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                       BATUM TÜP BEBEK MERKEZİ 

                       122 Airport Street Batumi, Georgia 

                       Web: www.batumivf.com 

                       Tel: +995-422-294163     

 

IVF+TAŞIYICI PROGRAMI VIP PAKET 

KLİNİK İLE ÇİFT 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. 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, anne ve baba adayına ait üreme hücrelerini kullanarak embriyo/embriyolar oluşturacak ve 

bunları taşıyıcı anneye transfer edilecektir. Bu metin, ivf(tüp bebek)+taşıyıcı anne herşey dahil 

vip paket programı çerçevesinde kliniğin vereceği tedavi hizmetini ve çiftin tıbbi hizmetler 

karşılığında yapacağı ödemelerin dönemlerini ve miktarlarını belirler. 

 

2. IVF(TÜP BEBEK)+TAŞIYICI ANNE VIP PAKETİN KAPSAMI 

Bu paket aşağıdaki uygulamaları kapsar: 

2.1.Taahhüt edilen tedavi sayısı: 3 

2.2.Baba adayına yapılacak testleri, 

2.3.Sperm dondurma işlemini (gerekirse), 

2.4.Taşıyıcı annenin belirlenmesi ile ilgil işlemleri, 

2.5.Taşıyıcı anne ile çift arasındaki sözleşmenin hazırlanmasını, 

2.6.Ajans ile çift arasındaki sözleşmenin hazırlanmasını, 

2.7.Tedavi öncesi süreçteki diğer bürokratik giderleri, 

2.8.Noter giderlerini, 

2.9.Tedavi öncesi anne adayına yapılacak muayene ve tanısal testleri, 

2.10.Anne adayının tedavisi süresince kullanacağı ilaçları, 

2.11.Anne adayına yumurtlama tedavisi süresince yapılacak kontrolleri, 
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2.12.Yumurta toplama işlemini, 

2.13.Mikroenjeksiyon işlemini, 

2.14.Embriyo kültürü işlemini, 

2.15.Embriyo dondurma işlemini, 

2.16.Embriyo transferi öncesi taşıyıcı anneye yapılacak tanısal testleri, 

2.17.Embriyo transferi öncesi taşıyıcı annenin kullanacağı ilaçları, 

2.18.İlk parti embriyo çözme işlemini, 

2.19.Embriyo transferi işlemini, 

2.20.Gebelik testlerini, 

2.21.İkinci parti embriyo çözme işlemini, 

2.22.Embriyo transferi işlemini, 

2.23.Üçincü parti embriyo çözme işlemini, 

2.24.Embriyo transferi işlemini, 

2.25.Gebelikle ilgili periyodik bilgilendirmeyi, 

2.26.Taşıyıcı annenin gebelikle ilgili muayenelerini, 

2.27.Taşıyıcı annenin ulaşım ve konaklama giderlerini, 

2.28.Taşıyıcı annenin gebelikteki tetkik ve ilaç giderlerini, 

2.29.Taşıyıcı annenin düzenli olarak alacağı geçim parasını, 

2.30.Taşıyıcı annenin doğumun 10. günü alacağı rehabilitasyon tazminatını, 

2.31.Doğum sonrası süreçte bürokratik işlemlerde verilecek desteği, 

2.32.Çiftin tüm ziyaretleri sırasında havaalanından veya sınır kapısından karşılanması ve kliniğe 

ulaşımının sağlanmasını (kliniğin aracı ile),  

2.33.Doğum sonrası evde, otelde veya hastanede verilecek hemşire desteğini, 

2.34.Doğum sonrası evde, otelde veya hastanede verilecek çocuk doktoru desteğini, 

2.35.Çiftin ziyaretleri sırasındaki konaklama giderlerini, 

2.36.Doğum sonrası ailenin konaklama giderlerini, 

2.37.Doğumu izleyen 10. güne kadarki şehiriçi ulaşım giderlerini, 

2.38.Doğumdan sonra yapılacak non-invazif babalık testini, 

2.39.Telefonla verilecek 7/24 danışmanlık hizmetini, 

2.40.Çift için, Gürcü mobil operatörü sim kartı bulunan akıllı telefon sağlanmasını,  

2.41.Batum da verilecek rehberlik hizmetini, 

2.42.Çiftin ziyaretleri sırasındaki yemek giderlerini, 

2.43.Çiftin ziyaretleri sırasında kullanabileceği 4 adet (2 gidiş+2 dönüş) uçak bileti giderini, 

2.44.Otelle klinik arasında her sabah sağlanacak transfer hizmetini (kliniğin aracı ile), 

2.45.Doğum sonrası süreçte bürokratik işlemlerde verilecek desteği, 

2.46.Dönüş günü havaalanı transfer giderlerini, kapsar. 
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3. ÖDEME PLANI 

3.1. IVF(tüp bebek)+taşıyıcı anne herşey dahil vip paket programı ücreti 38.900 USD dir. 

3.2.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. 

3.3.Çift sözleşmenin feshini talep ederse, eğer anne adayının tedavisine başlanmışsa 4.000 USD nin 

geri ödeme yapılmaz. 

3.4.Çift, gebelik test sonucu pozitif olduğu gün 8.900 USD ödeme yapar. 

3.5.Çift, gebeliğin 16. Haftasında 7.000 USD ödeme yapar.  

3.6. Çift, gebeliğin 24. Haftasında 7.000 USD ödeme yapar. 

3.7.Çift, doğumu izleyen 10. gün bebeğin hayatta olması koşulu ile 10.000 USD ödeme yapar. 

3.8.Taşıyıcı annenin gebe olduğunu gösteren test sonucu, gebelik haftalarını gösteren tıbbi 

raporlar çiftin talebi üzerine e-posta olarak ya da faksla gönderilebilir. 

3.9.Gebelik test sonucu negatif olursa; çift ikinci tur embriyo transferi için tedaviye başlanacağı 

zaman Madde 4.4. e kadar olan ödemeleri yeniden yapmaz. Gebelik test sonucu pozitif olursa  4.4. 

maddeden devam ederek ödemelerini yapar. 

3.10.Gebelik test sonucu negatif olursa; çift üçüncü tur embriyo transferi için tedaviye başlanacağı 

zaman Madde 4.4. e kadar olan ödemeleri yeniden yapmaz. Gebelik test sonucu pozitif olursa 4.4. 

maddeden devam ederek ödemelerini yapar. 

3.11.Gebelik hali düşük ya da ölü doğumla sonuçlanırsa; çiftin o aşamaya kadar yapmış olduğu 

ödemeler bakidir ve bir sonraki tedavide ödemelere kaldığı yerden devam eder. 

 

 


