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XÜLASƏ
Azərbaycan qanunvericiliyi ənənəvi
cinsiyyət bölgüsünü əsas
götürdüyündən trans təcrübələri
tanımır. Bu baxımdan da hələ də
problemlə üz-üzəyik. Tranzisiya
periodu/prosesi ilə əlaqəli
Azərbaycan hüquqi tənzimlənmə
olmadığı üçün dövlət orqanları bu
mövzu barədə sanksiyaları konkret
deyil və bu səbəbdən Azərbaycanda
tranzisiya əməliyyatlarına çatımlılıq
yoxdur. Azərbaycan Səhiyyə
Nazirliyi nəzarətində olan dövlət və
özəl səhiyyə mərkləzlərində
tranzisiya əməliyyatına icazə vermir.
Lakin Ədliyyə Nazirliyi Kollegiya
qərarına əsasən tranzisiya
əməliyyatının keçirilməsi və buna
dair hüquqi sənədlərin olması doğum
haqqında şəhadətnamənin
dəyişdirilməsi üçün əsasdır.

Ən yaxın ölkə kimi Türkiyədə bu
əməliyyatı gerçəkləşdirə bilərlər.
Lakin Türkiyədə bu əməliyyatlar
məhkəmə qərarından aslıdır.
Məhkəmə qərarı olmadan keçirilən
əməliyyat üçün

Şəxs əməliyyat olunduğu səhiyyə
orqanından epikriz və rəy
(arayış) almalı;
Doğum şəhadətnaməsinin
dəyişdirilməsi üçün VVAQ-a
müraciət etməli;
Səfərbərlik və Hərbi Xidmət
Üzrə Dövlət Xidmətinə
müraciət etməli;

Azərbaycan vətəndaşının
tranzisiya/adaptasiya əməliyyatının
Azərbaycan Respublikasında
tanınması üçün atılmalı olan dörd
addım

1.

2.

3.

a) Trans qadın - hərbi xidmət
statusuna dair sənəd almalı
b) 35 yaşdan aşağı trans kişi -
yaşadığı rayon üzrə hərbi xidmət
üzrə qeydiyyata alınmalı
     4. Bütün bu sənədlər hamısı
birlikdə şəxsiyyət vəsiqəsinin
yenilənməsi üçün Asan Xidmət
mərkəzinə təqdim edilməlidir



Azərbaycan vətəndaşları adətən
yaxın olduğu üçün
tranzisiya/adaptasiya
əməliyyatını Türkiyədə keçirir.
Türkiyənin lokal
qanunvericiliyinə əsasən
tranzisiya/adaptasiya
əməliyyatının keçirilməsi
məhkəmə qərarına əsasən verilir.
Türkiyədə xəstəxanalar məhkəmə
qərarı olmadan etdikləri
adaptasiya əməliyyatını qanunsuz
hesab etdiyi üçün Türkiyə
vətəndaşı olmayan şəxsin
tranzisiya əməliyyatını keçirsə də,
sənədləşdirmə etməkdən imtina
edir. 

Bu isə azərbaycanlı benefsiarlar
üçün ciddi problemə yol açır. Bu
problemin olmaması üçün form
var ki, bu sənədi (formu)
xəstəxanaya təqdim edərək
Azərbaycan Respublikasının
tranzisiya əməliyyatını tanımaq
üçün məhkəmə qərarı tələb
etmədiyini, bu səbəbdən həmin
xəstəxananın əməliyyata dair
sənədləri benefsiara verməsində
hansısa hüquqi problem
olmadığını izah etmək lazımdır.

Tranzisiya/adaptasiya
əməliyyatından sonra fərdin
mütləq şəkildə xəstəxanadan
təhvil almalı olduğu sənədlər
1. Epikriz
2. Rəy - (Şəxsin həyatına
adaptasiya əməliyyatına uyğun
formada davam etdirə bildiyinə
dair)
Qeyd: Azərbaycan Respublikası
MDB ölkələri və qeyri-MDB
ölkələrində keçirilən
tranzisiya/adaptasiya
əməliyyatını tanıyır.

Doğum şəhadətnaməsi ilə
əlaqəli müraciət olunmalı
qurum: Ədliyyə Nazirliyi
(Vətəndaşlıq vəziyyəti
aktlarının dövlət qeydiyyatı
(VVAQ) üçün qeydiyyatda
olduğunuz şəhər/rayonun
ASAN Xidmət mərkəzlərinə
müraciət etmək)
Şəxsiyyət vəsiqəsini
yeniləmək üçün - Baş
Pasport, Qeydiyyat və
Miqrasiya İdarəsi/ASAN
Xidmət

Azərbaycan Respublikasında
şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və
ya yenilənməsi doğum haqqında
şəhadətnamə əsasında olur.

1.

2.


