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Taşıyıcı annelik, gelişen tıp ve teknoloji sayesinde giderek daha çok kişi tarafından çocuk 
sahibi olmak için bir yöntem olarak tercih edilmektedir. Hukuk sistemlerinde taşıyıcı anneliğe izin 
veren ülke sayısında artış yaşansa da halen birçok ülke hukukunda bu yöntemle çocuk sahibi olmak 
yasaklanmaktadır. Bu nedenle menşe ülkelerinde bu imkanların tanınmadığı kişiler bireysel veya çift 
olarak yabancı ülkelerde çözüm aramaktadır. Ne var ki taşıyıcı annelik sözleşmeleri, bu sözleşmelere 
hukuki sonuç bağlanmayan ülkelerde birçok hukuki soruna neden olmaktadır. 

Sınır aşan taşıyıcı annelik, konunun bütün yönleri göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmelidir. Örneğin, menşe ülkede, taşıyıcı anne vasıtasıyla  doğan çocuğun doğum belgesi 
tescilinin kabul edilmemesi, çocuğun üstün menfaatinin ve tarafların özel hayat ve aile hayatına saygı 
hakkının ihlali iddialarını gündeme getirmektedir. Öte yandan, hukuk düzenlerinde taşıyıcı anneliği 
yasaklayan ülkelerde bu gibi kayıtların kabulünde, kamu düzeni müdahalesi söz konusu olabilmektedir. 
Ayrıca ticari taşıyıcı annelik sözleşmelerinin, gelir farklılıklarının yoğun olduğu ülkelerde kadın 
sömürüsü ve kadın/çocuk ticareti ile ilgili endişelere yol açabileceği de unutulmamalıdır.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son yıllarda söz konusu menfaatleri dengelemek 
amacıyla yol gösterici nitelikte kararlara imza atmıştır (bkz. Mennesson v. France, Labassee v. France, 
D. and Others v. Belgium ve Paradiso et Campanelli v. Italy). Son olarak 5 Ekim 2018’de Fransız 
Yargıtay’ı Cour de Cassation, Mennesson v. France davası kapsamında AİHM’den -16 numaralı 
protokol bağlamında ilk kez- tavsiye niteliğinde görüş talep etmiştir. Bu çalışmada, milletlerarası özel 
hukukun insan hakları ile kesiştiği söz konusu kararlar incelenerek Türk hukuku bağlamında bir 
değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.  
 
 
 Private International Law Aspects of Surrogacy: An Analysis of the Case Law 
of the European Court of Human Rights 
 Due to the recent developments in medicine and technology, surrogacy is preferred by more 
and more people as a practice to have a child. Although the number of countries permitting surrogacy 
in their legal systems is increasing, it is still prohibited in many countries. For this reason, persons 
individually or as couples, seek solutions in foreign countries.  
 Cross-border surrogacy should be examined by taking all aspects of the subject into 
consideration. For instance, the refusal of the birth certificate’s registration of a child born abroad from 
a surrogate mother brings forward questions both relating to the best interests of the child and to the 
right to respect for private and family life of the parties. On the other hand, public policy intervention is 
always an option for countries that prohibit surrogacy. It should also be kept in mind that surrogacy 
contracts raise concerns on issues of exploitation of woman and woman and/or child trafficking in the 
countries where the disparities in wealth are enormous. 
 In recent years, the European Court of Human Rights (ECtHR) has decided a number of cases 
specifically dealing with issues of surrogacy and has developed important case law on the balance of 
these interests (see Mennesson v. France, Labassee v. France, D. and Others v. Belgium and Paradiso 
et Campanelli v. Italy). Lately, on 5 October 2018, the French Cour de Cassation requested an 
advisory opinion of the ECtHR –for the first time on the basis of Protocol n° 16- within the scope of 
Mennesson case. In this study, the aforementioned decisions are examined, and an evaluation is made 
in the context of Turkish law.  
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