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2016 yı l ında kurulan derneğimiz,
kurulduğu günden bu yana,  inferti l ite
alanında oldukça verimli  hizmetlerde
bulunmuştur.  Derneğimizin misyonu
doğrultusunda inferti l ite için
geliştir i len tedavi  protokollerinin
doğru şekilde uygulanması ve hasta
mağduriyetlerinin önlenebilmesi  için
yı l lar önce slogan haline getirdiğimiz
“Birl ikten Umut Doğar” cümlesini  baz
alarak siz değerl i  üyelerimize ve
diğer sağlık çal ışanlarımıza kongreler
ve seminerler düzenleyerek,  çeşit l i
yayınlarla ve gerektiğinde medyayı
kullanmak gibi  çeşit l i  vesi lelerle
bilgi lendirme çal ışmalarını  sürdürdük
ve sürdürmeye devam ediyoruz.
Tüm çalışmalarımızı  üyelerimizin
menfaatini  gözeterek,  t it izl ik içinde
yerine getirmekteyiz.  İnfeti l ite
hastalarının birbiriyle i letişimini ve
doğru bi lgi lendiri lmelerini  sağlamak,
inferti l ite hastalarının kal itel i ,  etkin
ve denetimli  tedaviler görmelerini
sağlamak, yeni tedavi  protokollerinin
geliştir i lmesi  için resmi ve özel
kurum ve kuruluşları  teşvik etmek ve
bu kurumlarla çal ışmalar yapmak için
gece gündüz çal ışmalar
yürütmekteyiz.
Bu amacımız doğrultusunda inferti l ite
alanında yalnızca inferti l  hastalar
tarafından kurulan derneğimiz
Türkiye’nin tanınmış birçok tüp
bebek merkezi  ve hekimlerini  birl ikte
çalışmaya ve inferti l ite alanındaki
güncel gel işmeleri  yakından takip
etmeye yönlendirmiştir .  

Yı l lar geçtikçe sizlerin de takdir
edeceğiniz gibi  artık “İMAD-DER” bir
marka haline gelmiş ve etki  alanını  her
geçen gün artırmaktadır.  Bir  markayı
oluşturmak için sadece istemek ve arzu
etmek yetmemektedir.  Bir  markayı
oluşturmak için uzun yı l lar boyunca
sürecek tit iz ve başarı l ı  çal ışmayı
gerektirir  ki ,  bu durum bil im camiasının
ve üyelerimizin kabul etmesiyle
gerçekleşebilmektedir.  İMAD-DER bunu
başarmış nadir Derneklerden biridir .
Bundan sonra da Dernek olarak,  edini lmiş
bu güveni ve tecrübeyi artırmaya yönelik
her türlü gayret ve çal ışmanın içerisinde
olacağımızı  ve bu süreci  yine siz değerl i
üyelerimizle el  ele vererek
gerçekleştireceğimizi  bi lmenizi  isteriz.
İMAD-DER Derneği ’nin web sayfasının
yenilenmesiyle sizlere daha iyi  hizmet
vermek yolunda bir adım daha atmış
bulunuyoruz.  Sivi l  toplum örgütleri
yenil ikleri  benimsedikçe,  kurumsallaştıkça
ve üyeleri  birbirleriyle bi l imsel ortamda
kenetlendikçe güçlenir,  gücünü arttırır .
Bizler siz değerl i  inferti l  ai leler için
karanlık geçmişte bir ateş yaktık ve bu
günleri  gördük.  Bu ateşin ışığı  i le etrafı
daha net ve daha aydınlık görmenizi
istedik.  Sizlerin vereceği katkı lar i le
güçlenip yolumuza devam edeceğiz.
Bu vesi le i le siz değerl i  üyelerimizi
selamlıyor,  sevgi  ve saygılarımı
sunuyorum.

Saygılarımla,

Doğan CEYLAN
Yönetim Kurulu Başkanı



İMAD-DER'İ
TANIYALIM
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İMAD-DER
KİMDİR?
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MİSYONUMUZ
İnfeti l ite hastalarının birbiriyle i letişimini
ve doğru bi lgi lendiri lmelerini  sağlamak,
İnferti l ite hastalarının kal itel i ,  etkin ve
denetimli  tedaviler görmelerini  sağlamak.
Yeni tedavi  protokollerinin geliştir i lmesi
için resmi ve özel  kurum ve kuruluşları
teşvik etmek ve bu kurumlarla çal ışmalar
yapmaktır .

VİZYONUMUZ
1  Azoospermia ve Erken Yumurta
Yetmezliği  inferti l  hastaları  arasında
iletişimi ve i l işki leri  kuvvetlendirmek,
ortak çal ışmalar planlamak. 
2 İnferti l ite i le i lgi l i  konularda araştırma
yapmak, hastaları  bi lgi lendirmek için
seminer ve toplantı lar düzenlemek. 
3 Üreme sağlığı  ve inferti l ite i le i lgi l i
ulusal  ve uluslararası  kongreler
düzenlemek. 
4 Konu i le i lgi l i  bi l imsel araştırma
yapılması  için i lgi l i  uzmanlara gerekli
desteği  ve araştırma ortamını sağlamak
için girişimlerde bulunmak. 
5 Konu i le i lgi l i  yurt içinde ve yurt dışında
güncel gel işmeleri  takip etmek. 
6 Konu i le i lgi l i  bi l imsel yayınları  takip
etmek. 
7  Ülkemizde inferti l ite ve tüp bebek
tedavilerinin Azoospermia ve Erken
Yumurta Yetmezliği  inferti l  hastalara
ekonomik ve kal itel i  çözümler sağlamasına
katkıda bulunmak. 
8 İnferti l ite i le i lgi l i  tüm birimlerin tek
çatı  alt ında toplandığı  özel  ve donanımlı
bir merkezin oluşturulması  ve
geliştir i lmesi  için resmi makamlar
nezdinde çal ışmalar yapmak. 

9 Azoospermia ve Erken Yumurta
Yetmezliği  problemini yaşayanların
sorunlarını  bel ir lemek ve çözüm öneri leri
üretmek ve uygulamaya sokmak. 
10 İnferti l ite de tüp bebek aşamasına
gelebilen Azoospermia ve Erken Yumurta
Yetmezliği  problemi yaşayan ve ekonomik
durumu tedavi  olmaya elvermeyen üyelere
tedavi  desteği  sağlamak.
11  Bu amaçları  gerçekleştirmek için,  üye
aidatları ,  gönüllü bağışları ,  kongre ve
seminer gelir lerini  kul lanmak. 
12 İnferti l ite i le i lgi l i  ciddi gel işmelerden,
Azoospermia ve Erken Yumurta Yetmezliği
problemi i le mücadele eden
kaderdaşlarımızı  anında haberdar etmek. 
13 Derneğin amacı i le i lgisi  bulunan ve
kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,  diğer
derneklerle veya vakıf ,  sendika ve benzeri
sivi l  toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı
gerçekleştirmek için plâtformlar
oluşturmak, 
14 Amacın gerçekleştiri lmesi  için gerek
görülmesi hal inde,  5072 sayı l ı  Dernek ve
Vakıf ların Kamu Kurum ve Kuruluşları  i le
İ l işki lerine Dair Kanun hükümleri  sakl ı
kalmak üzere,  kamu kurum ve kuruluşları
i le görev alanlarına giren konularda ortak
projeler yürütmek, 
15 Amacın gerçekleştiri lmesi  için ihtiyaç
duyulan ve kanunların yasaklamadığı  her
türlü faal iyette bulunmak, 16- Gerekli
görüldüğü takdirde,  gerekli  izinler
al ınarak yardım toplama faal iyetlerinde
bulunmak.
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YÖNETİM KURULUMUZ
 

Doğan CEYLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

 
Mehmet Veysel  ÇETİN

Üye
 

Murat SARI
Üye

 
Oya YAŞAR

Üye
 

Soner TAŞOVA
Üye

 
Zebirhan ÖCAL SEMİZOĞLU

Üye
 

Rukiye SARI
Üye

 
 
 
 
 
 
 

YÖNETİM KURULU (YEDEK)
 

Senem FIRAT IŞIK
Üye

 
Ümit ERSAN

Üye
 

Nilüfer SARITEKİN
Üye

 
Gönül YILMAZ ALAY

Üye
 

DENETİM KURULUMUZ
 

Al i  KAYACAN
Üye

 
Muhammed Ali  NALBANT

Üye
 

Hayati  GÜNGÖR
Üye
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RAKAMLAR VE
İSTATİSTİKLER

Üyelerimize dair

2016 yı l ında kurulan derneğimizin yı l l ık üye
sayısındaki büyüme oranları  aşağıda
tabloda yer aldığı  şeki ldedir.

272
Üye Sayısı

%30
Üye Sayısında Artış
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İnferti l ite alanında yalnızca inferti l
hastalar tarafından kurulan derneğimiz
Türkiye’nin tanınmış birçok tüp bebek
merkezi ve hekimlerini  birl ikte
çalışmaya ve inferti l ite alanındaki
güncel gel işmeleri  yakından takip
etmeye yönlendirmiştir .  Yı l lar geçtikçe
sizlerin de takdir edeceğiniz gibi  artık
“İMAD-DER” bir marka haline gelmiş ve
etki  alanını  her geçen gün
artırmaktadır.

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde,
toplum içinde kendisini  i fade
etmekten, derneğe üye olmaktan,
sorununu yetki l i  mercilere i letmekten
çekinen insanların İmad-der çatısı
alt ında kendilerini  güvende
hissettikleri  görülecektir .  Bu güvenden
aldığı  güçle derneğin etki  alanının,
bi l imsel çal ışmalara katkısının her
geçen gün arttığı  görülmektedir.  İmad-
der inferti l  ai lelerin gerek maddi
gerekse manevi olarak yanlarında
durmaya devam edecektir .

İMAD-DER 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Tablo -1  Yı l lara Üye Sayısı
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Üyelerimizin 72'si  kadın,  200'ü ise
erkektir .  Yı l lar içerisinde üye
sayısındaki artışa nazaran kadın üye
sayımızda bir miktar düşüş
yaşanmıştır .  2022 yı l ında yapılacak
çalışmalar i le birl ikte,  daha interaktif
bir üye çal ışması  gerçekleştiri lecektir .  

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde,
İmad-der ai lesi  içerisinde eğitim
düzeyinin oldukça yüksek olduğu
görülecektir .  Yine memur olarak 31
üyemiz bulunmaktadır.  Öğretmen üye
sayısı  ise 37'dir .  Akademik
personellerden de üyelerimiz bi l imsel
çal ışmalarımıza destek vermeye devam
etmektedirler.

İMAD-DER 2021 YILI FAALİYET RAPORU

Bil indiği  üzere İmad-der derneği
sadece erkek inferti l ite sorununa
çözüm aramamakta aynı zamanda kadın
inferti l itesine de çözüm yolları  bulna
gayreti  içerisindedir.  Bu bağlamda
erken yumurta yetmezliği  sorunu başta
olmak üzere birçok sorun üzerinde
bil imsel çal ışmalara katkı
sağlanmaktadır.  Temsil iyet olarak
Yönetim Kurulumuzun %40'ı  da kadın
üyelerimizden oluşmaktadır.

Lisans Altı Lisans ve Üstü
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FAALİYETLER
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Üye Buluşmaları

Yönetim Kurulumuz A Life
Hospitalda Bir araya Geldi

Yönetim Kurulumuz Güncel
Gelişmeler İçin Buluştu

Üyelerimiz A Life Hospitalda Bir
araya Geldi

Yönetim Kurulumuz Kahvaltıda
Bir araya Geldi

Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık
Çalışanları ile Bir araya Geldi

Üyeler İle Kahvaltıda Bir araya
Gelindi



Z�yaretler

Doç. Dr. Muhsin BALABAN
Ziyaret Edildi

Op. Dr. İlhami ATILGAN
Ziyaret Edildi

Prof. Dr. Seda Vatansever
Ziyaret Edildi

Prof. Dr. Volkan BALTACI Ziyaret
Edildi

Doç. Dr. Enver Kerem Dirican
Ziyaret Edildi

Dr. Atsushi Tanaka İle Bir Araya
Gelindi



İnsan� Yardımlar

Sivas Yıldız İlkokulu - Ortaokulu
Öğrencileri Gülümsedi

Ağrı Doğubeyazıt Mehmet Akif Ersoy
ilkokulu Öğrencileri Gülümsedi

Suriye Kamplarında İftar Yemeği
Dağıtıldı

Şanlıurfa /Akçakale Narlıova
Köyü Öğrencileri Gülümsedi

Batman Hasankeyf İmam Hatip
Ortaokulu Öğrencileri Gülümsedi

Gazze de Yetim Gülerse, Dünya
Güler Dedik



Web�nar Toplantıları

Embriyolog Semra Sertyel ile
İnstagram Canlı Yayını Yapıldı

Prof. Dr. Recai Papuçcu ile
İnstagram Canlı Yayını Yapıldı

Doç. Dr. Serdar CEYLANER ile
İnstagram Canlı Yayını Yapıldı

Doç. Dr. Ünal ÖZTEKİN ile
İnstagram Canlı Yayını Yapıldı

Prof. Dr. Bülent TIRAŞ ile
İnstagram Canlı Yayını Yapıldı

istanbul Koruyucu Aile Derneği
Başkanı Neşe Gökalp ile İnstagram

Canlı Yayını Yapıldı



HABERLER

İMAD-DER 2021 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA 13



İMAD-DER'DEN BOLU
BELEDİYE BAŞKANI
ÖZCAN'A TEPKİ
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İMADDER'den Bolu Belediye Başkanı
Özcan'a tepki:  "Hanımefendinin
tedavi masraflarını karşılayacağız"

İnferti l ite i le Mücadele Araştırma ve
Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Doğan Ceylan,  Bolu Belediye
Başkanı Tanju Özcan'a tepki göstererek,
"Hanımefendiye de ulaşmamız halinde veya
kendisinin bize ulaşması hal inde onun
bütün tedavi  masraflarını  İMAD-DER
olarak karşı layacağımızı  bel irt iyoruz" dedi .
İMAD-DER 3'üncü Olağan Genel Kurulu
gerçekleştiri ldi .  Yönetim Kurulu Başkanı
Ceylan,  kurulda yaptığı  konuşmada Bolu
Belediye Başkanı Özcan'a sert tepki
gösterdi .
"Tedavileri  cevap verip,  umutları
yeşerenler olmaya başladı"

İnferti l  ai lelerin problemlerini  yakından
bildiklerini  ve takip ettiklerini  bel irten
Ceylan,  "Bunun çözümü için de sürekli
projeler üretiyoruz.  Yine kendi inferti l
hastalarımız arasından oluşturduğumuz
AR-GE ekibimizle inferti l itedenin çözümü
için yoğun çaba sarf  ediyoruz.  Bunun
yanında başarı l ı  olduğumuz ciddi
durumlar oldu.  
Mücadele kapsamında derneğimizdeki
üyelerimizden çocuk sahibi  olanlar olmaya
başladı .  Tedavileri  cevap verip,  umutları
yeşerenler olmaya başladı .  Buna da katkı
sunduğumuz için ayrıca mutluyuz" diye
konuştu.

"Hanımefendiye ulaşmamız halinde tedavi
masraflarını  karşı layacağımızı
belirtiyoruz"
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın tepki
toplayan imasını  eleştiren Ceylan,  "Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haberini
çoğunuz izledi .  İnferti l  bir  kadının
kendisinden yardım istemesini  aşağılayıcı
bir biçimde röportajda anlatıyor.  Çirkin
bir görüntü atfediyor.  Buradan kendisini
şiddetle kınadığımızı  bel irtmek istiyorum.
Bu hanımefendiye de ulaşmamız halinde
veya kendisinin bize ulaşması hal inde
onun bütün tedavi  masraflarını  İMAD-DER
olarak karşı layacağımızı  bel irt iyoruz"
açıklamasında bulundu.

https://www.haberler.com/dogan-ceylan/
https://www.haberler.com/tanju-ozcan/
https://www.haberler.com/


İMAD-DER İNFERTİL
AİLELERE ÜCRETSİZ
DANIŞMANLIK HİZMETİ
VERİYOR
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İmad-der ücretsiz aile danışmanlığı
hizmeti veriyor.

İmad-der ai le bütünlüğünün korunması ve
sosyal  yapının güçlendiri lmesi  için inferti l
ai lelere ücretsiz ai le danışmanlığı  hizmeti
veriyor.

Dernek üyelerimizden Rukiye Sarı
tarafından veri len ücretsiz ai le
danışmanlığı  hizmetinin amacı,  Sarı
tarafından şu şekilde açıklandı:  ai le olma
bil incinin ve ai le bireyleri  arasındaki
i l işki lerin geliştir i lmesi ,  güçlendiri lmesi ,
ai le i l işki lerinde uyumun ve ai leyi  bir
arada tutan etmenlerin ön plana
çıkarı lmasına katkıda bulunulması ,  ai le
fertlerinin sağlıkl ı  i letişim geliştirmeleri ,
birey olarak yeterl i l iklerinin 
 güçlendiri lmesi  ve toplumsal yaşama
uyumlarının sağlanması hedeflenmektedir.

Eşlerin empati  yeteneklerini  ve eşler
arasındaki bağı  güçlendirerek,  bu süreçte
eşlerle beraber hareket ederek,  problemlerin
çözümünde eşlere yardımcı olmak,
Eşler arasındaki i letişimi kuvvetlendirmek,
İnferti l iteden kaynaklı  olarak,  ruhsal
problemler yaşayan kişiye,  eşinin destek
olmasını  sağlamak,
Eşler arasında affedici l ik ve iyimserl ik
seviyelerini  arttırmak amaçlanır.

2021 yı l ı  içerisinde 4 ai leye ücretsiz ai le
danışmanlığı  hizmetinin veri ldiğini  i fade eden
Sarı ,  ai le içerisindeki i letişim sorunlarını
ortadan kaldırmak amacıyla veri len eğitimlerde,
ortaya çıkan problemlerin kaynakları
araştırı ldığını ,  bi l imsel ,  sosyokültürel  ve
toplumsal yaklaşımlar kullanılarak çift lere
destek olunduğunu söyledi .  Bu kapsamda toplum
içinde kendilerini  daha rahat i fade etmeleri ,
inferti l itenin bir hastal ık olduğunu kanıksayarak
eşlerin birbirlerine karşı  daha anlayışl ı  olmaları
dolayısıyla daha huzurlu ai le yapıları  inşa
edilmesi  için çal ışmalar yürütülüyor dedi . .
 
İnferti l  ai lelerde eşler arasında yaşanan
sıkıntı ların aşı lması  için veri len danışmanlık
hizmetinde;

Bu kapsamda ai le danışmanlığını  kapsayan
konular arasında;  inferti l  bireylerin evl i l iğe
hazırl ığı ,  boşanma sürecinde ve boşanma sonrası
psikoloj ik destek,    i letişim güçlükleri ,  i l işki
çatışmaları ,  kronikleşmiş i l işki  sorunları ,  uyum
ve güven sorunları ,  çift lerin ai lelerinden
kaynaklanan sorunlar gibi  başl ıklar yer al ıyor.



İMAD-DER 9 ADET
KURBAN BAĞIŞLADI
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İnfertilite i le Mücadele Araştırma ve
Dayanışma Derneği,  Sivas’ta Hayat
Ağacı Derneğine 9 adet kurban
bağışladı .

Merkezi Antalya ’da olan İnferti l ite i le
Mücadele Araştırma ve Dayanışma
Derneği,  Sivas ’ta Hayat Ağacı  Derneğine 9
adet kurban bağışladı .

Kısa adı  İMAD-DER olan ve ülke genelinde
çocuk sahibi  olamayan ai lelerden oluşan
dernek,  ülkemizin yaşadığı  zor süreçte
ihtiyaç sahibi  ai lelere destek amacıyla
kendi üyelerinden bağış toplayarak Hayat
Ağacı Derneğine destek oldu.

İMAD-DER Başkanı Doğan Ceylan,
üyelerden gelen talep üzerine
Koronavirüsün ülkemizden, İslam
Dünyasından ve mazlum coğrafyalardan
uzak olması  temennisiyle Hayat Ağacı
Derneğine kurban bağışladı .

Hastal ık sebebiyle hayatını  kaybedenlere
Allah’tan rahmet,  enfekte olanlara ise aci l
şifalar di leyen dernek başkanı Doğan
Ceylan,  bu süreçte ihtiyaç sahiplerine
destek olmaya devam edeceklerini  söyledi .

Diğer yandan Hayat Ağacı  Derneğine
bağışlanan kurbanlar,  tekbirler eşl iğinde
kesi ldikten sonra paketlenip Gıda
Bankasından yardım alan ihtiyaç
sahiplerine al ışveriş l imitleri  dışında
dağıtı ldı .

65 yaş üstü büyüklerimizin gıda,  temizl ik
ürünü gibi  yardım paketlerine,  kurban eti
de i lave edilerek evlerine servis edildi .
İkamet adreslerinde yardımlarını  tesl im
alan büyüklerimiz,  bağışlarıyla kendilerine
destek olan hayır sahiplerine duacı oldu.



İNFERTİLİTE TEDAVİSİ 
GÖREN BİREYDE ROSI İLE
İLK GEBELİK OLUŞTU
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İnfertilite(Kısırlık)  i le Mücadele
Araştırma ve Dayanışma Derneği 'nin
(İMAD-DER) Antalya'da sempozyum
düzenledi.

Sempozyuma katı lan ve kısır l ıkla mücadele
eden ai leler,  çocuk sahibi  olabilmek için
hocalar,  bitkisel  tedaviler ,  akupunktur,
hacamat,  bioenerj i  dahil  birçok yöntem
denediklerini  ancak bir sonuç
alamadıklarını  söylerken, Round Spermatid
Enjeksiyonu(ROSI)  yöntemiyle çocuk sahibi
olabilme umutları  bel irdi .

3 bin 500 üyesi  olan İMAD-DER,
Türkiye'nin birçok i l inde inferti l iteyle
mücadele eden ve bu hastal ığa sahip olan
birey i le ai leleri  Antalya'da bir araya
getirdi .  Düzenlenen sempozyuma alanında
başarıya ulaşmış uzman ve doktorlarda
inferti l ite hastalarına yeni yöntemleri ,  ne
yapmaları  gerektikleriyle i lgi l i  bi lgi ler
verdi .

Uzman doktorlar ve derneğin Japonya'ya
gönderdiği  Embriyolog Ferhat Cengiz
geliştir i len ve yüzde 10 başarı
sağlandıklarını  söyledikleri  Round
Spermatid Enjeksiyonu(ROSI)  yöntemiyle
çocuk sahibi  olabilme ihtimallerinin
olduğu belirti ldi .  ROSI yöntemiyle i lk
gebeliğinde oluştuğu ifade edilen
sempozyumda, bazı  ai leler ise çocuk
sahibi  olabilme adına hocaya gitt iklerini ,
akupunktur tedavisi  ve bioenerj i
yöntemiyle çocuk sahibi  olmaya
çalıştıklarını  i fade etti ler.  Ai lelerin
birçoğu ise,  donasyon(bağış)  yöntemiyle
çocuk sahibi  olmak istemediklerini
söylediler.

"Çözümün ülkemizde bulunması için
mücadele ediyoruz"
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İnferti l itenin halk di l inde kısır l ık olarak
bil indiğini  söyleyen İMAD-DER Başkanı
Doğan Ceylan,  çözümün ülkede bulunması
için mücadele ettiklerini  söyledi .  Ceylan,
"Günümüzde bu problem hızl ı  yayı l ıyor.
Türkiye'de yüzde 26' ları  bulabileceği
söyleniyor.  Bu ai leler genelde kendilerini
gizl iyorlar.  Bu durumu kendi ai lelerinden
bile gizl iyorlar.  Oysaki  bu durum bir
yetersizl ik değildir .  Bu hücresel  bir
problemdir.

Biz bu ai leleri  dernek olarak bir araya
getirdik ve burada bi l inçlendiriyoruz.
Burada konuyla i lgi l i  uzmanları  ve
hastaları  yüz yüze getirdik.  Hastaların
beklenti leri  neler,  uzmanların çal ışmaları
nelerdir .  Gördük ki  bu konuda ciddi bir
eksikl ik varmış derneği kurana kadar.  Bu
açığı  kapattık fakat hastalar kendilerini
izole ettikleri  için bu konu devletin,
bakanlığın ve i lgi l i  kuruluşların
dikkatinden kaçmıştır .  Çözümün ülkemizde
bulunması için mücadele ediyoruz.
Çözüme katkı  sunacak bütün uzmanlara biz
STK olarak destekliyoruz.  Yeter ki  çözüm
bulunsun. Çözümün ülkemizde bulunması
durumunda bunun dünya üzerinde ciddi
yankıları  olacaktır .  Hatta ekonomimize
ivme bile katacaktır  sağlık turizmi
açısından" dedi .

"Gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz"

2008 yı l ında Facebook'tan derneğin i lk
adımlarını  attıklarını  i fade eden Doğan
Ceylan,  3 bin 500 kişi l ik sayıya
ulaştıklarını  di le getirdi .  Ceylan,  "Birçok
uygulanan yanlış tedavileri  o
platformlarda,  düzenlediğimiz
sempozyumlarda it iraz ederek dikkat
çektik ve bunları  düzelttik.  2016 yı l ında
dernekleşmeye karar verdik.  Hiçbir kurum
ve kuruluşa bağlı  değil iz .  Tamamen
inferti l ite hastalardan oluşan bir STK'yız.
Gün geçtikçe de büyümeye devam
ediyoruz" diye konuştu.

"ROSI i le i lk gebelik oluştu"

Yurt dışında kısır l ık tedavisiyle i lgi l i  bir
gelişmenin olduğunu ve sempozyumda
anlattıklarını  söyleyen Ceylan,  "ROSI i le
i lgi l i  biz dernek olarak hastalara bunu
anlattık.  Hastalar maliyetlerini  kendileri
karşı lamak kaydıyla Japonya'ya gönderdik.
Bir doktor arkadaşımız da Japonya'ya gitt i
ve ROSI'nin detaylarını  öğrendi.  Burada
hastalarımıza anlattı .  Teknik güzel ,
inferti l ite hastalara yardımcı olacak fakat
geliştir i lmesi  gerekiyor.  İMAD-DER'in
katkısıyla yeni bir  teknik geliştir i ldi  ve
uygulamaya al ındı .  Bu tekniğin başarı
oranı yüzde 10'un alt ında,  diğer
tekniklerin başarı  oranını  yüzde 1-2 olarak
hesaplarsak yüzde 8'de buradan geldiğini
düşünürsek,  öyle de diyoruz.  Bu teknikle
yani ROSI i le i lk gebelik oluştu.  İ lerler mi
bilmiyoruz ama takip ediyoruz.
İ lerlemezse de hiç değilse gebelik oluştu.
Bunun i lerlemesini  önleyen durumlar
nelerdir,  teknik açıdan uzmanlardan
yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.
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" inferti l ite dünyada hızla yayı ldı"

İnferti l ite Araştırma Merkezi 'nin
kurulmasını  istediklerini  söyleyen Doğan
Ceylan,  inferti l itenin dünyada hızla
yayıldığını  i fade ederek konuşmasını  şöyle
tamamladı:

"Biz Müslüman bir ülkeyiz.  Bizim
kültürümüz donasyona izin vermiyor.
Dünya bunu bu şekilde çözmüş durumda. O
yüzden bunun çözümünü Avrupa'dan,
ABD'den beklemek büyük bir hata.  Çözümü
buradan yapmak zorundayız.  Çözümü
inancımıza,  kültürümüze uygun bir şeki lde
ülkemizde bulmak zorundayız.  Dünya
üzerinde inferti l ite hızla yayı lmaktadır."

"İnsanların doğru bir şeki lde
yönlendiri lmesi  gerektiğini  düşünüyorum"

İMAD-DER'in bizlerin ayıbı  olarak
kurulduğunu söyleyen Tıbbi Histoloj i  ve
Embriyoloj i  Uzmanı Bahar Uslu,  "Bu
insanların yanlış insanların el inde tedavi
almaları  beni çok üzüyor.  İnsanların doğru
bir şeki lde yönlendiri lmesi  gerektiğini
düşünüyorum. Yapılan bu toplantıda
akademik olarak Türkiye'nin çok gurur
duyacak şekilde hazır olduğunu, özel l ikle
Tıbbi Histoloj i  ve Embriyoloj i  uzman
hekimleri  derneğinin hekim bazında nası l
ulaşı lacağını ,  bürokrasideki sıkıntı larımızı ,
polit ikacı lara,  siyasi lere,  sağlık bakanlığına
ne kadar gerekli  olduğunu her zaman
anlatıyorum" dedi .

Tedavilere imkan oluşturacak yasaların
çıkartı lması  gerekiyor"

Sempozyuma gelenlere hayal lerinden çok
ilk basamakta neler yapılması  gerektiğini
anlattığını  söyleyen Uslu,  "Bi l im olarak
hazır olabil irsiniz ama halk ayağı bunun
toplum bil imi eksikti .  Yanlış
yönlendirmeler olmasın diye bütün
gayretimiz.  Onlara el  vermemin amacı da
tıbbın halka ulaşabilmesi .  Aradaki
bürokrasik kanuni engellerin kaldırı lması ,
polit ikacı larımızdan bu torba yasalarla
çıkarı lan kanunlara ek olarak insanların
sesini  duyuracak ve çözüm bulacak
tedavilerin akademik düzeyde tedavilere
imkan oluşturacak yasaları  çıkartması
gerekmesi tavsiyelerinde bulundum" diye
konuştu.

"Bu işin devlet el iyle yürütülmesini
istiyoruz"

Çözüm amacıyla bir arada olduklarını
ifade eden Rukiye Sarı ,  "Burada çözüm
amacıyla bulunuyoruz ve bütün ai lelerin
hedefi  de bu yönde. Devletten destek
bekliyoruz.  Çünkü i laçlarımızın maliyeti
çok yüksek ve devletin ödemediği  i laçlar
var.  Bunlar için çok ekstra ücretler
ödüyoruz.  Biz bu işin devlet el iyle
yürütülmesini  ist iyoruz" dedi .

"ROSI'yi  denemek istiyoruz ama daha
erken"



İMAD-DER 2021 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA 20

Yeni tedavi  yöntemi olan ROSI'yi  denemek
istediğini  söyleyen Rukiye Sarı ,  daha önce 2
defa negatif  sonuçlanan tüp bebek
denemelerinin olduğunu söylediler.  Sarı
çift i ,  "Bunu hemen denemek istemiyoruz.
Çünkü çok yeni bir  yöntem. Bu durumu biraz
izlemek istiyoruz.  Daha önce 2 tane negatif
tüp bebek denememiz var"  şeklinde konuştu.

"Donasyon bize uygun bir yöntem değil"

Amaçlarının sadece çocuk sahibi  olmak
olmadığını  vurgulayan Rukiye Sarı ,  "Biz
evl iyiz ve birbirimizle bir çocuk sahibi  olmak
istiyoruz.  Dolayısıyla donasyon bize uygun
bir yöntem değil .  Eğer tedavilere cevap
almazsak ben eşimle bir ömür yine
yaşlanmak istiyorum. Yurt dışında tedavi  ya
da donasyonu hiçbir şeki lde düşünmedik"

"İ lk öğrendiğinde insan bir yıkım yaşıyor"

Hastal ığı  8 sene önce öğrendiğini  di le
getiren Murat Sarı ,  i lk öğrendiğinde insanın
bir yıkım yaşadığını  bel irtti .  Murat Sarı ,  "En
büyük destekçiniz eşiniz ve onunla beraber
bunun üstesinden gelmeye çal ışıyoruz.  Her
ne kadar tedavi  görsek ve buna cevap
alamasak da uyguladığımız bir tedavi
yöntemimiz devam ediyor.  İnsanlar bunu bir
yıkım olmadığını  bi lsinler,  kesinl ikle bir
yıkım değil .  Kıbrıs 'ta sperm transferleri  gibi
durumlar oluyor ama biz onu hiç
düşünmedik.  Bir olsun bizim olsun
mantığıyla tedavimize devam ediyoruz" diye
konuştu.

263 erkek inferti l ite hastal ığına sahip kişi
varken, sempozyumda derneğe 3 üye sadece
3 kişi  var"

"Denizl i 'den gelerek eşiyle beraber
sempozyuma katı ldığını  i fade eden Fatih
Güler,  5 yı ldır  evl i  olduklarını  4 yı ldır  da
İnferti l ite i le mücadele ettiklerini  di le
getirdi .  Güler,  "4 yı ldır  farkl ı  farkl ı
doktorlarla,  farkl ı  yöntemlerle t ıpta tabiri
olmayan yollarla bu işi  çözmeye çal ıştık,
buna alternatif  t ıp da dahil  olmak üzere.
İMAD-DER'in de amacı bu zaten.
Derneğimiz hastaları  bi l inçlendirme adına
kurulan bir dernek.  Biz Denizl i 'den geldik,
burada 263 erkek inferti l ite hastal ığına
sahip kişi  varken, şu an burada derneğe üye
sadece 3 kişi  var.  260 kişi  de bi l inçsiz bir
durumda" dedi .

"Çocuk sahibi  olabilmek için alternatif  t ıp
ve hocaya giden var"

Çocuk sahibi  olabilmek için doktor
tedavisinin dışında alternatif  t ıpın dışında
hacı hocaya bi le gitt iklerini  söyleyen Fatih
Güler,  "Hacı hocası  var,  bitkisel  tedavisi
var,  akupunkturu da var,  hacamatı  da var,
bioenerj i  yapan var.  Yani bu say say bir
sürü,  bitmez.  İşte bizde bi l inçlenmeye
geldik ve bi l inçlenilmesi  gerekiyor" şeklinde
konuştu.

"Biz çocuğumuz olsun diye evlenmedik"

Donasyon yöntemiyle çocuk yapmaya
manevi olarak duygularının mani olduğunu
söyleyen Güler,  "Biz çocuğumuz olsun diye
evlenmedik.  Al lah verirse verecek.  Burada
olmamızın amacı da bu.  Farkl ı  yöntemleri
deneyeceğiz ama tıbbın el  verdiği  kadarıyla"
dedi .



İMAD-DER'DEN 
'ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN'
PROJESİ
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İnfertilite i le Mücadele Araştırma ve
Dayanışma Derneği(İMADDER) ‘Çocuklar
Üşümesin Hep Gülümsesin’  projesi
kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara
giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

İMADDER Başkanı Doğan Ceylan,  derneğin
yalnızca çocuk sahibi  olamayan ai lelerden
oluştuğunu hatırlattı .  İnferti l  ai lelerin
sayılarının her geçen gün arttığını  di le
getiren Ceylan,  “  Çocuk sahibi  olmak
adına sessizce verdiğimiz mücadele bütün
dünya da olduğu gibi  ülkemizde de
yönetici lerin dikkatinden kaçtığı  gerçeği
ortada.  Dernek üyeleri  olarak 'Zamanı
durduramıyorsak çözümü
hızlandırmalıyız '  s loganı i le inferti l iteye
çözüm arayışı  kapsamında ulusal  ve
uluslararası  konferans ve sempozyumlar
düzenliyoruz.  

Bu problemin çözümüne katkı  sunarken,
sosyal  sorumluluk projelerini  de
aksatmadan yürütüyoruz.”  dedi .

Derneğin bu yı lki  i lk faal iyetinin,
‘Çocuklar Üşümesin Hep Gülümsesin’
projesi  olduğunu belirten Doğan Ceylan,
“Bu projeyle çocuk sahibi  olamayan
İMADDER üyesi  ai lelerin,  ‘Madem kendi
çocuğumuz olmuyor ve giyim kırtasiye
malzemesi almıyoruz,  ihtiyaç sahibi
çocuklar var ’  diyerek kendi aralarında
başlattığı  kampanya i le toplanan bağışları
ülkemizin çeşit l i  bölgelerinde çocuklara
giyim ve kırtasiye yardımı olarak
ulaştırdık.  Sivas,  Şanlıurfa,  Ağrı ,
Batman’dan gelen talepler üzerine
çocuklara bot,  mont ve kırtasiye yardımı
yapıldı . ” i fadelerine yer verdi .



İMAD-DER 3. OLAĞAN
GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İnfertilite i le Mücadele Araştırma ve
Dayanışma Derneği(İMADDER) 3.  olağan
genel kurul toplantısını gerçekleştirdi .

Derneğimiz 05/09/2021 tarih,  saat:
10:00’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi
ASO Bulvarı  No:2 Asora İş Merkezi  D Blok
Kat:3 06935 Sincan Ankara TR, Sincan
Osb/Sincan/Ankara adresinde Boss
Otel ’de 3.  olağan genel kurul toplantısını
gerçekleştirdi .  Yeterl i  sayıda üyemizin
genel kurula iştirak ederek hazirun
listesini  imzalamasının ardından gündem
maddelerine geçilmiştir .

Mevcut üyelerin katı ldığı  olağan genel
kurula tek yönetim kurulu başkan adayı
olarak Doğan Ceylan girdi .  Ayrıca Genel
Kurul ’da derneğin yeni dönem Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri
belir lendi .
A l i fe Hospital  hastanesinin değerl i
yönetici leri  ve hekimlerinin de bulunduğu
genel kurulda Prof.  Dr.  Mehmet Cengiz
Çolakoğlu,  Embriyolog Semra SERTYEL,
Embriyolog Pelin Menteşoğlu alanlarına
i l işkin konuşma yaptı .

Olağan Genel Kurulun ardından A l i fe
Hospital  yönetimi ve hekimleri  i le birl ikte
genel kurul üyelerimiz yemekte buluştu



İMAD-DER'İN WEBSİTESİ
YENİLENDİ
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Derneğimizi  websitesi  yenilerek daha
işlevsel  bir  hale getiri ldi .  Üyelerimiz
websitemiz üzerinden:

Forum-Paylaşım Sekmesi i le;
İ laç paylaşımı,  tedaviler hakkında soru-
cevap oluşturabilme, tedavi  ücretleri  i le
i lgi l i  bi lgi  paylaşımı yapabil ir ,  sosyal  ve
psikoloj ik durumları  hakkında
dertleşebil ir ler.

Etkinlikler Sekmesi i le;
İmad-der Yönetim Kurulunun ve üyelerinin
etkinl iklerini  takip edebil ir ler.

Duyurular Sekmesi i le;
Derneğimizin gerçekleştireceği etkinl ikler
hakkında bi lgi  sahibi  olabil ir ler.
Üyelerimiz i le i lgi l i  birçok önemli  bi lgiye
ulaşabil ir ler.

Multimedya Sekmesi İle;
Derneğimizin gerçekleştirdiği  birçok
seminere,  webinar toplantısına ait
görsel lere,  videolara erişebil ir ler.

Hikayelerimiz Sekmesi i le;
Sizlerden gelen,  yaşanmış birçok hikayeye
erişebil irsiniz.



BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR

İMAD-DER 2021 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA 24



ANTİOKSİDAN ÇALIŞMA
GRUBU OLUŞTURULDU
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İnfertilite i le Mücadele Araştırma ve
Dayanışma Derneği(İMADDER)
tarafından “Antioksidan Özellikte
Herbal Karışım Ekstresinin Erkek ve
Kadın İnfertilitesindeki Etkisinin
Araştırılıması” konulu bilimsel bir
çalışma yürütülecek.

2022 yı l ında hazırl ıkları  tamamlanarak,
bi l imsel bir  çal ışmada yer alması
planlanan projenin amacı,  azospermik
veya şiddetl i  erkek inferti l itesi  yaşayan
inferti l  erkeklerde ve erken yumurta
yetmezliği  problemi yaşayan inferti l
kadınlarda bitkisel  içerik yönünden
zengin bitkisel  karışım ekstresinin
inferti l itedeki etki lerinin araştırı lması
olarak açıklandı.

Klinik çal ışmaya,  14 gönüllü inferti l  erkek
hasta,  14 gönüllü inferti l  kadın hasta
katı lacak.

Çalışma kapsamında erkek hastalardan,
biri  bitkisel  karışım kullanmadan olmak
üzere toplamda 4 semen numunesi
al ınacak.  

Erkek hastalar bitkisel  karışımları  test
vermeden bir veya bir buçuk saat önce
kullanım yapacak.  Veri len semen analizleri
steri l  koşullarda uzman embriyolog
tarafından incelenecek.  Çalışmanın
tamamı boyunca veri lecek semen
örneklerinin incelemesi tek bir
embriyolog tarafından gerçekleştiri lecek.

Çalışmanın inferti l  erken yumurta
yetmezliği  grubunda ise,  kadın hastalar
bitkisel  karışımları  çal ışmanın
başlamasının ardından i lk regl lerinin 3-4-
5.  günlerin birer adet olacak şekilde 3
adet kullanılacak.  İ lk kullanımın ardından
ikinci  regl  döngüsünde tekrardan yine
aynı günlerde aynı miktarda kullanım
yapılacak.
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Katı l ımcılar,  i lk ve ikinci  kul lanımda
kullanıma başlamadan önce reglin ikinci
gününde FSH-LH-E2-PROLAKTİN-
PROGESTERON-AMH baktırarak kullanıma
başlayacak.

Katı l ımcılar,  menstural  döngünün
ovulasyon döneminde (14.  günde) AF
(Antral  Folikül)  sayısı ,  boyut ölçümü ve
endometrium ölçümü kadın hastal ıkları
uzmanı tarafından USG görüntüleme
eşliğinde yapılacak.

Veri  toplamadan önce çal ışmaya
katı labi lmek için erkek hasta grubu
üroloj i  uzmanına,  kadın hasta grubu ise
kadın hastal ıkları  uzmanına muayene
olacak ve onay alacaklar.

Çalışma kapsamında erkek hastalar için
beklenen birinci  yarar,  semen örneği
veri lerek sperm hücrelerinizin mevcut
altyapısının ortaya çıkarı lması ,  ikinci l
yararı  ise kullanacak olduğunuz bitkisel
karışımın sperm sayı ,  şeki l  ve
hareketlerine olan etkisinin ortaya
konması ,  üçüncül yararı  ise ülkemizde ve
dünyada inferti l  erkeklerin
kullanabileceği bir  bitkisel  karışımın
etkisinin ortaya konması olarak açıklandı.

Çalışma kapsamında kadın hastalar için
beklenen birinci  yarar,  güncel üreme
potansiyelini  gösteren hormon
düzeylerinin incelenmesi ,  

ikinci l  yararı  ise kullanacak olunan
bitkisel  karışımın antral  fol ikül  ve oosit
sayı ,  boyutlarına ve endometrium
kalınl ıklarına olan etkisi ,  üreme
potansiyelini  gösteren hormon
metabolizmasına olan etkisinin ortaya
çıkarı lması ,  üçüncül yararı  ise ülkemizde
ve dünyada inferti l  özel l ikle erken
yumurta yetmezliği  olan kadınların
kullanabileceği bir  bitkisel  karışımın
etkisinin ortaya konması olarak açıklandı.

Çalışma kapsamında kullanılan bitkisel
i laçlardan ve semen analizlerinden hiçbir
ücret al ınmayacak.  Çalışma gurubu
içerisinde 3 katı l ımcıya plasebo ürünler
gönderi lecek.  Plasebo ürünler gönderi len
katı l ımcılara daha sonra ori j inal  ürünler
ücretsiz olarak gönderi lecek.  Ayrıca
plasebo grubunda yer alan tüm
katı l ımcılara İmad-der Derneğimiz
tarafından 1 .000 TL giderleri  için ücret
ödenecek.  Tüm katı l ımcıların gönüllü
olarak dahil  oldukları  ve onam formu
doldurdukları  bu çal ışma, bi l imsel
araştırmalar için kullanılacaktır .  Böylel ikle
hem erkek hem de kadın inferti l ite
alanında yapılan çal ışmalara katkı
sunulacak faydası  bi l inen bir bitkisel
karışım inferti l  hastaların kullanımına
sunulmuş olacaktır .



DOĞUM VE
GEBELİKLER 
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BEBEKLERİ OLAN ÇİFT SAYISI

BEBEK BEKLEYEN ÇİFT SAYISI

2019 2020 2021

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

2021

10 

7,5 

5 

2,5 

0 



ANLAŞMALI
KURULUŞLAR
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Anlaşmalı Kuruluşlar

Samsun, Florya, Pendik Medical
Park Hastaneleri

Centrum Clinic

Gen-Art Tüp Bebek Kadın
Hastalığı ve Biyoteknoloji Merkezi

Gürgan Clinic Yardımcı Üreme
Teknikleri Merkezi

Mikrogen Genetik Hastalıklar
 Tanı Merkezi

A life Hospital



Anlaşmalı Kuruluşlar

Medova Hastanesi

Andro Fert Erkek Sağlığı Merkezi

Eser Laboratuvarı

Doğu Fertil Tüp Bebek Merkezi

İntergen Genetik ve Nadir Hastalıklar
Tanı Araştırma & Uygulama Merkezi

Anlaşmalı Hekimler

Prof. Dr. Fevzi BALKAN
Endokrinoloji ve Metebolizma Uzmanı

Doç. Dr. Ünal ÖZTEKİN
Üroloji Uzmanı



SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ
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Sosyal Medya Hesaplarımız

Faceboook

Youtube

Website

Twitter

İnstagram

Whatsapp

Üyeler İçin Whatsapp Grubu

facebook.com/groups/azo1234 twitter.com/imadder1

youtube.com/channel/UCmJr6FqAiW
eSHtOxvmoDcxQ instagram.com/imad_der_

https://www.imadder.org.tr/
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