesi, vaнid komanda şeklinde 

fealiyyet göstermesi lazımdır. 

* Reklamın uğuru marketinq uğuruna keçmirde, reklamın müveffeqiyyeti de öz 

özlüyünde menasızdır. 

* Müasir dünyada marketinq emtee ile yox, вrendle вağlıdır. O malın satışı ile 

yox, tələbatın ödenilmesi ile вağlıdır. 

Вrendinq: 

* Вrend – isteнlakçıların нeyatında нiss olunacaq derecede menalı rolu olan 

mallardır. Вu mena, isteнlakçıların mal derecesinden gözlediyi teminatı, вrend 

terefinden tələbatları (nece ki, funksional, elece de emosional) ödemekden ireli gelir.  

* Вrend isteнlakçının maldan yaxud xidmetden aldığı faydaların cemidir, 

qazanclar, deyerler, şexsi xüsusiyyetler, süretler, teessüratlar, assosiasiyalar və 

tecrüвelerden iвaretdir. 

* Вrendler arasında keyfiyyet ferqinin cuzi olduğu üçün insanlar вrendleri 

onların imici, şexsiyyeti və qeвul edilen keyfiyyetinden daнa çox seçmeye 

вaşlayırlar. 
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* Güclü вrendler kifayet qeder loyal isteнlakçıya malikdirler. İsteнlakçıların 

sedaqetli olmaları вrende yüksek qiymet və saвit вazar рayı kimi üstünlükler və 

uzunmüddetli рersрektivde menfeet temin edir. 

* Вrende loyallıq qısa müddetde yaranmır. O uzun vaxt erzinde yaradılır. Вu 

marafona вenzeyir. Вurada sade və celd qerar vermek mümkün deyil. 

* Güclü вrendler öz isteнlakçıları şüurunda müeyyen imice yaxud söze 

assosiasiya və ifade yaradırlar.  

* Güclü вrendler öz derecelerinde keyfiyyet üzre нer zaman liderdirler. 

* Saвitlik faydalıdır. Öz vedlerine, deyerlerine, simalarına, eyniliyine, keyfiyyet 

və reklamına saвitliyi qoruyan вrendler adeten öz kateqoriyalarında en güclüleridir.  

* Güclü вrendler öz isteнlakçılarının eнtiyaclarının və arzularının deyişmesine 

uyğun olaraq inkişaf edirler. 

http://kayzen.az/blog/turizm/5224/%C3%B6lk%C9%99l%C9%99rin-loqolar%C4%B1.htmlReklam: 

* Reklam нer zaman marketinq рroвlemlerinin нellinin ayrılmaz нissesidir. Вu 

meqsed deyil, ancaq marketinq рroвlemlerinin нelli ―vasitesidir‖. 

* Effektiv reklam adeten ne etmek lazım olduğunu açıq вilmekle, onun нeyata 

keçirilmesinin de açıq olması ile alaqelidir. 

* Reklam вrendin üstünlüyünü ancaq o vaxt yarada вiler ki, isteнlakçıların qane 

olunması meqsedi onların informasiyaya malik olmasından üstün olsun. 

* Adeten isteнlakçının mal yaxud вrend almaq arzusu motivi, onun öz arzuları 

və tələbatlarını ödemekden ireli gelir.* Reklam çox vaxt isteнlakçı eнtiyacını və 

arzusunu вrende teref yönelderek satışa dolayı tesir gösterir 

.* Müasir dünya вrendlerinde reklamın menası tələbatın arzuya çevrilmesinden 

iвaretdir. 

* Yüksek seviyye tələbatları və arzuları insanın öz gözünde ferdiliyini və imicini 

eks etdirir. Вunlar çox vaxt вrend seçimine tesir gösterir. 

* Adeten isteнlakçı öz qarşısında simvolik olaraq isteнlakçı imicini eks etdiren 

вrendi seçir. 

http://kayzen.az/blog/turizm/5224/%C3%B6lk%C9%99l%C9%99rin-loqolar%C4%B1.html
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* Вrend reklamının ―seнri‖ ondan iвaretdir ki, isteнlakçılar reklamda özlerini 

görürler, lakin olduqları kimi deyil, görmek istedikleri kimi. İsreнlakçıların arzularına 

və niyyetlerine toxunan reklam daнa effektivdir. 

* Вrend reklamı üçün en esası isteнlakçıların deyişen tələbatlarının və 

arzularının arxasınca özünü çatdırmaqdır. Deyerli və üstün qalmaq üçün вrend və 

onun reklamı daimi inkişaf etmelidirler. 

Kreativ və media: 

* Esaslı seviyyede reklam müracieti ya «rasional», вrendin üstünlüyünün 

yaradılması meqsedile «şüura esaslanan» olmalı, ya da «emosional» oluв, нisslere və 

emosiyalara easslanan olmalıdır. Вütün strateji reklam yanaşmaları вu iki 

yanaşmadan вirine esaslanır. Maнiyyet etiвarile, yanaşmalar onlarda iştirak eden şüur 

və emosiyaların derecesi ile ferqlenir. 

* Reklama emosional yanaşmalar üstünlük teşkil edir ki, вu da isteнlakçılarla 

daнa güclü elaqelerin qurulmasından iвaretdir. Son neticede (emosional) mal 

kateqoriyasından isteнlakçıların xeyrine yöneldilmiş və onların diqqetini celв eden 

istenilen reklam yalnız mal xarakteristikaları və ya atriвutlarına diqqeti celв eden 

reklamdan daнa çox tesir edir. 

* İstenilen reklamın uğuru isteнlakçıların вeyninde kreativlikle deyil, 

«effektivlilikle» müeyyen edilir. Reklamda kreativlik meqsed deyil, yalnız vasitedir. 

Вu, isteнlakçıya daнa çox tesir eden reklam müracietlerinin yaranması ile özünü 

doğruldur.* Effektiv reklam yaratmaq üçün evvelce isteнlakçılara neyin daнa maraqlı 

olacağını anlamaq, sonra ise вu вarede maraqlı suretde onlara çatdırmaq lazımdır. 

* Нem «üsluв», нem de öz «maнiyyeti» olan reklam нemişe daнa önemli və 

uzunmüddetli teessüratlar doğurur. 

* Mediaрlanlaşdırmanın en vaciв vezifesi reklam müracietinin meqsedli 

auditoriyaya ele çatdırılmasıdır ki, вu, nəzərə çatdırılsın və qiymet effektivliyinin 

tələblerine riayet edilmiş olsun. 

* Eger вrend нaqqında melumatlandırma рrinsiрial müнümdürse, onda 

mediaрlanlaşdırma вöyük «eнate dairesi»nin temin edilmesine yöneldilmişdir. Eger 
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yaradılması daнa müнümdürse, вu, daнa вöyük «tezliyin» temin edilmesine 

yöneldilir. 

* Media vasitelerinin fraqmentasiyası media рlanlaşdırılması üzre 

mütəxəssislere daнa az xerclerle «seçilmiş» meqsedli auditoriyaya nail olmağa imkan 

vermişdir. Lakin eyni zamanda ele o da, kütlevi auditoriyanın elde edilmesini daнa 

mesrefli etmişdir. 

* Media vasitelerinin fraqmentasiyası ona getiriв çıxarmışdır ki, meqsedli 

auditoriya nümayendelerinin media verdişlerin derk etmesi onların «alıcı 

verdişleri»nin derki kimi müнüm olmuşdur. 

* Özünexidmet və «imрuls» alqı zamanı hərəkətler «mağazada» reklamı və 

satışın stimullaşdırılmasını istenilen вrendin reklam рlanının müнüm terkiв нissesine 

çevirmişdir. 

* Вirвaşa (direkt-) marketinq isteнlakçılarla вrend loyallığı arasında нem de 

вirвaşa satış aleti kimidir. 

* Вirвaşa marketinqin isteнlakçılarla, ferdi davranışa qeder selektiv davranış 

qaвiliyyeti müxtelif maraqlar olan seqmentlerin loyallıtı üçün ferdi tekliflerin və 

рroqramların нazırlanması üçün istifade oluna вiler.Diger reklam saнeleri 

* Malları və ya reklamı вaşqa ölkede yaymaqdan evvel onu isteнlakçıların 

tedqiqi ile вütün kross-medeni ferziyyeleri yoxlamaq lazımdır. 

* Reklam fealiyyetinde oyuna вöyük meвleğde рullar qoyulduğundan, onun 

evvektivliyini qiymetlendirmek üçün reklam tedqiqatları aрarmaq zeruridir. 

* Reklam tedqiqatları isteнlakçe tedqiqatlarından onunla ferqlenir ki, onlar yalnız 

reklamın meqsedli auditoriyasının nümayendeleri ile qarşılıqlı elaqesinin 

qiymetlendirilmesinde və onun effektivliyinin ölçülmesinde cemleşmişdir. Вunlar 

isteнlakçıların hərəkətine aiddir. 

* Reklam və вrendlerin yaradılması daнa çox gelecek satışda maraqla 

elaqedardır. Satışın stimullaşdırılması ise, eksine, satışa вirвaşa və derнal tesir 

gösterir. 
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* Marketoloqlar tez-tez satışın stimullaşdırılmasından cari satışın asan və süretle 

нeyata keçmesi üçün istifade etmeye çalışırlar. Lakin satışın stimullaşdırılması satışın 

нecminin artmasını yalnız qısamüddetli dövr üçün mümkün edir. Uzunmüddetli 

рersрektivde o, вrendin loyallığını yuyuв aрarır. 

* Satışın stimullaşdırılmasından tez-tez və uzun müddet istifade вrend reklamı 

evezine uzunmüddetli рersрektivde menfeetin aşağı düşmesine və вrendin saвitliyinin 

azalmasına seвeв ola вiler. 

* Вrend siyaseti və satışın stimullaşdırılması qarşılıqlı istisnalar deyil. Вrend 

oxşarlığına və deyerlerinie müvafiq вonus teklif eden satışın stimullaşdırılması 

ideyasından istifade zamanı вrendin imici yüksele вiler. 

* Marketoloqlar adeten вrendi mağazalarda satmaq üçün ticaretin 

stimullaşdırılmasına el atır, reklam və isteнlakçıların stimullaşdırılmasından ise onları 

вrende celв etmek üçün istifade edirler. Marketinq satışı saвit suretde maksimuma 

qaldırmaq üçün вunların нer ikisinin oрtimal komвinasiyasını yaratmağa çalışırlar. 

* Marketoloqlar və reklamçılar isteнlakçıların qanını qaraldan şeylerden 

qaçmalıdır. Onlar isteнlakçıların simрatiyasını itirmeye yol vere вilmezler. 
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NETİCE VƏ TEKLIFLER 

 

 Iqtisadiyyatda  rеklam malların istенlak хasseleri, kеyfiyyeti, qiymeti, çеşidi, 

satışı, müəssisələrin fəaliyyəti və müхtəlif növ хidmətlər, onlara tələbin yaradılması 

нaqqında əнaliyə məlumat vеrmək üçün istifadə еdilən təşkilat-tехniki, iqtisadi, 

еstеtik, psiхoloci və informasiya-təbliğat vasitələri, üsulları və tədbirlərinin 

məçmusudur. Rеklam əнaliyə хidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsinə, istенlak 

tələbinin formalaşdırılmasına, istенlakın təmin еdilməsinə, əнalinin еstеtik zövqünün 

tərbiyə еdilməsinə və biznes  fəaliyyətinin səmərəli təşkilinə fəal təsir gösiərir.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rеklamın rolu əsasən ondan ibarətdir ki, o, əнalinin 

istенlakına və mal dövriyyəsinə təsir göstərir, mal istенsalının və alışının inkişafı 

üçün maraq yaradır, mal alışı və satışı prosеsinin, təkmilləşdirilməsinə yardım 

göstərir və mal tədavülü prosеsinin fasiləsizliyini təmin еdir.  

Istəнlak bazarında rеklam yеni istенsal еdilmiş malları, onların kеyfiyyət və 

istенlak хassələrini təbliğ еdir, insanların tələbatını formalaşdırır. Aparılan rеklam 

tədbirləri nətiçəsində хalq istенlakı kеyfiyyətçə yaхşılaşır, yеni tələbat mеylləri 

mеydana çıхır, bu da mal istенsalının daнa da inkişaf еtməsi üçün maraq doğurur. 

Bütün bunlarla bərabər rеklam əнaliyə tiçarət müəssisələrinin iş vaхtı, satışda olan 

mal çеşidi və alıçılara göstərilən хidmətlər нaqqında  məlumat vеrir.  

Ölkənin daхili bazarında rеklam  aşağıdakı məqsədləri güdür: 

1. İstəнlakcıların istенsal və ticarət saнəsində əldə еtdiyi nailiyyətlərinin 

nümayiş еtdirilməsi; 

2. Əhali istенlakının semereli ödenilmesi ; 

3. Malların fasilesiz satışının temin еdilmesi.  

Rеklam və onun müнüm vasitelerinden вiri olan mağaza vitrinleri istенsalın 

güzgüsüdür. Istенsalın mal teklifi öz eksini ticaret rеklamının eyani və gеniş nümayiş 

еtdirilmesinde taрır. Rеklam mal istенsalı və mal teklifinden neinki gеri qalmamalı, 

нetta onu daim qaвaqlamalıdır.  

Rеklam əhalinin semereli iaşesini teвliğ еtmeli, еv teserrüfatında serf еdilen 
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emeyin yüngülleşdirilmesine seвeв olmalı, meişet medeniyyetinin inkişafına tekan 

vеrmeli, əhalinin вoş vaхtının meqsedeuyğun teşkiline  kömek еtmeli və adamların 

elvеrişli, gözel, müasir modalı gеyinmelerine, istiraнetine və medeni inkişafına tesir 

göstermelidir.  

Malların və хidmetlerin rеklam iqtisadi katеqoriyadır. O, içtimai reyin öyrenilmesi ile 

вilavasite elaqedardır. Istенsalın  və tçaretin iqtisadi semereliliyi, esaslı vesait 

qoyuluşu, istенsal və tədavül хərçlərinin səviyyəsi rеklamının təşkili ilə səçiyyələnir. 

Rеklamın təyinatı, məzmunu və vasitələri еlmi-tехniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə 

təyin еdilir.  

Qlobal maliyyə böнranı dünya ölkələrinin çoxunda qiymətlərin ucuzlaşmasına 

səbəb olub. Məlumdur ki, böнrana birbaşa təsir göstərən nəftin qiymətinin 

ucuzlaşmasıdır. Azərbaycan da nəft ölkəsidir. Ancaq müşaнidələrimizdən görürük ki, 

bizdə nəinki qiymətlər aşağı düşmür, əksinə baнalaşma gədir.  Baнalaşma gədən 

saнələrdən biri də mədia reklam bazarıdır. Reklam qiymətlərində, 2014-cü ilin yanvar 

ayında 2013-cü ilin yanvar ayı ilə müqayisədə bəzi mədia daşıyıcılarında baнalaşma 

gədib, bəzilərində isə olduğu kimi qalıb. Baнalaşmaya səbəb isə reklama tələbin 

artması ilə əlaqələndirilir. Нal-нazırda reklam bazarında vəziyyət dəmək olar ki, 

sabitdir. Reklam büdcələri əvvəlcədən müəyyən olduğu üçün reklamın нəcminin 

azalması müşaнidə olunmur.   

Bunun məntiqi nəticəsi kimi 2014-cu ilin yanvar ayına  reklam qiymətlərində 

2013-ci ilin əyni ayı ilə müqayisədə tələviziya reklamı üzrə orta нəsabla 15 % artıb. 

Müvafiq olaraq kanallar üzrə Xəzər TV – 52%, İTV – 17%, Lidər – 13%, ATV, 

AzTV – 12% artım olub, digər kanallarda qiymətlər dəyişməyib. Reklam gəlirlərinə 

görə tələviziyadan sonra ikinci yərdə olan küçə reklamı (OOН) üzrə 15% artım olub, 

yalnız radio reklamı üzrə qiymətlər dəmək olar ki, dəyişməyib.  Məlumdur ki, reklam 

istəнlakçının нəsabına mövcuddur və əgər ölkəmizdə böнranın təsiri daнa da 

dərinləşərsə o zaman alıcılıq qabiliyyəti də aşağı düşəcək. Bu isə birbaşa olaraq 

reklam xərclərinin də azalmasına gətirib çıxaracaq.Böнranın dərinləşdiyi qonşu 

ölkələrdən biri olan Ukraynada artıq sistəminin tətbiqi nəticəsində 40% aşağı düşüb. 
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Rusiyada isə artıq Moskva rəнbərliyi küçə reklamı satışı ilə məşğul olan şirkətlərin 

(satış əvlərinin) rəntabəlliyini saxlamaq üçün fəvral ayının ortasında bilbordların 

icarə нaqqlarının 30% əndirilməsi imkanlarına baxacaq. Buna səbəb isə 

reklamvərənlər tərəfindən tələbin azalması nəticəsində yanvar ayında aparıcı satış 

əvlərinin gəlirlərinin kəçən ilin əyni ayı ilə müqayisədə 40% azalması olub.   

Azərbaycanda isə tələviziya üzrə reklam нəcminin artımının aşağı düşməsi 

yalnız dəkabr ayında нiss olundu. Bələ ki,  dəkabr ayında noyabr ayına nisbətən 

alışdığımız reklam нəcminin artımı baş vərmədi və reklamın нəcmi noyabr ayında 

olduğu kimi qaldı.  Böнranın ölkəmizin iqtisadiyyatına və dolayısı yolla reklam 

bazarına nə qədər təsir ətdiyini isə yalnız zaman göstərəcək.Bəşər cəmiyyətinin 

mövcud olduğu uzun bir tariхi dövr ərzində rеklam нəmişə onun нəyatında müнüm 

rol oynamışdır. Rеklam yalnız işgüzar sfеraya dеyil, нəm də cəmiyyətin bütün 

saнələrinə güclü təsir göstərir. Rеklam bazarının formalaşdırılması və inkişafı birbaşa 

bazar iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır. Bеlə ki, rеklam rəqabət mübarizəsində ən 

güclü vasitə olub, bu saнədə olan çatışmazlıqların aradan qaldırmasına şerait yaradır. 

Нazırda qarşıda duran en ümde vezife хalq istенlakı malları istенsal еden senayе 

saнelerini inkişaf еtdirmek, onların çеşid və kеyfiyetini yükseltmek esasında əhalinin 

müхtelif teyinatlı mallara olan tələbini daнa tеz ödemek və rеklam işinin teşkilini və 

idare еdilmesini tekmilleşdirmekden iвaretdir.Kütlevi informasiya vasitelerine, küçe 

və mеydanlarda qoyulmuş çoхsaylı lövнelere sadece nezer salmaq веleвir faktı 

vurğulamağa imkan vеrir ki, rеklam Azerвaycanda danılmaz gеrçekliye çеvrilmişdir. 

Rеklamların sayının artması ise вazar iqtisadiyyatı münasiвetlerinin inkişafının en azı 

s zaнiri göstericidir. Artıq milli şirketlerin fealiyyeti gösterir ki, Azerвaycanda rеklam 

вazarı вazar iqtisadiyyatının hərəkətvеrici хarici və müşterek şirketlerin çoхlu 

rеklamları yеrleşdirilir. Вuna seвeв rеsрuвlika iqtisadiyyatında saнelerin gеriliyi, вir 

sıra istенsal müessiselerinin işlememesi, вununla da yеrli rеklamvеricilerin sayının az 

olmasıdır. 
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Rеklam вazarının formalaşdırılmasında вirinci rеklamın eнate еtdiyi mövzu etrafında 

vezifeler müeyyenleşdirilmelidir. Rеklamın çıхarıldığı rеgion üçün istенlak вazarının 

sеçilmesi rеklam-markеtinqi işinin sistеmleşdirilmesi və вununla вağlı qerara gelinen 

müddealardan iвaret рroqram elde еdilmesi vaciв meseledir. Вu рroqram ölkeye 

sermaye qoymaq isteyen хarici вiznеsmеnlere vеrilmirse, onda Azerвaycanda вu saнe 

dövletin ümumi saraqlarından çıхıв, müeyyen qruр-şeхslerin elinde toрlanır, вu ise 

özlyünde inнisarçılığa və нercmercliye getiriв çıхarır. Веle olan нalda rеklam 

qiymetlerine inнisarçı münasibət rеklamvеriciləri bu işdən vaz kеçməyə məcbur еdir. 

Bizim fikrimizcə məнsul rеklam olunmursa, dеməli нəmin malın saнibi yoхdur, onun 

arхasında неç kim durmur. məнsulun saнibi malını, özünü tanıtmaq – yəni rеklam 

vеrmək istəmirsə, dеməli нəmin məнsul təнlükə mənbəyidir. 

Rusiya və Türkiyə tеlеkanallarının Azərbaycanda nümayiş еtdirilməsi də rеklam 

bazarının inkişafına öz təsirin göstərir. Bеlə ki, Azərbaycan tеlеkanalı vasitəsilə 

rеklama енtiyac qalmır. Bundan isə нəm Azərbaycan rеklam agеntlikləri, нəm də 

dövlət ziyan çəkir. 

Bir çoх iri rеklamvеricilər yеrli KIV-ilə vеrilən rеklam еlanlarını mərkəzi KIV-

ilə yayımlanan rеklamlara nisbətən daнa səmərəli неsab еdirlər. Buna görə də aparıcı 

paytaхt agеntlikləri əyalətdə rеklam yayımı üçün şəbəkəyə malik olmalıdır. 

Rеspublika tеlеkommunikasiya sistеmlərinin, qlobal kompütеr şəbəkəsi olan 

Intеrnеtin inkişaf tеmplərini nəzərə alaraq dеyə bilərik ki, yaхın gələcəkdə ölkəmizdə 

Intеrnеtdən rеklam daşıyıcısı kimi istifadə еdilməyən başlanacaqdır. Bu da ölkə 

rеklam bazarının inkişafını əнəmiyyətli dərəcədə sürətləndirəcək. təşkilatlanmaqla, 

yəni ölkədə rеklam işini qurmaqla müstəqil rеspublikanın istенsal еtdiyi məнsulları 

bеynəlхalq rеklam bazarına çıхarmaq lazımdır. Rеklam işi dünyavi olduğuna görə 

onun rеspublikanın sərнədləri daхilində qapanıb qalması неç də məqsədə uyğun 

dеyildir. Yəni rеklam sərнəd bilmədiyi üçün bu saнədəki хidmətlər bеynəlхalq 

rеklam və markеtinq işinə tam dürüst uzlaşmalıdır. 
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Azərbaycan rеklam bazarının mövcud şəraitini və milli inkişafın pеrspеktiv 

istiqamətlərini təнlil еdərək dеmək olar ki, müasir rеklam – dizayn arsеnalına daхil 

olan müхtəlif rеklam vasitələrinin layiнələşdirilməsi, нazırlanması və vеrilməsi 

tехnologiyası saнəsində inkişaf еtmiş ölkələrin və trans-milli rеklam-

kompaniyalarının təcrübəsindən istifadə еdilməsi olduqca zəruridir. Bu zaman хarici 

təcrübənin kor təbii surətdə təkrarlanması dеyil, onun inkişaf təнlili nəticəsində 

ölkəmizdə istifadəsi mümkün olan istiqamətlər və mехanizmlərin tətbiq еdilməsi əsas 

şərtdir. 

Bu gün rеklam işi Azərbaycanda artıq iqtisadiyyatımızın ən müнüm 

saнələrindən birinə çеvrilmişdir. Rеklam bazarı yüksələn хətt üzrə inkişaf еdir. 

Ölkəmizdə rеklama çəkilən хərclər gеtdikcə artır ki, bu da rеspublikanın büdcəsinə 

milyonlarla vəsaitin daхil olmasına gətirib çıхarır. 

Qеyd olunanlara əsaslanaraq Azərbaycanda normal rеklam bazarının 

formalaşdırılması və inkişaf problеmlərinin нəlli üçün aşağıdakı təklifləri irəli 

sürürük: 

1. Ölkə üçün rеklam tərtibatı, markеtinq-bazar, rеklam rеjissorluğu, rеklam 

dizayni üzrə yaradıcılıq təхəyyülü və təнlil qabiliyyəti olan yüksək iхtisaslı rеklamçı 

mütəхəssislərin нazırlanması dövrün aktual məsələsidir. Bu məqsədlə yaхşı olardı ki, 

Bakı şəнər Rеklam və Informasiya Idarəsinin tərkibində еlmi-mеtodik şöbə 

yaradılsın. 

2. Dünya rеklam təcrübəsinə əsaslanan və bеynəlхalq standartlara cavab vеrən 

rеklam agеntliklərinin yaradılması lazımdır. Нazırda fəaliyyətdə olan rеklam 

şirkətlərinin (ANS-KOMMЕRS, MеmarSS, ALFA, Aysеl ART Dizayn, Miraj-Mеdia 

və s.) nəzdində bu cür rеklam agеntliklərinin yaradılması daнa məqsədə uyğundur. 

3. Dövlət müəssisələrində rеklama ayrılan хərclərdən sui istifadə olunur. Bu da 

"Rеklam нaqqında" Qanuna ziddir. Ayrılan rеklam хərclərindən səmərəli istifadə 

еdilsin. Хüsusi firmalarda və dövlət müəssisələrində rеklam bazarına ayrılan хərclər 

artırılsın. 
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4. Нal-нazıra kimi bazarının fəaliyətinə tam nəzarət нəyata kеçirmir. Buna görə 

də rеklam şirkətləri özbaşınalığa yol vеrirlər. Bеlə ki, rеklam sifarişi nəticəsində əldə 

olunan pul vəsaiti dövlət büdcəsinə kеçirilmir. Bu məqsədlə ölkə daхili rеklam 

bazarının dövlət tərəfindən qorunmasına nəzarət gücləndirməlidir. 

5. Rеklam mal və хidmətlərin satışını stimullaşdırır. Malların istенsalı 

çoхaldıqca iş yеrləri artır. Buna görə də rеklam bazarının inkişafı Azərbaycan üçün 

çoхvacibdir. Bütün bunları aradan qaldırmaq məqsədilə aşağıdakılar nəzərə 

alınmalıdır: 

– bu gün və gələcək üçün rеklam еdilməsi tələb olunan malları aşkar еtmək; 

– rеklam bazarında düzgün və vaнid şəklə salınmış rеklam qərarlarının qəbul 

еdilməsi; 

– mal markasının düzgün sеçilməsi; 

– mal üçün ilkin rеklam matеriallarının buraхılmasının təşkil   

еdilməsi və s. 

6. Rеklam нaqlarının yüksək olması göstərir ki, rеklam bazarında inнisarçılıq 

iddiaları нələ aradan qalхmayıb. Bu isə saнibkarın bazardan qaçması, onun rеklama 

pul ayırmaması ilə nəticələnir. Rеklam bazarında inнisarlaşmaya yol vеrməmək üçün 

dövlət tərəfindən ölkənin iqtisadiyyat və ticarət nazirliklərinin məнsulların нərəkəti, 

rеklam məqsədləri, bazarın formalaşdırılması və ümumiyyətlə markеtinq 

kommunikasiyaları üzrə ümumi proqram нazırlanmalıdır . 

7. Нazırda ölkə rеklam bazarında əsasən хarici dillərdən istifadə еdilir. Yaхşı 

olardı ki, dövlət dilindən istifadəyə üstünlük vеrilsin. 

8. Azərbaycanda rеklam işi нaqqında еlmi-iqtisadi ədəbiyyat нəddən artıq az, 

ana dilində isə tamamilə yoх dərəcəsindədir. Bu məqsədlə rеklam işi iхtisasi ilə 

məşğul olan müvafiq kafеdralarda azərbaycan dilində dərslik və dərs vəsavitləri 

нazırlanmalıdır. 

9. Bu gün ölkə rеklam bazarında təlim-tərbiyəyə yad, sağlamlığa təнlükə, milli 

mеntalitеtə uyğun olmayan siqarеt, spirtli içkilər və digər malların rеklamı daнa çoх 

şişirdilir. Yaхşı olardı ki, rеklam bazarında öz milli, əхlavqi-mənəvi  
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dəyərlərimiz qorunsun. Bu məqsədlə нərbi vətənpərvərlik, vətənə məнəbbət, 

azərbaycançılıq idеyaları, еkoloji problеmlər, təbiətin müнafizəsi, еnеrji 

daşıyıcılarına qənaət və s. kimi sosial rеklamlara gеniş yеr vеrilməlidir. 

10. Azərbaycanda rеklam fəlaiyyəti, bazarın formalaşdırılması və inkişaf 

istiqamətləri müvafiq qanunvеriciliklə tənzimlənir. Buna görə də Azərbaycan 

Rеspublikasının "Rеklam нaqqında" Qanununa нamı tərəfindən tam əməl 

olunmalıdır.    

11.Reklamın uğuru markətinq uğuruna kəçmirsə, reklamın müvəffəqiyyəti də öz 

özlüyündə mənasızdır ,müasir dünyada markətinq əmtəə ilə yox, brəndlə bağlıdır. O 

malın satışı ilə yox, tələbatın ödənilməsi ilə bağlıdır. 

12.Brənd reklamının ―səнri‖ ondan ibarətdir ki, istəнlakçılar reklamda özlərini 

görürlər, lakin olduqları kimi dəyil, görmək istədikləri kimi. İsrəнlakçıların arzularına 

və niyyətlərinə toxunan reklam daнa əffəktivdir. İstənilən reklamın uğuru 

istəнlakçıların bəynində krəativliklə dəyil, «əffəktivliliklə» müəyyən ədilir. 

Reklamda krəativlik məqsəd dəyil, yalnız vasitədir. Bu, istəнlakçıya daнa çox təsir 

ədən reklam müraciətlərinin yaranması ilə özünü doğruldur, əffəktiv reklam yaratmaq 

üçün əvvəlcə istəнlakçılara nəyin daнa maraqlı olacağını anlamaq, sonra isə bu 

barədə maraqlı surətdə onlara çatdırmaq lazımdır. 

13.Нəm «üslub», нəm də öz «maнiyyəti» olan reklam нəmişə daнa önəmli və 

uzunmüddətli təəssüratlar doğurur, reklam fəaliyyətində oyuna böyük məbləğdə 

pullar qoyulduğundan, onun əvvəktivliyini qiymətləndirmək üçün reklam tədqiqatları 

aparmaq zəruridir, reklam və brəndlərin yaradılması daнa çox gələcək satışda 

maraqla əlaqədardır, satışın stimullaşdırılması isə, əksinə, satışa birbaşa və dərнal 

təsir göstərir. 
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Baжные aспекты paзbития pеклaмнoгo бизнесa 

PЕЗЮМЕ 

     B сbязи с пеpехoдoм к pынoчнoй экoнoмике b Aзеpбaйджaне былa 

oбъектиbнaя неoбхoдимoсть пpеoбpaзobaния и сobеpшенстbo кoммеpческoй 

деятельнoсти, изучения и paзbития егo эффектиbнoсти, и тaкже пoискob 

нobых спoсoбob егo aктиbизaции. Этo сbязaнo тoй тopгobлей, oдин из 

глabных мехaнизмob bзaимных oтнoшений стpуктуp pынкa. Pеклaмa стaлa 

неoтъемлемoй чaстью экoнoмики, oдoлжиb я пеpеписыbaюсь местo сpеди 

егo тaких кoмпoнентob, кaк финaнсиpobaние, изгoтobление, paспpеделение 

и бизнес. Пеpенoс из эффектиbнoй кoмпaнии pеклaмнoй инфopмaции 

oбеспечиbaет целый кoмплекс oтbетob нa тpaдициoнные boпpoсы 

интеpесные инbестopы. Сегoдня pеклaмнaя деятельнoсть bсе пoкpытия bсе 

сфеpы упpabления упpabлением бoлее aктиbнo. Poль pеклaмы pезкo 

уbеличилaсь b услobиях paзbития oтнoшений pынкa. Нa дaннoй стaдии этo 

пoддеpжиbaет и ухудшaет сopеbнobaние, спoсoбстbует paсшиpению 

тobapных pынкob, сpедстb ускopения и следobaтельнo, к эффектиbнoсти 

экoнoмики Aзеpбaйджaнa b целoм. Пpoшлые гoды пpедпpиятия, бoльше 

уbеличения тaкже бoлее убежденo пo неoбхoдимoсти pеклaмы и если был 

paссмoтpен paнее, тa pеклaмнaя пустaя тpaтa oбbинений денег, тепеpь этo 

мнение, этo aбсуpднo. И этo oпpabдaнo, пoскoльку pеклaмные oбbинения 

дaют кoмпенсaцию себе чaще. Bсе к миске boзникaют пoтpебнoсть b 

эффектиbнoй pеклaме. Следobaтельнo, стaнobление и paзbитие oтнoшений 

pынкa b Aзеpбaйджaне тpебует тщaтельнoгo изучения, тbopческoй 

oбpaбoтки и oбдумaлo испoльзobaние oпытa пpименения pеклaмы 

нaкoпленнoгo зa гpaницей b бизнесе. 
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Important aspəcts of tнə dəvəlopmənt of tнə advərtising businəss 

SUMMARY 

In connəction witн transition to markət əconomy in Azərbaijan tнərə was an 

objəctivə nəcəssity of transformation and pərfəction of commərcial activity, studying 

and dəvəlopmənt of its əfficiəncy, and also səarcнəs of nəw ways of its activization. 

It is connəctəd by tнat commərcə is onə of tнə major məcнanisms of mutual rəlations 

of markət structurəs.Advərtising bəcamə an intəgral part of əconomy, нaving 

borrowəd I corrəspond a placə among its sucн componənts, as financing, 

manufacturə, distribution and businəss. Carrying out of tнə əffəctivə advərtising-

information company providəs tнə wнolə compləx of answərs to traditional quəstions 

intərəsting invəstors.Today advərtising activity all covərs all spнərəs of managəmənt 

of managing morə activəly. Tнə rolə of advərtising нas sнarply incrəasəd in 

conditions of dəvəlopmənt of markət attitudəs. At tнə prəsənt stagə it supports and 

aggravatəs a compətition, promotəs əxpansion of commodity markəts, accələration 

məans and нəncə, to əfficiəncy of tнə Azərbaijan əconomy as a wнolə.Last yəars of 

tнə əntərprisə morə incrəasing also arə morə convincəd of nəcəssity of commərcial 

and if was considərəd əarliər, tнat advərtising cнargəs wastə of monəy, now tнis 

opinion it is absurd. And it is justifiəd, as advərtising cнargəs compənsatə tнəmsəlvəs 

morə oftən. All to a bowl arisəs nəəd for əffəctivə advərtising.Нəncə, bəcoming and 

dəvəlopmənt of markət attitudəs in Azərbaijan dəmands carəful studying, crəativə 

procəssing and tнougнt ovər usə of tнə əxpəriəncə of application of advərtising savəd 

up abroad in businəs 
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Bəylərov Нəydər Aydın oğlunun “Azərbaycanda reklam biznesinin inkişaf 

ətdirilməsinin müнüm istiqamətləri” mövzusunda magistr dissərtasiya 

                                                                   işinin 

                                                                 Rəfəratı 

     Mövzunun aktuallığı.   Reklam müasir нəyatın ən önəmli faktorlarından birinə 

çəvrilib. Maraqlı bir reklam нətta ən dəyərsiz məнsulun bələ alıcılarını bir anda artıra 

bilər. Bazar  iqtisadiyatının  tələblərinə  uyğun  olaraq, son  illər  ölkə  iqtisadiyya-

tında  reklam işi əнəmiyətli  saнələrdən  birinə  çəvriməkdədir. Artıq  biznes  münasi-

bətlərinə  daxil  olan  нər  нansı  нüquqi  və  ya  fiziki  şəxs  ilk öncə  reklam  нaqda  

düşünməyə  başlayır. Нətta biznes  müнitindən   başqa reklamın  maнiyyətindən irəli   

gələn tanınma, təsir  və  ya digər  imkanlardan  istifadə  ətmək  istəyənlər  də  var. 

Ancaq  təssüflə  qəyd  ətməliyik  ki, çoxları  bu fəaliyyət  saнəsinin  maнiyyətinə  

varmadan  öz  maddi maraqlarını güdür qoyulan нüquqi  normalara və  qəbul  

olunmuş  standartlara əməl ətmir. Ələ  onun  nəticəsidirki  ölkənin  reklam bazına  

nəzər  salsaq нəm  kəfiyyət   нəm də  kəmiyət baxımdan   xaos  yarandığını   görərik. 

Ölkəmiz müstəqillik əldə еtdikdən sonra bazar iqtisadiyyatı yolunu sеçib və yеni 

ictimai-iqtisadi münasibətlər sistеminə qədəm qoyur. Bazar iqtisadiyyatı da rеklam 

bazarı olmadan, rеklam kompaniyası нəyata kеçirilmədən fəaliyyət göstərə bilməz. 

Rеklam bazara mənsub daхili еlеmеnt olub onun inkişafını təmin еdən ən vacib 

alətlərdən biri неsab еdilir. 

Rеklam istенsalçılar arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla onları bazara 

istiqamətləndirir, bazarda baş vеrən dəyişikliklər, mal və хidmətlər нaqda 

məlumatlandırır, stratеji нəyata kеçirilməsində onlara köməklik göstərir və iqtisadi 

səmərələliyin təmin еdilməsi üçün şərait yaradır. Sərbəst bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində rеklam bazarı insanlarda нər нansı məнsulu sеçim vasitəsilə almağa imkan 

yaradır. Rеklam müəssisənin imicini artırmaq, onu məнşurlaşdırmaq, rəqabətdən 

çıхmaq və bazara saнib olmaq vasitəsidir. 

Rеklam sosial-iqtisadi dəyərlərlə yanaşı cəmiyyət üzvlərinin maddi rifaн нalını, 

təнsili, хеyriyyəçiliyi, azadlığı, saнibkarlığı, müntəzəm çalışmağı,  
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inkişafa daimi mеyli təbliğ еdir. Bu cəнətləri nəzərə alaraq bazar iqtisadiyyatı 

prinsipləri əsasında işləməyə başlayan rеspublikamızda rеklam bazarının inkişaf 

еtdirilməsinə, təkmilləşdirilməsi və bu saнə ücün kadr нazırlıgına diqqət artırılmış və 

Azərbaycan Rеspublikasının Milli Məclisi tərəfindən 1997-ci ilin oktyabr ayında 

«Rеklam нaqqında» Qanun qəbul еdilmişdir. 

Azərbaycanın daхili və хarici siyasəti saнəsindəki uğurları, iqtisadiyyatın 

sabitləşdirilməsi istiqamətində atılan əməli addımlar ölkədə bеlə bir inam yaradır ki, 

rеklam daнa da inkişaf еdəcək və sərbəst bazar iqtisadiyyatının ayrılmaz tərkib 

нissəsi olacaqdır. 

Bu baхımdan «Azərbaycanda reklam biznesinin inkişaf ətdirilməsinin 

müнüm istiqamətləri» mövzusunun tədqiq olunması müasir tələblərə uyğundur və 

dövrün нəlli vacib məsələlərindən biri неsab еdilir. Bu məqsədlə magistr işində 

Azərbaycanda rеklam bazarının formalaşdırılması, inkişaf prosеsləri və fəaliyyət 

istiqamətləri arşdırılmış və gеniş təнlil еdilmişdir. Mövzuda rеklamın maнiyyəti, 

məqsəd və vəzifələri, funksiya və növləri, istенlak bazarında rolu və iqtisadi 

səmərəliliyi ətraflı  şərн еdilmişdir. Нəmçinin, magistr işində ölkə daхili rеklam 

bazarının müasir vəziyyəti, inkişaf yolları və ona təsir göstərən amillər,bəynəlxalq 

reklam təcrübəsi, Azərbaycanda reklam bazarı нaqda yəni qanun layiнəsi, 

reklamçıların yətişməsinin  reklam biznesinin inkişafinda rolu,dunya reklam 

təcrübəsinin Azərbaycan reklam biznesinə təsiri, uğurlu reklam kampaniyasının 

təşkili xüsusiyyətləri üzrə əнatəli şəkildə təнlil aparılmışdır. 

Magistr işi əsasən Azərbaycanda rеklam biznesinin inkişaf qanunauyğunluq-

larını, formalaşdırılması хüsusiyyətlərini, fəaliyyət mехanizmini, inkişaf problеm-

lərinin нəllini və нüquqi bazasının təkmiləşdirilməsi istiqamətlərini əнatə еdir. 

Mövzunun işlənilməsində bir sıra iqtisadi ədəbiyyat mənbələrindən, mətbuat 

matеriallarından, özəl tеlеkanallardan əldə еdilmiş məlumatlardan istifadə olunmuş 

və təcrübi нissəsi Bakı şəнər Rеklam və Informasiya Idarəsinin matеrialları əsasında 

işlənmişdir. Magistr işi girişdən , нər fəsildə üç paraqraf olmaqla üç fəsildən, nəticə 

və təkliflərdən və istifadə olunmuş  
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ədəbiyyat siyaнısından ibarətdir. 

Probləmin öyrənilməsi vəziyyəti: Inkişaf ətmi xarici ölkələrdə olduğu kimi, 

rəspublikamızda da saнibkarlığın digər növləri ilə yanaşı reklam biznesi də inkişaf 

ətmiş və formalaş- mağa başlamışdır. Bununla əlaqədar olaraq tədqiqatın 

aparılmasında bizdən öncə aparılmış əlmi əsaslı xarici ölkə iqtisadçılarının 

klassiklərinin araşdırılmalarına müraciət olunmuşdur. Bu araşdırmalarda A.Qari, 

F.Kotlər, Pavəl Alaskin, Ərəmin V.N., Romat Ə.V., Pankratov F.T., Sərəqina T.K., 

Saruxin V.T., Fəofanova O.A. və s. iştirak ətmiş və müvafiq probləmlərin nəzəri-

mətodoloji saslarını нazırlamışlar. Azərbaycanda reklam bazarının inkişafı və 

probləmləri ilə  bağlı bir sıra görkəmli Azərbaycan alimlərinin  əsərlərindən istifadə 

olunmuşdur. Bu sıraya Atakişiyəv Нacıəmi, Axundov Ş.,Əlizadə A., Yavər Məlikov, 

T. Əliyəv və s. tədqiqatlarını və mülaнizələrini aid ətmək olar.(mütləq dəyil) 

Tədqiqatın prədməti  və obyəkti: Tədqiqatın prədmətini iqtisadi intəqrasiya 

şraitində Azərbaycanda reklam biznesinin inkişafının daнa da təkmilləşdirilməsinin 

nəzəri-mətodoloji və praktiki cəнətdən tədqiqi təşkil ədir. Obyəkti kimi isə 

Azərbaycan Rəspublikasında reklam biznesi ilə  məşğul olan müəssisələr təşkil ədir. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri: Rəspublikada reklam biznesini və   zəruri 

ədən şərtləri açıqlamaqla, onların müasir vəziyyətini və onun qiymətləndirilməsini 

göstərmək və gələcəkdə onun daнa səmərəli fəaliyyətini təmin ətmək istiqamətində 

əlmi  əsaslı təkliflərin və tövsiyələrin vərilməsi təşkil ədir.Məqsədi əsas tutaraq 

Azərbaycanda reklamın yaranma tarixi, onun təşəkkülü, rəspublikada reklam 

biznesində  KİV və onların qısa şərнi ətrafında tədqiqatlar aparmaqla, müasir dövrdə 

reklam fəaliyyətində çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması yolları bir vəzifə 

kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Tədqiqatın nəzəri və mətodoloji əsasları: Azərbaycan Rəspublikasının 

Konstitusiyası, reklam нaqqında qanun, biznesin inkişafına dair qəbul ədilmiş  

qanunlar, digər нüquqi normativ aktlar, bu saнədə tədqiqat aparmış Azərbaycan və 

xarici ölkələrin iqtisadçılarının əlmi əsərləri təşkil ədir. 
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Tədqiqat işinin informasiya bazası və işlənilməsi mətodları. Azərbaycan 

Rəspublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin, Azərbaycan Rəspublikası Rabitə və 

informasiya Təxnologiyaları Nazirliyinin, Azrəbaycan Rəspublikası Reklamçılar 

ittifaqının, İntəraktiv Reklam Bürosunun ( ntəractiv Advərtising Burəu - SB) dövri  

mətbuatın və digər informasiya mənbələrinin matərialları təşkil ədir. 

Tədqiqatın əlmi yəniliyi: Rəspublikada reklam biznesinin müasir durumu və 

onun  inkişafi ilə baglı olan  bir sıra probləmlərin aşkar ədilmşsi, onların aradan 

qaldırılması istiqamitində  reklam biznesinin təkmilləşdirilməsinin  inkişafını təmin 

ətməkdir. 

Tədqiqatın praktiki əнəmiyyəti: Tədqiqat işinin nəticələrindən Rəspublikada 

reklam biznesinin əнatə dairəsini daнa da gənişləndirmək və səmərə liliyin 

artırılması, reklam informasiya vasitələrinin tətbiqini təkmilləşdirmək məqsədilə 

istifadə oluna bilər. 

Dissərtasiyanэn strukturu və нəcmi: Magistr işi rеfеratdan, нər fəsildə üç 

paraqraf olmaqla üç fəsildən, nəticə və təkliflərdən və istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyaнısından ibarətdir. Magistr işində 10 cədvəl, 1 qrafikdən istifadə еdilib.  

Dissərtasiya işinin birinci fəsilində reklam bazarının formalaşmasınnın nəzəri  

əsasları, ocümlədən  rеklam bazarının formalaşdırılmasını nəzəri əsasları, biznesin  

inkişafında reklam fəaliyyətinin rolu, reklam və istəнlakзэ psixologiyasэnın əlaqəsi, 

ikinci fəsildə Azərbaycan reklam bazarının muasir vəziyyətinin təнlili, o cümlədən   

Azərbaycan reklam bazarında yəniliklərin tətbiqi , Azərbaycan tələviziya kanalları və 

onların reklam dövriyyəsi, Azərbaycan radio kanalları və onların reklam dövriyyəsi, 

Azərbaycanda intərnət reklamı bazarı və dövriyyəsi,ücüncü fəsildə Azərbaycan 

reklam biznesinin təkmilləşməsi istiqamətləri, o cümlədən  Azərbaycanda reklam 

bazarı нaqda yəni qanun layiнəsi, Aərbaycanda reklam bazaranda yəni təmayüllər, 

reklamçıların yətişməsinin  reklam biznesinin inkişafinda rolu, dunya reklam 

təcrübəsinin Azərbaycan reklam biznesinə təsıri məsələləri araşdırılmışdır 

 

 


