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                       BATUM TÜP BEBEK MERKEZİ 

                       122 Airport Street Batumi, Georgia 

                       Web: www.batumivf.com 

                       Tel: +995-422-294163     

 

STANDART YUMURTA DONASYONU PROGRAMI 

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. Üreme hücresini bağışlayan kişi donör olarak tanımlanmıştır. 

 

1.KONU 

Kinik, erkeğe ait üreme hücreleri ile donör yumurtalarını kullanarak embriyo/embriyolar 

oluşturacak ve bunları anne adayına transfer edilecektir. Bu metin ‘’standart yumurta donasyonu 

programı’’ çerçevesinde kliniğin vereceği tedavi hizmetini ve çiftin tıbbi hizmetler karşılığında 

kliniğe yapacağı ödemelerin dönemlerini ve miktarlarını belirler. 

 

2.STANADRT YUMURTA DONASYONU PROGRAMININ KAPSAMI  

Bu program, aşağıda maddeler halinde yazılmış uygulamaları kapsar: 

2.1.Taahhüt edilen tedavi sayısı: 1, 

2.2.Sperm dondurma işlemini (gerekirse), 

2.3.Donörün belirlenmesi ile ilgili masrafları, 

2.4.Tedavi öncesindeki diğer bürokratik giderleri, 

2.5.Donöre tedavi öncesi yapılacak muayene ve tanısal testleri, 

2.6.Donörün yumurtlama tedavisi süresince kullanacağı ilaçları, 

2.7.Donöre yumurtlama tedavisi süresince yapılacak kontrolleri, 

2.8.Donöre ödenecek tazminatı, 

2.9.Donörün ulaşım ve konaklama giderlerini, 

2.10.Yumurta toplama işlemini, 

2.11.Mikroenjeksiyon işlemini, 

2.12.Embriyo kültürü işlemini, 
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2.13.Yumurtlama tedavisi sonrası gelişen embriyoların dondurma işlemini, 

2.14.Yumurtama tedavisi sonrası gelişen embriyoların dondurulması ve sonra çözülüp transfer 

edilmesiyle ilgili işlem masraflarını; (ilk parti embriyo çözme ve embriyo transferi işlemlerini), 

2.15.Gebelik testlerini, 

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

ulaşımının sağlanmasını, kapsar. 

 

Not: Çift ikinci parti dondurulmuş embriyo transferi için toplam 1.000 USD ödeme yapar. Yani 

standart yumurta donasyonu programı kapsamında toplam 5.000 USD ödeyerek iki ayrı embriyo 

transferine hak kazanır. 

 

3. ÖDEME PLANI 

3.1.Standart Donasyon uygulamasının ücreti 4.000 USD dir. 

3.2.Çift, sözleşmenin imzalandığı gün kliniğe 2.000 USD ödeme yapar. Ödeme işlemi banka 

kanalıyla yapılacaksa bankalar arasında para transferinden kaynaklanabilecek masraflar çifte aittir. 

3.3.Çift sözleşmenin feshini talep ederse, eğer donörün tedavisine başlanmışsa geri ödeme 

yapılmaz. 

3.4.Çift, embriyo transfer günü 2.000 USD ödeme yapar. 

 


