
15. ARTIQ YERLƏR

Artıq yerləri yığışdırın, qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırın. İlk abzas mümkün qədər qısa olmalıdır: sadəcə ən vacib 
məqamlar. Eyni zamanda, mətnin aydın anlaşılmasını saxlamaq üçün hansısa informasiyanı əlavə etmək lazımdırsa, 
onda mütləq əlavə edin.

MƏTN:
Nə zaman? Kim? Harada? Necə?

Nə?

Nə olsun?

Niyə?

15 fevral 2017-ci il tarixində || icra başçısı || bildirib ki, məişət tullantıları zavodunun tikintisi 

üçün yer müəyyən olunub və bu, Təzəkənd inzibati-ərazi dairəsində Məmmədli kəndidir. || İcra 

başçısı bunu «Cəsurlar» klubunda || sakinlər ilə görüşdə, sakinlərdən birinin zavodun harada 

tikiləcəyi barəsində sualına cavab verərkən deyib. || İcra başçısı bu zavodun rayon üçün həyati 

əhəmiyyətə malik olduğunu hesab edir, çünki «günü-gündən abadlaşan rayonda» zibil məsələsi 

birdəfəlik həll olunmalıdır. Məmmədli kəndi zavodun tikintisi üçün yeganə münasib yerdir. 

Zavodun hansı ərazidə tikiləcəyini iki ilə qərar veriblər. || Məmmədli kəndinin ərazisində bağ 

sahələri var, amma istənilən halda zavod orada tikiləcək.  

İl artıqdır. Axı bu, xəbərdir, 
insanlar hansı ildə 
yaşadığını yaxşı bilir.

Hadisə təsadüfən həmin klubda baş verib. Bu detal bizim 
xəbər üçün əhəmiyyətli deyil. İlk abzasdan silirik.

Həddən artıq detal var. Əgər vacibdirsə, sonrakı 
abzaslara saxlamaq olar. Uşaqların bu məsələyə dəxli 

Həddən artıq detal var. Əgər vacibdirsə, sonrakı abzaslara saxlamaq olar. 
Uşaqların bu məsələyə dəxli yoxdur.

Əgər biz icra başçısının adını məqalənin başlığında 
göstərmiriksə, onda mütləq burada göstərməliyik. 
Ad və soyad əvəzinə sadəcə soyadı da göstərmək olar.

«Məişət tullantıları zavodunun tikintisi üçün yer müəyyən olunub» çox 
yüklənmiş ifadədir, amma «zavod tikiləcək», «zavodu tikəcəklər» kimi 
ifadələrdən dəqiqdir. Çünki xəbər zavodun tikiləcəyi ərazi barədə qərarın 
qəbul edilməsi barəsindədir. Zavodu tikəcəklər ya tikməyəcəklər, gələcək 
göstərəcək.

İlk abzas üçün həddən artıq detal var. Əgər zavodun tikintisi iki il müzakirə obyekti olubsa, sakinlər artıq bu haqda məlumatlıdır və detallara ehtiyac duymur. «Zavodun həyati 
əhəmiyyətə malik olması» ifadəsi öz mənasına görə «günü-gündən abadlaşan rayonda zibil məsələsini birdəfəlik həll etmək» ifadəsi ilə oxşardır.

İlk abzas üçün coğrafi detallar həddən artıqdır. Lazım olarsa onları sonra da təqdim edə bilərik. Sakinlər Məmmədli kəndini tanıyır və söhbətin 
Təzəkənd inzibati-ərazi dairəsindəki Məmmədli kəndindən getdiyini bilir. Onlar rayonu onsuz da yaxşı tanıyır. Ona görə də ancaq kəndin adını 

Həsən Məmmədov

Həmin ərazidə bağ sahələrinin olmasına baxmayaq, 

icra başçısı hesab edir ki, Məmmədli kəndi zavodun tikintisi üçün yeganə münasib 

yerdir, çünki «günü-gündən abadlaşan rayonda» 

Biz artıq zavodun tikiləcəyini və Məmmədli 
kəndində tikiləcəyini dedik.

zibil məsələsi birdəfəlik həll  olunmalıdır.

Fevralın 15-də || icra başçısı Həsən Məmmədov || Nərimanabad şəhərində || sakinlərlə görüşdə || 

bildirib ki, məişət tullantıları zavodunun tikintisi üçün Məmmədli kəndinin ərazisi müəyyən olunub. 

|| Həmin ərazidə bağ sahələrinin olmasına baxmayaq, || icra başçısı hesab edir ki, Məmmədli kəndi 

zavodun tikintisi üçün yeganə münasib yerdir, çünki «günü-gündən abadlaşan rayonda» zibil 

məsələsi birdəfəlik həll olunmalıdır.


