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Yapılan IVF/ICSI tedavisi sonrası artan (transfer edilmeyen) embriyolarınız izniniz dahilinde, daha sonraki olası 
bir tedavide kullanılmak üzere dondurularak depolanır. Dondurma işlemi ve daha sonra saklanması için bir ücret 
alınmaktadır. Embriyolarınız evli kaldığınız ve siz istediğiniz sürece 5 yılı aşmamak kaydı ile saklanır. Yasal 
olarak, her yıl embriyoların saklanmaya devam etmesi için kliniğimize bir dilekçe ile başvurmanız ve yıllık ücret 
ödemeniz gerekmektedir. Bir yılın sonunda başvuru yapılmadığı takdirde, bir ay beklenir ve embriyolar yasal 
olarak imha edilir. İmha işlemi sağlık müdürlüğünden bir yetkilinin gözetiminde yapılır.  
 
Dondurulmuş embriyo kullanımının en büyük avantajları; bu sikluslarda kadına çok hafif bir hormon tedavisi 
uygulanması ve yumurta toplanması için operasyona ihtiyacın olmamasıdır. Böylece hasta, yumurta toplanması 
ve hormon tedavisi sırasında oluşabilecek olası komplikasyonlardan korunmuş olur. Dondurulmuş embriyoların 
çözüldükten sonra transferi ile oluşacak gebelik şansı bir embriyo transferi ile %40, iki embriyo transferi ile 
%50’dir.   
 
Embriyo kalitesi kötü olan çiftlere, embriyo dondurma işlemi önerilmemektedir. Bir embriyonun çözme 
işleminden sonra canlı kalma olasılığı, yeni yöntem (vitrifikasyon) ile yaklaşık olarak %95-98’dir. Embriyo 
çözme işlemi sırasında bir veya birden fazla embriyonuz veya çok nadir olarak da dondurulan embriyolarınızın 
hepsi canlılığını yitirebilir ve embriyo transferi yapılamayabilir. Ayrıca rahim içi zarı istenilen kalınlığa erişmez ise 
de tedavi iptal olur. 
 
Yapılan IVF/ICSI siklusu sonrasında artan(transfer edilmeyen)  embriyolarımızın dondurulmasına izin veriyoruz.  

 

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI 

TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Madde 18 12. fıkra gereğince; Adaylardan fazla embriyo elde edilmesi durumunda eşlerden her ikisinin rızası 

alınarak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanır. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl 

embriyonun saklanması için çiftler mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade 

eden imzalı dilekçelerini vermelidir. Eşlerin birlikte talebi, eşlerden birinin ölümü veya boşanmanın hükmen 

sabit olması halinde ya da belirlenen sürenin son bulduğunda saklanan embriyolar müdürlükte kurulacak 

komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Bakanlıkça elektronik kayıt sistemi oluşturulması 

halinde merkezde saklanan embriyolara ilişkin bilgiler bu sisteme kaydedilir.  

 
 
Dondurulan embriyo sayısı:…….                                        Kryo Tekniği: 
Kryo Tarihi:                               Kryo Fiyatı: 
 
 
İmza(kadın):…………………                                                        İmza(erkek):………………………. 
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