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BATUM TÜP BEBEK MERKEZİ
122 Airport Street Batumi, Georgia
Web: www.batumivf.com
Tel: +995-422-294163

YUMURTA DONASYONU+TAŞIYICI PROGRAMI EKONOMİK PAKET
KLİNİK, ÇİFT ve AJANS ARASINDAKİ YASAL SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
Bu metinde, potansiyel ebeveynler çift olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, çifin çocuk sahibi
olabilmesi için gerekli olan tıbbi tedavisini yapacak olan ve Gürcistan, Batum, Havaalanı yolu
caddesi No.122’ de faaliyet gösteren Batum IVF Center Limited Şirketi ise klinik olarak
tanımlanmıştır. Üreme hücresini bağışlayan kişi donör olarak tanımlanmıştır. Çifte ait üreme
hücreleri kullanılarak oluşturulan embriyoların transfer edileceği potansiyel taşıyıcı anne, taşıyıcı
anne olarak tanımlanmıştır. Çift, klinik ve taşıyıcı anne arasındaki bürokratik işlemlerin yapılması ve
takibinden sorumlu …………………………. ise ajans olarak tanımlanmıştır.
1.KONU
Klinik, donöre ait yumurta ya da sperm hücrelerini kullanarak embriyo/embriyolar oluşturacak ve
bunları taşıyıcı anneye transfer edilecektir. Bu metin, yumurta donasyonu+taşıyıcı anne herşey
dahil ekonomik paket programı çerçevesinde kliniğin vereceği tedavi hizmetini ve çiftin tıbbi
hizmetler karşılığında yapacağı ödemelerin dönemlerini ve miktarlarını belirler.
2. YUMURTA DONASYONU+TAŞIYICI ANNE EKONOMİK PAKETİN KAPSAMI
Bu paket aşağıdaki uygulamaları kapsar:
2.1.Taahhüt edilen tedavi sayısı: 1
2.2.Baba adayına yapılacak testleri,
2.3.Sperm dondurma işlemini (gerekirse),
2.4.Donörün belirlenmesi ile ilgili masrafları,
2.5.Taşıyıcı annenin belirlenmesi ile ilgili masrafları,
2.6.Taşıyıcı anne ile çift arasındaki sözleşmenin hazırlanmasını,
2.7.Ajans ile çift arasındaki sözleşmenin hazırlanmasını,
2.8.Tedavi öncesi süreçteki diğer bürokratik giderleri,
2.9.Noter giderlerini,
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2.10.Tedavi öncesi donöre yapılacak muayene ve tanısal testleri,
2.11.Donörün yumurtlama tedavisi süresince kullanacağı ilaçları,
2.12.Donöre yumurtlama tedavisi süresince yapılacak kontrolleri,
2.13.Yumurta toplama işlemini,
2.14.Mikroenjeksiyon işlemini,
2.15.Embriyo kültürü işlemini,
2.16.Yumurtlama tedavisi sonrası gelişen embriyoların dondurulma işlemini,
2.17.Embriyo transferi öncesi taşıyıcı anneye yapılacak tanısal testleri,
2.18.Embriyo transferi öncesi taşıyıcı annenin kullanacağı ilaçları,
2.19.İlk parti embriyo çözme işlemini,
2.20.Embriyo transferi işlemini,
2.21.Gebelik testlerini,
2.22.Gebelikle ilgili periyodik bilgilendirmeyi,
2.23.Taşıyıcı annenin gebelikle ilgili muayenelerini
2.24.Taşıyıcı annenin ulaşım ve konaklama giderlerini,
2.25.Taşıyıcı annenin gebelikteki tetkik ve ilaç giderlerini,
2.26.Taşıyıcı annenin düzenli olarak alacağı geçim parasını,
2.27.Taşıyıcı annenin doğumun 10. gününde alacağı rehabilitasyon tazminatını,
2.28.Çift için, Gürcü mobil operatörü sim kartı bulunan akıllı telefon sağlanmasını,
2.29.Doğum sonrası süreçte bürokratik işlemlerde verilecek desteği,
2.30.Çiftin tüm ziyaretleri sırasında havaalanından veya sınır kapısından karşılanması ve kliniğe
ulaşımının sağlanmasını (kliniğin aracı ile),
2.31.Dönüş günü havaalanı transfer giderlerini, kapsar.
4. ÖDEME PLANI
4.1. Yumurta Donasyonu+taşıyıcı anne herşey dahil ekonomik paket programı ücreti 30.000 USD
dir.
4.2.Çift, sözleşmenin imzalandığı gün kliniğe 6.000 USD ödeme yapar. Ödeme işlemi banka
kanalıyla yapılacaksa bankalar arasında para transferinden kaynaklanabilecek masraflar çifte aittir.
Çift, ödemeleri sözleşmede belirlenmiş tarihlerde ve net tutarlarıyla yapar.
4.3.Çift sözleşmenin feshini talep ederse, eğer donörün tedavisine başlanmışsa ilk ödemenin 4.000
USD lik kısmı geri ödenmez.
4.4.Çift, gebelik test sonucu pozitif olduğu gün 6.000 USD ödeme yapar.
4.5.Çift, gebeliğin 8. Haftasında 2.000 USD ödeme yapar.
4.6.Çift, gebeliğin 16. Haftasında 2.000 USD ödeme yapar.
4.7.Çift, gebeliğin 24. Haftasında 2.000 USD ödeme yapar.
4.8.Çift, gebeliğin 32. Haftasında 2.000 USD ödeme yapar.
4.9.Çift, doğumu izleyen 10. gün bebeğin hayatta olması koşulu ile 10.000 USD ödeme yapar.
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4.10.Taşıyıcı annenin gebe olduğunu gösteren test sonucu, gebelik haftalarını gösteren tıbbi
raporlar çiftin talebi üzerine e-posta olarak ya da faksla gönderilebilir.
4.11.Gebelik test sonucu negatif olursa, çift tedaviye yeniden başlayacağı zaman sadece 2000 USD
öder ve 4.4. maddeden devam ederek ödemelerini yapar.

