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Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri arasında yer alan in vitro fertilizasyon veya bilinen adıyla tüp bebek 

yönteminde, yumurtanın vücut dışında döllendirilmesiyle oluşan embriyo kadının rahmine nakledilmekte ve 

gebelik gerçekleştirilmektedir. Konuya ilişkin “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı 

Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca eşlere sadece kendilerine ait üreme hücreleri uygulanabilir, 

adaylardan alınan yumurta ve spermler ile elde edilen embriyoların başka adaylarda, aday olmayanlardan 

alınanların da adaylarda kullanılması yasaktır (Ek-17). Bununla birlikte uygulamada bu yasağa aykırı olarak 

gerçekleştirilen gebelikler bulunabileceğini düşünmek güç değildir.  

Döllenmede eşler dışındaki kimselerin üreme hücrelerinin kullanılması çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir. 

Bunlardan nispeten popüler bir tanesi “taşıyıcı annelik” başlığı altında tartışılmaktadır. Taşıyıcı annelikle 

benzerlik gösteren başka bir ihtimal ise tüp bebek uygulaması sırasında rahme, kadın eşin bilgisi ve rızası 

olmaksızın, uygulamayı gerçekleştirenin hatası veya kastıyla üçüncü kişilere ait üreme hücreleri kullanılarak 

oluşturulmuş embriyonun nakledilmesidir.  

Kendisine yanlış embriyo nakledilen kadının “taşıyıcı anne”den ayrıldığı nokta, üçüncü kişilere ait embriyoyu 

taşıma iradesinin ve buna rızasının bulunmamasıdır. Burada kadın, kendi yumurtası ile eşinin sperminden elde 

edilmiş embriyoyu taşıdığını zannetmektedir. Bu sebeple bu ihtimalde “çocuğu doğuran kadın anadır” 

kuralından hareketle anneliğin tartışmasız olduğu sonucuna varmak daha zor görünmektedir.  

Böyle bir durumda genetik bağın yokluğu kocaya soybağını reddetme hakkı sağlarken, doğuran kadın kanunen 

“anne” kabul edilmektedir. Bu yaklaşımın gerekçeleri eleştiriye açıktır. Öncelikle embriyonun gerçek sahipleri 

ile çocuk arasındaki genetik bağın görmezden gelinmesi, gelecek nesillerin sıhhati bakımından sıkıntılı sonuçlara 

yol açabilecek bir tutumdur. İkincisi, özellikle kocanın soybağını reddettiği olaylarda çocuğun doğuran kadına 

bağlanması ailenin korunması düşüncesi ile bağdaşmaz, aksine ailenin çöküşüne yol açabilir. Bu noktada sıklıkla 

ileri sürülen “çocuğun menfaati” kavramı da dikkatli değerlendirilmelidir. Çocuğun, onu gebelik süresince 

genetik açıdan kendisine ait olduğu inancıyla taşıyan ancak doğumdan sonra böyle bir bağın bulunmadığını 

öğrenen kadına bağlanması menfaatine uygun olmayabilir. Bu sebeplerle tüp bebek uygulamasında yanlış 

embriyo nakli durumunda doğuran kadına soybağını reddetme imkanı tanınmasının yeniden düşünülmesi 

zorunlu görünmektedir. 
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In vitro fertilization, which is among the assisted reproductive techniques, the embryo formed by the fertilization 

of the egg outside the body is transplanted into the uterus of the woman and the pregnancy occurs. In accordance 

with the Regulation Concerning Assisted Reproductive Treatment Practices and Centers, only their own 

reproductive cells can be applied to the spouses, it is forbidden to use the embryos created from the eggs and 

sperms of the applicants for others and vice versa (App. 17). However, in practice it is not difficult to imagine 

that some pregnancies can be performed in violation of this prohibition. 

In fertilization, the use of reproductive cells of persons other than spouses may take place in various ways. A 

relatively popular one of these ways is discussed under the heading “surrogacy”. Another possibility that is 

similar to the surrogacy is the transplantation of the embryo formed by the reproductive cells belonging to the 

third party, by mistake or intent, without knowledge and consent of the female partner during the IVF. 

The woman implanted with wrong embryo is different from surrogant mother, because she has no will and 

consent to carry the “wrong embryo”. In this case the woman believes that she carries the embryo formed by her 

own eggs and her husband’s sperms. For this reason in this possibility it’s more difficult to accept the conclusion 

that motherhood is undisputed based on the rule that “the woman who gave birth to the child is the child’s 

mother”. 

In such a case, the absence of a genetic link allows the husband to reject of the paternity, while the woman who 

gave birth to the child is legally considered as “mother”. The reasons for this approach can be criticized. First of 

all, ignoring the genetic link between the real owners of the embryo and the child is an attitude that can lead to 

problematic consequences regarding the health of future generations. Secondly, especially in cases where the 

husband rejects the paternity, legally binding the child to the women who gave birth is not incompatible with the 

necessity of protecting the family; on the contrary, it can lead to family collapse. At this point the concept of 

“best interest of the child” should also be carefully considered. It may not be in the interest of the child that 

legally binding to the woman who believes that she was genetically related to the child during pregnancy but 

finds out that there is no such connection after birth. For this reason, in the case of wrong embryo transplantation 

it may be necessary to rethink the legal possibility of rejecting the maternity by the women who gave birth the 

child. 
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