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                                   AZƏRBAYCANDA MEDİANIN MÖVCUD DURUMU 

Media siyasətdə, iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ona görə  də media 

hakimiyyətlərin bölgüsü sistemində icra, qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti ilə yanaşı 

dördünücü hakimiyyət kimi göstərilir. Yəni, media cəmiyyətdə “dördüncü hakimiyyət” 

funksiyası rolunu oynamaqdadır. Azərbaycanda “dördüncü hakimiyyət”in mövcud durumuna 

nəzər yetirsək, o zaman medianın bu funksiyanın həyata keçirməsində çətinliklərlə üzləşdiyini 

müşahidə edərik. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının (RSF) 2019-cu il mətbuat azadlığı hesabatı 

da Azərbaycanda mətbuat sahəsində islahatları labüd edir. Belə ki, 2018-ci il ilə müqayisədə 

Azərbaycan 180 ölkə arasında 166-cı yerdən 168-ci yerə geriləyib.1 Təşkilatın dəyərləndirməsinə 

görə pandemiya mətbuat azadlığını kölgələyən bir sıra böhranlara işıq salıb və onları gücləndirib.  

Ümumilikdə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən media orqanlarının sayına gəldikdə, televiziya 

kanallarının sayı 24, radio kanalların sayı 162, mətbu nəşrlərin sayı isə 5343-dür 3. Onlardan 

təxminən 300-ə yaxını fəaliyyətdədir. Fəaliyyət müntəzəmliyini qoruyanların sayı isə daha azdır. 

Ümumən mövcud istiqamətdə qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Bu vəziyyətin aradan qaldırılması 

üçün Mətbuat Şurasının səsləndirdiyi təklif belədir ki, KİV-lərin təkrar qeydiyyatı aparılsın, bu 

məqsədlə yeni mexanizmlər müəyyənləşdirilsin və qeydiyyat üçün “Kütləvi informasiya 

vasitələri haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş mexanizmlər real vəziyyətin doğurduğu şərtlərə 

uyğun yenidən hazırlansın4. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ənənəvi media orqanların sayında ötən illərlə müqayisədə artım 

müşahidə olunsa da, cəmiyyət informasiyanı daha çox online mediadan əldə edir. Operativlik, 

güvənirlik və kontent baxımından tv, radio və çap mediası online mediadan geridə qalır və 

ənənəvi media getdikcə öz funksionallığını və dayanıqlığını itirməkdədir.  

IREX-in Dayanaqlı Media İndeksi üzrə də Azərbaycanda medianın dayanıqlılıq durumu aşağı 

dəyərləndirilib. Belə ki, 2018-ci ildə Azərbaycanın media dayanaqlığı 1.02 balla 

qiymətləndirilibsə, bu göstərici 2019-cu ildə 0.94 bala düşüb5. Qeyd edək ki, indeks söz azadlığı, 

jurnaliskərin peşəkarlığı,  biznesin idarəedilməsi, xəbər mənbələrinin çoxluğu və dəstək 

institutlar kateqoriyalar üzrə dəyərləndirilmələri özündə ehtiva edir. 

                                                           
1 https://rsf.org/en/azerbaijan 
2 http://www.ntrc.gov.az/ 
3 http://www.presscouncil.az/ 
4 http://www.anl.az/down/meqale/sherq/2019/dekabr/03.htm 
5 https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2019-full.pdf 



 
 

Medianın dayanıqlığına təsir göstərən faktorlardan biri də informasiya təhlükəsizliyidir. 

Azərbaycanda informasiya əldə etmənin əsas mənbəyinin online media olduğunu nəzərə alsaq, 

bu zaman informasiya təhlükəsizliyinin daha önəm kəsb etdiyini görərik. 2017-ci ildə 

"İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Qanuna əlavə edilən 

fəsil qanunla qadağan olunmuş məlumlatların yayımı baxımından müsbət addım hesab edilsə də, 

ancaq icra strukturuna onun  mülahizəsi əsasında media orqanının fəaliyyətini dayandırmaq, 

bloklamaq hüququnun verilməsi Azərbaycanda Konstitusiyanın 50-ci (məlumat azadlığı) və 47-

ci (İfadə azadlığı) maddələrinə6, həmçinin Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının ifadə 

azadlığını tənzimləyən 10-cu maddəsinə7 ziddir və bu addım media azadlığı üçün təhlükə yarada 

bilər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.e-qanun.az/framework/897 
7 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_AZE.pdf 



 
 

MEDİANIN İQTİSADİ DAYANIQLIĞI 

Medianın ən önəmli sütunu medianın maliyyə dayanıqlığı məsələsidir. Media iqtisadi 

müstəqilliyini artırdığı zaman daha da güclənir. Bu iqtisadi asılılıq da əsasən reklam gəlirləri 

vasitəsilə tənzimlənir. Dünya mediasının əsas gəliri reklam vasitəsilə formalaşsa da, Azərbaycan 

mediasının reklam gəlirlərindəki durum heç də ürəkaçan deyil. Bu göstəricilər 2017-ci ilin 

göstəricilərindən bir qədər yaxşı olsa da,  ümumilikdə KİV-lərin reklam gəlirləri aşağıdır. Belə 

ki, 2018-ci ildə Azərbaycan KİV-lərinin reklam gəlirləri 7 mln. 747,2 min manat (4,03 mln. 

avro) təşkil edib. Bu, bir il əvvəl olduğundan 3 mln. 60 min manat (1,87 mln. avro) çoxdur. 

2017-ci ildə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin reklam gəlirləri 4 mln. 684,8 min 

manat (2,3 mln. avro) təşkil edib. Bu, əvvəlki ilə nisbətən 6,2 mln. manat (3,1 mln. avro) azdır. 

2016-cı ildə reklam gəlirləri 10,9 mln. manat (5,4 mln. avro) təşkil edib. 

 

 

Televiziyanın gəlirləri 3,5 mln. manatdan (1,7 mln. avro) 6,9 mln. manata (3,6 mln. avro) qədər 

artıb. Radionun gəlirləri 701 min manatdan (350 min avro) 360,2 min manata (187,2 min avro) 

qədər azalıb. İnternet-medianın gəlirləri 352 min manatdan (176 min avro) 474,5 min manata 

(247 min avro) qədər artıb. Qəzetlərin və jurnalların gəlirləri 35,5 min manatdan (17,7 min avro) 

1 min manata (520 avro) qədər azalıb8.  

 

                                                           
8 https://aqreqator.az/az/iqtisadiyyat/194489 
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Media ekspert Ələsgər Məmmədli 10-15 il əvvəl Azərbaycanın reklam gəlirlərinin 40-60 mln 

dollar təşkil etdiyini bildirir, 2019-cu ildə isə bütün medianın 7 milyon manatdan çox gəlirlər 

olub. Diqqət çəkən digər məqam, bütün qəzet və jurnallara ayırılan il ərzində reklamın həcmdir. 

Belə ki, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2019-cu il üzrə qəzet və 

jurnalların reklam gəlirləri 1000 manat olub. Yəni, ilboyu bu media orqanı 100 manat reklam 

alıb. Çap mediasının maliyyə dayanıqlığına mənfi təsir göstərən digər məsələ 2016-ci ildə çap 

məhsullarına Əlavə Dəyər Vergisinin (ƏDV)  tətbiqi oldu. Ancaq Vergi Məcəlləsinə görə çap 

məhsulları ƏDV-dən azad olunsa da, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən Nazirlər 

Kabinetinin 2015-ci ildən ləğv edilən 11 saylı qərarını əsas götürülür. Ancaq qanunun 

164.1.7-ci maddəsində9 ƏDV-dən azad edilən məhsulların siyahısında kütləvi informasiya 

vasitələri məhsullarının bütün növləri üzrə dövriyyələr, KİV istehsalı ilə bağlı redaksiya, 

nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti də var. 

Ümumilikdə media reklamlarının ÜDM-dəki həcminə də diqqət yetirsək, o zaman  medianın 

reklam bazarının böhranda olduğunu müşahidə edərik. Belə ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda 

ÜDM 81.7 milyard manat olub10. ÜDM-də media reklamın payı isə 0.009% təşkil edib. 

Media orqanlarının iqtisadi dayanıqlığı üçün hökümət tərəfindən bir sıra tədbirlər də həyata 

keçirilmədədir. Belə ki, dövlət büdcəsindən mediaya maliyyə dəstəyi üçün Kütləvi İnformasiya 

Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fonduna demək olar ki, hər il maliyyə vəsait ayrılırdı. 

2019-cu ildə bu rəqəm 4 milyon 62,9 min manat olmuşdur. Ancaq media ekspertlər dövlət 

tərəfindən media qurumlarına edilən maliyyə yardımlarını effektiv və dayanaqlı hesab etmir, 

əksinə bu dəstəyin medianı asılı vəziyyətə saldığı, tənbəlləşdirdiyi düşüncəsindədirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.e-qanun.az/code/12 
10 https://www.azstat.org/portal/ 
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TƏDQİQAT VƏ METODOLOGİYA 

Tədqiqatın məqsədi 

Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda media orqanlarında yayımlanan iqtisadiyyat xəbərlərini 

məzmun və anlatım baxımından incələyib, mənfi və müsbət nüansları aşkarlamaqla iqtisadi 

xəbərlər sahəsində çalışan media nümayəndələri üçün yol xəritəsi hazırlamaqdır. 

Metodologiya 

Azərbaycan çap, televiziya, radio və online media orqanlarının 2019-2020-ci illər üzrə 

yayımladığı iqtisadi xəbərlər “qualitative” araşdırma yöntemi olan kontent və anlatım analizi 

vasitəsilə incələnib. Bununla yanaşı, sözü gedən media orqanlarında iqtisadi xəbərlər sahəsində 

ixtisaslaşan media ekspertləri ilə dərinləməsinə müsahibələr aparılıb. Bu müsahibələr mövcud 

vəziyyəti daha dərindən analiz etmək, problemləri və çətinlikləri daha aydın görmə baxımında 

tədqiqata yardımcı olub. 

 

İQTİSADİYYAT XƏBƏRLƏRİ ÇAP MEDİASINDA 

Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən mətbu nəşrlərin sayı 5343-dür. Ancaq 300-ə yaxın mətbu 

nəşr aktiv fəaliyyətdədir. Bu mətbu nəşrlərdə  iqtisadiyyat üzrə xəbər bölmələri olsa da, kontent 

və anlatım keyfiyyəti baxımından mövcud dəyərləndirmə aşağı səviyyəsidədir. İqtisadiyyat 

xəbərlərinin çap mediasında yayım həcminə gəldikdə, ötən illər müqayisədə 2019-2020-ci illərdə 

pandemiya səbəbindən iqtisadiyyat xəbərlərinə daha çox yer ayrılmağa başlanıldı. Ancaq bu 

sahədə kəmiyyət artımı olsa da, kontent və anlatım analizi çap mediasında iqtisadi xəbərlərin bu 

baxımdan kefiyyətinin aşağı oldugunu göstərir.  

Kontent və anlatım analizi: 

Azərbaycan çap mediasında yayımlanan iqtisadi xəbərlərin mövzusu eynilik təşkil edir. Adətən 

məzənnə, neft qiymətinin artımı və ya azalması ilə bağlı xəbərlər, eyni zamanda rəsmi 

qurumların press-reliz xəbərləri üstünlük təşkil edir. Ancaq pandemiyanın iqtisadi təsirləri ilə 

bağlı xəbərlərə də rast gəlinsə də, bu xəbərlər rəsmi xarakter daşımaqdadır. İqtisadi şərhlər, 

analizlər isə çox az saydadır. Bununla yanaşı, yayımlanan iqtisadiyyat xəbərləri rəqəm və termin 

ağırlıqlıdır və bununla bağlı təhriflərə də rast gəlinir. İqtisadçı jurnalist Namiq Hüseynov da 



 
mətbuatda yayımlanan iqtisadiyyat xəbərlərinin keyfiyyətini aşağı qiymətləndirir və kontentin 

press-relizlər üzərində qurulduğunu bildirir: 

                         “Azərbaycan mətbuatında iqtisadi mövzuda yayımlanan materialların keyfiyyəti  əksər 

hallarda aşağı olur. İqtisadiyyatdan yazan jurnalistlərin çoxu işini müxtəlif qurumların 

yaydığı press-relizlər üzərində qurub, ən yaxşı halda hansısa məsələyə münasibət 

öyrənirlər. Hətta bəzən qələm əhli yayılan press-relizi belə diqqətlə oxumur, halbuki ordan 

da maraqlı məqamlar tapmaq, inkişaf etdirmək olar. Müxtəlif qurumların saytlarında 

maliyyə (audit) hesabatları, cürbəcür reyestrlər var. Amma bunlarla maraqlanan, təhlil 

edən jurnalistlərin sayı maksimum 10 olar. Onlar da əsasən bir neçə informasiya 

agentliyində cəmləşib. Ümumilikdə iqtisadi jurnalistikanın vəziyyəti ağırdır. Baxmayaraq 

ki, bu sahə jurnalistikanın digər sahələri ilə müqayisədə daha çox perspektiv, reklam 

bazarı vəd edir.” 

                           Ümumilikdə iqtisadiyyat xəbərləri xəbərçilik ünsürlərini də özündə əks etdirməli, xəbərdə təməl 

qayda olan 4N +1KH (5W + 1H) tələbinə cavab verilməlidir. Bununla yanaşı, xəbər başlıqları 

ümumi kontenti əks etdirəcək şəkildə, mümkün olduqca qısa və anlaşılır şəkildə olmalı, eyni 

zamanda rəqəmlərlə başlanılmamalıdır. Azərbaycan çap mediasında yayımlanan iqtisadiyyat 

xəbərlərinə diqqət yetirsək, sözügedən qaydaların bütün çap mediası tərəfindən əməl 

olunmadığını görərik. Örnək olaraq “Üç Nöqtə” qəzetinin 5 noyabr 2019-cu ildə “Azəri-Çıraq-

Günəşli” yataqlar blokundan 20 mln.ton neft hasil edilib” başlıqlı xəbərinə nəzər salaq.  

                             



 
                            Xəbər başlığı oxucu üçün anlaşılır bir məlumat vermir. Oxucu burada anlamaycaq ki, 20 milyon 

ton neftin  hasilatı artımdır, yoxsa azalmadır. Ona görə də bütün oxucuların iqtisadçı olmadığını 

nəzərə alıb rəqəmləri analiz etdikdən sonra başlıq sadələşdirilmiş şəkildə yazılmalıdır. Qeyd 

olunan xəbərdə başlığın “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokunda neft hasilatı artıb (və ya 

azalıb)” şəklində yazılması məqsədəuyğun olardı. 

                             İqtisadçı jurnalist Qalib Toğrul hesab edir ki, iqtisadiyyat xəbərlərin yazılımında nöqsanlara 

yol verilməsi jurnalistlərin qeyri peşəkarlığından, iqtisadi biliklərinin zəifliyindən və mediada 

ixtisaslaşmanın olmamasından qaynaqlanır. 

                                           “İqtisadi mövzuda yazılan məqalələrin, xəbərlərin səviyyəsini orta səviyyədən də 

aşağı qiymətləndirirəm. Çünki hazırda bu sahədə yazan peşəkar jurnalistlər çox 

azdır, demək olar ki, yoxdur. 2000-ci illərin əvvəlləri ilə müqayisə etsəm, görərik ki, 

vəziyyət pisləşməyə doğru gedib, mətbuatda iqtisadi sahədə yazan peşəkar 

jurnalistlərin sayı kəskin şəkildə azalıb. Bu da özünü həmin məqalələrdə göstərir. İlk 

növbədə problem ondan ibarətdir ki, jurnalistlərin ilkin baza səviyyəsində iqtisadi 

bilikləri yoxdur və Azərbaycan jurnalistikasında ixtisaslaşma mövcud deyil. Şou-

biznes və digər  mövzularda yazan jurnalist həm də iqtisadi mövzuda yazır. Bu da ilk 

növbədə maliyyə çatışmazlığı ilə əlaqədardır.” 

Azərbaycan çap mediasında diqqət çəkən digər nöqsanlar sırasına press-relizlərin redaktə 

edilmədən, olduğu kimi yazılması, xəbər mənbəyinin etdiyi səhvlərə varılmadan, faktlar 

yoxlanılmadan xəbərlərin yayılımı daxildir. Bununla yanaşı, iqtisadiyyat sahəsində qəbul edilmiş 

qanunlarla bağlı xəbərlərin məzmununda da təhriflərə yol verilir və xəbərin dilində mürəkkəblik 

müşahidə edilir. Xəbər dilinin mürəkkəbliyi yalnız bu məzmunda olan iqtisadiyyat xəbərlərində 

deyil, makro və mikro iqtisadiyyat xəbərlərində, eləcə də xəbərin qaynağında da görülməkdədir. 

İqtisadçı jurnalist Namiq Hüseynova görə bu dil mürəkkəbliyi xəbərin keyfiyyətinə də neqativ 

təsir göstərir: 

                  “İqtisadi xəbər mənbəyinin dilinin mürəkkəb olması da müəyyən qədər iqtisadi jurnalistikanın 

keyfiyyətinə təsir edir. İqtisadi xarakterli fərman və sərəncamların, qərarların mahiyyətini 

əksər jurnalistlər başa düşmür. Tutaq ki, hansısa qanuna dəyişiklik olunubsa, həmin qanunu 

tapmaq, nəyin dəyişdiyini başa düşmək, daha sonra isə bunu sadə xalq dilində yazmaq hər 

jurnalistin “baş qoşmaq” istədiyi iş deyil. Bizdə nəinki rəsmi resursların dili, həttat bəzi 

məmurların da dili qəlizdir, mürəkkəbdir. Bəzən nazirlər, komitə sədrləri elə danışırlar ki, 

hətta peşəkar jurnalistlər belə onların nə demək istədiyini tam anlamır.” 

 Pandemiya dönəmində dövlətin sahibkarlara yönəlik hazırladığı iqtisadi güzəştlər paketi ilə 

bağlı çap mediasında yer alan bir çox xəbərlər də kontent və anlatım qüsurlarına örnək ola bilər. 

Belə ki, qeyd olunan mövzu ilə bağlı çap mediasında “copy-paste” prinsipi hakim idi və 

məzmunun qeyri aydınlığı oxucularda çaşqınlıq yaradırdı. Bu kimi hallarda jurnalist məlumatı 

detallı aydınlaşdırmaqla yanaşı, oxucuda narahatlıq yaradan məqamları iqtisadçıların şərhi ilə 



 
anlaşıqlı hala gətirməlidir. Eyni zamanda ənənəvi qrafiklər və cədvəllərdən istifadə etməklə 

oxucunun daha aydın məlumat əldə etməsinə yardımcı olmalıdır.  

 

İQTİSADİYYAT XƏBƏRLƏRİ RADİOLARDA 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ümumrespublika radio kanallarının sayı 13, regional radio 

kanallarının sayı isə 3-dür. Azərbaycan radiolarının geniş dinləyici auditoriyası yoxdur, əsas 

dinləyicilər demək olar ki, sürücülərdir. Xəbər xətti olaraq isə radiolar xəbər missiyasını çox qısa 

yerinə yetirir və əsasən də şou-biznes mövzuları aktualdır. İqtisadiyyat xəbərlərinin 

çatdırılmasına gəlincə, radiolarda da digər media orqanlarında olduğu kimi boşluqlar 

mövcuddur. Xəbərlərin böyük əksriyyəti məzmun baxımdan yalnız statistik bilgilərdən ibarətdir, 

təhlillər isə yox həddindədir. İqtisadiyyatla bağlı verilişlər isə yalnız “ASAN” və “Azad 

Azərbaycan” radiolarında mövcuddur. 

Kontent və anlatım analizi: 

Azərbaycan radiolarında iqtisadiyyat xəbərlərinə geniş yer verilmir. Səsləndirilən iqtisadiyyat 

xəbərləri isə daha çox statistik səviyyədə olur, şərh və təhlillərə demək olar ki, zaman ayrılmır. 

“ASAN” və “Azərbaycan Dövlət Radiosu” istisna olmaqla, digər radiolar xəbər istehsal etmir,  

xəbər agentliklərinin məlumatını paylaşırlar. Radio sahəsində media ekspert Əli Əhmədov 

mövcud durumu radiolarda iqtisadiyyat xəbərləri üzrə xüsusi müxbirlərin və ixtisaslaşmanın 

olmaması ilə əlaqəndirir: 

                  “Azərbaycan radiolarında ixtisaslaşma mövcud deyil. Radioların müxbir heyəti də olduqca 

məhduddur. Ona görə də onların geniş məlumat verməyə imkanları yoxdur.  Digər səbəb 

radioda olan vaxt qıtlığıdır. Vaxt qıtlıgı da geniş analizlər verilməsini əngəlləyən 

vasitələrdəndir.” 

                  Radio fərqli bir kütləvi informasiya vasitəsi olduğuna görə burada xəbərin çatdırılması imkanları 

da məhduddur. Ancaq səsləndirilən iqtisadiyyat xəbərlərinin böyük əksəriyyəti anlatım 

baxımından qüsurludur. Belə ki, çap mediasında olduğu kimi radioda da bu tip xəbərlər rəqəm 

ağırlıqlıdır, dili isə mürəkkəbdir. Expert Əli Əhmədov da hesab edir ki, Azərbaycan radiolarında 

iqtisadi xəbərlərin anlaşıqlı şəkildə ifadə edilməsi ənənəsi azdır: 

“Adətən uzun uzadı rəqəmlər sadalayırlar, bəlkə də özlərinin bu rəqəmlərin həcmindən 

xəbərləri yoxdur. radiolarda ixtisaslaşma yoxdur. Şou-biznes yazan adam həm də 

iqtisadiyyatdan yazır. Məlumatları sadə şəkildə çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, radio 

jurnalistlərinə iqtisadi, biznes sahəsində təlim keçirilməlidir ki, onlar o məlumatların 

içərisində ən vacib məqamları görüb onu sadə şəkildə çatdıra bilsin.” 



 
Radiolarda iqtisadiyyat xəbərlərinin əsas mənbəyi xəbər agentliklərindən əldə edilən xəbərlər 

olduğuna görə burada informasiyanın düzgünlüyünü şübhə altına alan məlumatlara da rast 

gəlmək mümkündür.  

İQTİSADİYYAT XƏBƏRLƏRİ TELEMƏKANDA 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ümumrespublika televiziya kanallarının sayı 12, həmçinin 

regional televiziya  kanallarının sayı da 12-dir. Radio ilə müqayisədə televiziya kanallarında 

iqtisadiyyat xəbər və verilişlərinə daha çox yer verilməkdədir. Ancaq məzmun və anlatım 

baxımından iqtisadiyyat xəbərlərinin kefiyyəti də yüksək qiymətləndirilmir.  

Kontent və anlatım analizi: 

Məzmun baxımından televiziya kanallarında iqtisadiyyat xəbərləri çap mediası və radio xəbələri 

ilə eynilik təşkil etsə də, ancaq televiziyada iqtisadi verilişlər radio ilə müqayisədə nisbət 

üstünlük təşkil edir, təhlil və şərhlərə də yer verilməkdədir.  

Pandemiyanın da TV-lərin iqtisadiyyat xəbərlərinin məzmununa təsirini nəzərə alsaq, o zaman 

pandemiyanın iqtisadi təsirlərinə yönəlik xəbərlərin də üstünülük təşkil etdiyini görərik. Bununla 

yanaşı, TV-lər iqtisadiyyat xəbərləri də daha çox statistik bilgilərlə, rəqəmlərlə yüklənir. Xəbərin 

“4N+1KH” qaydasının pozulması halları ilə də qarşılaşmaq mümkündür. Ancaq məzmun 

baxımından dövlət , ictimai və özəl TV-lərin iqtisadiyyat verilişləri bir-birindən fərqlənir. Belə 

ki, dövlət və ictimai tv-lərdə əsasən mako iqtisadiyyat xəbərləri üstünlük təşkil edirsə, özəl 

televiziya xəbərlərində mikro iqtisadiyyat xəbərləri hakimdir. Bu isə özəl TV-lərin reklam əsaslı 

xəbərlərə üstünlük verməsi ilə əlaqəlidir. 

Anlatım, dil baxımından isə bütün televiziya kanallarında yayımlanan iqtisadiyyat xəbərləri 

anlaşıqlı hesab edilmir, qüsurlar daha çox regional televiziya kanallarında müşahidə edilir. 

İzləyicilər mürəkkəb cümlələr yerinə, sadə və bilgiləndirici məlumatlara üstünlük verirlər və bu 

baxımdan regional TV-lərdə yayımlanan iqtisadiyyat xəbərlərin keyfiyyəti məqbul hesab 

edilmir. 

TV-lərdə  iqtisadiyyat verilişlərin bir çoxunda  şərh və təhlillərin məzmun və anlatım tərzinə 

diqqət yetirsək, o zaman məzmunun məhdud, dilin isə mürəkkəb olduğunu müşahidə edərik. 

Media ekspert Ramiz Əliyev Azərbaycan televiziya məkanında iqtisadi şərhlərdə çox yanlışlara 

yol verildiyini söyləyir. Ekspertə görə bu kimi qüsurlar da jurnalistlərin, eləcə də iqtisadçıların 

dərin iqtisadi biliyə sahib olmamaqlarından qaynaqlanır: 

“Azərbaycanda iqtisadçıların və tv jurnalistlərinin iqtisadi savadlılıq səviyyəsi qanedici 

deyil, dərin biliyə sahib deyillər. Ən önəmlisi bəzi expertlərin şərhi vətəndaşlarda çaşqınlıq 



 
yaradır. TV-lər xəbər xatirinə istənilən iqtisadçını verilişə dəvət etməməlidir. Təcrübəli, 

danışabilən şəxslər dəvət olunmalıdırlar. Digər ölkələrlə müqayisə aparsaq, Türkiyə, Rusiya 

teleməkanında iqtisadi şərhlərdə yanlışlıqlara çox az hallarda rast gəlinir. Ancaq bizdə 

iqtisadi savadı olmayan insanlar iqtisadi şərhlər, proqnozlar verir. Ekspertlər çağırılır, 

danışdırılır, ancaq soruşulmur ki, sənin peşən hansı sahə üzrədir.  Hətta dövlətin qəbul 

etdiyi qanunları oxumadan özlərindən müəyyən proqnozlar verirlər. Bu da dogru deyil.” 

Ümumilikdə iqtisadiyyat xəbərləri öz daxilində də müxtəlif sahələrə - aqrar, turizm, sənaye, 

maliyyə-bank kimi- bölünməli və iqtisadi materiallar da qeyd olunan sahələr üzrə ixtisaslaşan 

jurnalistlər tərəfindən hazırlanmalıdır. Ancaq Azərbaycan televiziya məkanında bu kimi 

ixtisaslaşmalar aparılmaqdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR 

Azərbaycan media orqanlarının inkişafına yönəlik hökumət tərəfindən bir sıra islahatlar həyata 

keçirilsə də, ancaq  medianın iqtisadi dayanıqlığı və  jurnalistlərin peşəkarlığı baxımından bir 

sıra çətinliklər qalmaqdadır. Bu kimi çətinliklər də iqtisadiyyat xəbərlərinin kefiyyətinə neqativ 

təsir göstərən faktorlardandır. Media orqanlarında iqtisadiyyat xəbərlərinin məzmun və anlatım 

baxımından mövcud durumuna gəldikdə, burada da bir sıra qüsurlar görülməkdədir. Belə ki, 

media orqanlarında iqtisadiyyat xəbərlərinin məzmun əhatəliliyi geniş deyil və  əsasən gündəlik 

iqtisadiyyat xəbərlərində məzənnə, neft qiymətində müşahidə olunan artım və ya azalma 

xarakterli mövzular üstünlük təşkil edir. Bununla yanaşı, mövcud pandemiya şəraiti də 

iqtisadiyyat xəbərlərinin məzmununa da təsir göstərməkdədir. Belə ki, radio kanallar istisna 

olmaqla, çap mediasında, eləcə də televiziya kanallarında iqtisadiyyat xəbərlərində 

pandemiyanın iqtisadiyyata təsiri, dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi tədbirlərlərlə bağlı  

məlumatlar da öz əksini tapmaqdadır. Ancaq bu kimi məlumatlar daha çox rəsmi xarakter 

daşıyır, təhlil və şərh ağırlıqlı verilişlər, məqalələrinin yayımı isə davamlılıq təşkil etmir. Eyni 

zamanda jurnalistikanın ictimai nəzarət funksiyasını nəzərə alsaq, o zaman iqtisadi materiallar 

dövlətə məxsus şirkətlərin maliyyə vəziyyətinə dair təhlilləri, dövlət büdcəsinin hesabına 

maliyyələşdirilən layihələrin nə dərəcədə uğurlu olub-olmamasını əhatə edən araşdırmaları da 

özündə ehtiva etməlidir. Ancaq ənənəvi mediada bu məzmunda iqtisadi materiallar öz əksini 

tapmasa da, online mediada bu kimi iqtisadi təhlillər və araşdırmalar görmək mümükündür.  

Mediada yayımlanan iqtisadiyyat xəbərlərinin anlatım baxımından analizinə gəldikdə, anlatım 

şəklinin dağınıq və mürəkkəb olması daha çox müşahidə edilir. Bununla yanaşı, kontentin yalnız 

statistik bilgilər, rəqəmlər üzərində qurulması da iqtisadi informasiyanın dilini ağırlaşdıran 

nüanslardandır. Media orqanlarının press-relizlərdəki məlumatları sadələşdirmədən, faktları bir 

neçə mənbədən yoxlamadan  çatdırması da iqtisadi materialların kefiyyətinə mənfi təsir göstərən 

faktorlardandır. 

Ümumilikdə, Azərbaycan mediasında iqtisadiyyat xəbərlərinin mızmun və anlatım baxımından 

keyfiyyətinə neqativ təsir göstərən faktorlar aşağıdakı səbəblərdən qaynaqlanır: 

 Azərbaycan mediasında ixtisaslaşma mövcud deyil. Şou-biznes və ya digər sahələr üzrə 

çalışan jurnalistlər həm də iqtisadiyyat sahəsi üzrə materiallar hazırlayırlar. 

 İqtisadiyyat sahəsində çalışan jurnalistlərin çoxu qeyri peşəkardır və iqtisadi bilikləri 

zəifdir. 



 
 Azəraycan mediasında maliyyə çatışmazlığı mövcuddur və media orqanlarının iqtisadi 

dayanıqlığı zəifdir. Bu isə iqtisadi materialların kefiyyətinə mənfi təsir göstərməklə 

yanaşı, media qurumların  maliyyə baxımından digər qurumlardan asılığını artırır. 

 Dayanıqlı, liberal reklam bazar mühiti mövcud deyil. 

  

Tövsiyələr 

Azərbaycan media orqanlarında yayımlanan iqtisadi informasiyanın keyfiyyətini artırılmasına 

yardımcı ola biləcək tövsiyələr aşağıdakı kimidir: 

 Azərbaycan mediasında ixtisaslaşmanın aparılması üçün ilk növbədə media oqranlarının 

maliyyə dayanıqlığı möhkəmləndirilməlidir. Bunun üçün isə azad reklam bazar mühiti 

yaradılmalı və bu yöndə islahatlar aparılmalıdır. Orta və kiçik sahibkarlığın inkişafına 

yönəlik tədbirlər də bu reklam mühitinin inkişafına dəsək olmaqla, mikro iqtisadiyyat 

xəbərlərinin da keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. 

 Çap məhsullarına tətbiq olunan ƏDV-nin ləğv olunması da çap mediasının iqtisadi 

dayanıqlığına yardımcı olacaq. 

 Jurnalistlərin iqtisadi bilik və bacarıqlarının artırılması üçün iqtisadiyyat sahəsində 

fomalaşmış  QHT-lər tərəfindən təlim və seminarlar təşkil olunmalıdır. Bununla yanaşı, 

iqtisadi profilli QHT-lər aydın iqtisadi şərhlər verə biləcək, təhlillər aparacaq, mövcud 

iqtisadi hadisələri aydın şəkildə insanlara çatdıra biləcək iqtisadçıların yetişdirilməsində 

yardımcı olmalıdırlar. 

 İqtisadiyyat sahəsindən materiallar hazırlayan jurnalistlərə yalnız iqtisadi biliklərin 

artırılması yönündə deyil, eyni zamanda iqtisadi məlumatların çatdırılması zamanı öncül 

hesab edilən xəbərçilik prinsipləri üzrə də təlimlər keçirilməlidir.  
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