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SOSİALSOSİAL

Bu barədə APA-ya Terminologiya Komissiyasının 
sədr müavini Sayalı Sadıqova bildirib. Onun sözlərinə 
görə, Adlar və soyadlar bölməsinin yaradılması ilə 
bağlı qərar Komissiyanın növbəti iclasında verilə 
bilər.

Yeni bölmə Ədliyyə Nazirliyinin bazasında olan 
adların təhlilini aparacaq, dilə daxil olan yeni adlarla 
əlaqədar araşdırmalar edəcək: “Hələ indiyə qədər 
Azərbaycanda mövcud olan adların tam siyahısı 
açıqlanmayıb. Bölmə bu siyahını hazırlayacaq. 
Ölkədə istifadə olunan bütün adların izahlı lüğəti 
yaradılacaq. İndiyədək belə bir lüğət olmayıb. Həmin 
lüğətlər notariusda təsdiq olunmuş formada Ədliyyə Nazirliyinin VVAQ idarələrinə veriləcək”.
 S. Sadıqova həmçinin qeyd edib ki, ölkədə “Adlar və soyadlar haqqında” qanunun qəbul edilməsinə də böyük 
ehtiyac var: “Soyadların milliləşdirilməsinə artıq bir neçə ildir başlasa da, bu proses çox zəif gedir. Bunun səbəbi 
isə soyadlarla əlaqədar qanunun olmamasıdır”. 

Azərbaycan Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya 
Komissiyasının nəzdində Adlar və soyadlar bölməsi yaradılacaq

NAZİRLƏR  KABİNETİNDƏ  YENİ  BÖLMƏ  YARADILACAQ

 Bu barədə APA-ya Nazirlər Kabineti yanında VVAQ idarələrinə göndəriləcək: “Bizi iki və üç pilləli 
Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı adların verilməsi daha çox narahat edirdi. Belə 
Sadıqova bildirib. Onun sözlərinə görə, artıq bununla adların qoyulmasına icazə verilməyəcək. Mariya, 
bağlı Terminologiya Komissiyası müvafiq dövlət Yekaterina, Olya, Alya kimi rus adlarının 
qurumlarına təkliflər hazırlayıb: “Bir müddət əvvəl qoyulmasına da icazə verilməyəcək. Bununla yanaşı, 
Azərbaycanda uşağa Cəllad adı qoymuşdular. Belə əhali arasında maarifləndirmə də aparılacaq. Hazırda 
bir adın qoyulması nə dərəcədə uyğundur? Ədliyyə Nazirliyinin adlar siyahısında 80 minə yaxın 
Valideynlər belə ad qoyanda hara baxırlar?” ad var. Xalq özü də ad yaradıcılığı ilə məşğuldur. 

 S. Sadıqova deyib ki, yaxın zamanlarda İndiyə qədər Dəniz, Dərya, Yağmur, Uğur kimi adlar 
Terminologiya Komissiyasının nəzdində yaradılacaq o qədər də yox idi. Amma bu adlar dildə yaxşı 
Adlar və Soyadlar Bölməsi ölkədə mövcud olan səslənir, onların verilməsində heç bir qəbahət 
adların tam siyahısını hazırlayacaq. Bu siyahı bütün yoxdur”.

AD   QOYULMASINA   NƏZARƏT 

Bu ildən Azərbaycanda yeni adların qoyulmasına xüsusi nəzarət ediləcək 

Ədliyyə Nazirliyindən  verilən məlumata görə, yanvar ayı ərzində 
doğulan oğlan uşaqlarına ən çox Əli adı qoyulub. Belə ki, oğlan 
uşaqlarından 30-na Əli adı verilib. Sonrakı yerlərdə isə Hüseyn (26), 
Məhəmməd (26), Yusif (25), Ayxan (22), Ömər (18), Murad (17), 
Rəsul (10) və digər adlar gəlir.

 Bu ay ərzində doğulan qız uşaqlarına isə ən çox Zəhra adı verilib. 
Belə ki, yeni doğulmuş 34 qız uşağına Zəhra adı qoyulub. Sonrakı 
yerləri isə Fatimə (31), Aylin (23), Ayan (21), Nuray (21) və Xədicə 
(21) adları tutub.

AZƏRBAYCANLILARIN  ƏN  ÇOX  SEVDİYİ  ADLAR 

Bu ilin ilk ayı ərzində Azərbaycanda yeni doğulmuş körpələrə ən çox 
verilən adların siyahısı açıqlanıb 
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