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Taşıyıcı Annelikte Soybağı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Konuya Yaklaşımı 

Teknolojik gelişmeler sadece mal ve hizmetler alanında değil insan üzerinde de etkili 
olmaktadır. Tüp bebek teknolojisi sayesinde embriyonun dışarıda, laboratuvar ortamında (in vitro) 
döllendikten sonra anne rahimine yerleştirilmesi yoluyla doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler 
bebek sahibi olmaya başlamışlardır. Bazı devletler taşıyıcı anneliği yasaklamakta, bazı ülkeler bu 
konuda sessiz kalmayı tercih ederken bazı ülkeler ise belli koşullarda taşıyıcı anneliğe izin 
vermektedirler. Dolayısıyla bebek sahibi olmak isteyen ve fakat hukuki engelle karşılaşan kimseler 
farklı ülkelerde taşıyıcı annelik yoluna başvurmaktadırlar. Türk hukukunda “anne her zaman bellidir” 
(mater semper certa est) prensibi, yani annenin doğuran kadın olduğu TMK m. 282/I hükmünde 
düzenlenmiştir. Ancak genetik annelik, gebelik ve sosyal annelik aynı kadının üstlendiği farklı roller 
olmasına rağmen taşıyıcı annelik ile bu roller iki veya üç kadın tarafından yerine getirilebilmektedir. 
Başka bir ifadeyle taşıyıcı annelik, aynı çocuğun birden fazla annesinin olması sonucunu doğurmaktadır. 
2018 yılında kanun koyucu, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Ek m. 
1/III hükmünce taşıyıcı annelik yapmak emredici bir hükümle yasaklanmış, buna ilişkin kurulmuş 
sözleşmeler de TBK m. 27/I hükmünce kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmuştur. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, taşıyıcı anneliğe ilişkin olarak son yıllarda verdiği kararlarda ise Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 8.1. maddesini uygulamaktadır ve bu hüküm uyarınca '' Herkes özel ve aile 
hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.”.  
 

Paternity Under Surrogacy and the European Court of Human Rights’ Approach 
Technological development has been effective not only in goods and services but also in people. 

The embryo which is fertilized in the lab by way of vitro fertilization, is placed into the mother's womb, 
and the couples, who could not have children naturally, started to have children. Some states prohibit 
surrogacy, while some countries prefer to remain silent in this regard and some countries allow 
surrogacy in certain circumstances. Therefore, people, who want to have a baby but who face legal 
obstacles, resort to surrogacy in different countries. The principle of mater semper certa est (the mother 
is always known) in Turkish law, that is the mother is the woman giving birth, is regulated under Article 
282 paragraph 1 of the Turkish Civil Code. However, although genetic motherhood, pregnancy and 
social motherhood are different roles adopted by the same woman, these roles can be performed by two 
or three women by surrogacy. In other words, surrogacy results in the same child having more than one 
mother. In 2018, to be a surrogate mother is prohibited under the Law Relating the Organ and Tissue 
Removal, Storage and Transplantation, Additional Art. 1/III, agreements about surrogacy are placed 
sanction as null and void under TCO Art. 27/I. In recent years, the European Court of Human Rights 
applies the European Convention on Human Rights Art. 8.1 to the decisions about surrogacy and 
according to the article “Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and 
his correspondence.”. 

 


