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Sayı: 4. Mayıs 2016 
4 Ayda Bir Yayımlanır 

Bu dönem bayrağı devralma onurunu 

bize tattırdığınızda 1 amacımız vardı: ‘’Bir 

dediğinizi 2 etmeyecek azmimizle; görevi öne 

alan, ödülü sona bırakan anlayışımızla sizlere 

layık olabilmek için çalışmak’’.  

Sevgili meslektaşlarımız; bizler hizmet 

sürecimizde gönül bağımızla, biriyle diğeri yan 

yana geldiğinde 3’ten daha fazla eden güçlü bir 

ekip olduk. 4 dörtlük sonuçlar elde edebilmek için, 

bir elin 5 parmağı gibi hiç kopmadan yürüdük. ‘’6 

üstü mesleğimiz, yuvarlanıp gidiyoruz...’’ diyenlere 

inat, beraber çabalamaktan keyif aldık.  

 Akademik yaşamlarınızda genç yaşlı 

hepinizin 7 gün sabahtan akşama koşturduğunu; 

işler yine de bitmeyince ‘’keşke bu hafta 8 gün 

olsaydı’’ dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Sadece 9 

ay hazırlanarak geldiğimiz bu ömrü, 10 numara bir 

bilim insanı olarak yaşamayı hepimiz istiyoruz. 

Aylar, yıllarca emek verdiğimiz çalışmalarımızın 

sonunda çöpe atılan deney sonuçlarımız, 

dergilerden zalimce reddedilen araştırma 

yazılarımız; ekonomik ve yönetsel baskılar aslında 

ilk 11’de sahaya çıkamayacağımızı göstermiyor. 

Bebek adımlarıyla ilerleyen bilimde bizim de 

atacağımız minik ama çok önemli adımlar var. 

Yeter ki inancımızı yitirmeyelim. Nitekim 12. 

Dönemden bu yana histoloji embriyoloji bilim 

ordumuzu oluşturan üyelerimizin sayısını çok 

arttırdık. Tümü genç yeni üyelerimizle 13. 

Dönemde sesimiz daha güçlü çıkıyor. 

Derneğimizin anabilim dalları ve hastanelerde 

hizmet veren laboratuvar çalışanı 

meslektaşlarımızla el ele vermesiyle 14, 15 ve 16. 

Dönemlerde topluluğumuzun daha da büyüyüp 

güçleneceğine inanıyoruz.  

Bu dönem, önceki dönemlerde olduğu 

gibi, üyelerimizin eğitim, araştırma ve hizmet 

etkinliklerini hem kurumsal, hem de kişisel olarak 

desteklemek temel hedefimizi oluşturdu. Görev 

dönemimizde yaptıklarımızı 17 bölümlü bir 

kitapçıkta sizin için özetledik.  

Bu yıl ki kongremizi, asırlara dayanan 

tarihiyle saçlarındaki aklarına rağmen, 18’inden 

Başkanımız’dan...  
Prof. Dr. Petek KORKUSUZ 

19’una yeni girmiş genç bir kıza benzeyen güzel 

İzmir’de düzenliyoruz. Ege Üniversitesi’nin 

mükemmel konukseverliğiyle, bilimsel ve sosyal 

olarak çok zengin bir içerikle hazırlanan 

toplantımızdan hepinizin büyük keyif almasını 

diliyoruz. 

Şöyle geriye dönüp baktığımızda, 20’li 

yaşlarımızda adım attık bu mesleğe. 21, 22, 23 

derken gençliğimizi deney tüpleri ve hastalarla, 

laboratuvar tezgahları ve nöbet koridorlarında 

geçirdik. Kitaplarımızın içinde kaybolurken, bir 

günde hiçbir zaman 24 saat yetmedi. Yıllar akıp 

giderken büyüdük, aşık olduk, yaşlandık. Sevgili 

genç meslektaşlarımız, hızla geçen bu yolculukta 

galiba biz en çok mesleğimize aşık olduk. 

Mesleğimizin derneğinin 25. Yaşını bitirip, 

26’sından gün aldığı bugün, geleceğe sizinle 

dokunacak olmanın verdiği sonsuz güvenle, Türk 

Histoloji ve Embriyoloji Derneği’mizi  kollarınıza 

gururla bırakıyoruz. 

  

THED Yönetim Kurulu adına, 

İçten sevgi ve saygılarımla. 

 

Başkan,  

Prof. Dr. Petek Korkusuz 
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XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi... 

Çok değerli Histoloji ve Embriyoloji Ailesi, 

 

Uluslararası katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresine 

Hoşgeldiniz! 

İzmirli büyük ozan Homeros’un “gök kubbenin altındaki en güzel 

şehir” olarak betimlediği, Aristo’nun İskender’e “görmezsen eksik kalırsın” 

diyerek önemini vurguladığı, büyük yazar Victor Hugo’nun ise adına şiir 

yazıp bir prensese benzettiği; geçmiş ve geleceğin harika uyumuyla çok 

kültürlülük ve heterojenitenin zenginleştirdiği; herkesin kendinden bir parça 

bularak gerek doğası ve kültürü ile gerekse tarihi ve insanı ile bağ kurduğu; 

çağdaş kültürün gelişiminde önemli bir coğrafya olan Ege’nin incisi eşsiz 

kentimiz İzmir’e hoşgeldiniz! 

Üniversiteler evrensel gerçekliğin peşinden koşan kurumlardır ve 

bu anlamda bilimsel bayramlar gibi bir araya geldiğimiz; araştırmalarla 

bilgilerin, kültürel paylaşımların gerçekleştiği kongrelerin rolü ise çok 

büyüktür. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 

Dalı olarak; Uluslararası katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji 

Kongresi’nde sizlerle Çeşmenin güzelliklerinde buluşmanın gururunu, 

sevinç ve heyecanını yaşamaktayız. Tüm değerli katılımcılarımızı bu 

duygularla saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

İzmir, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce 2006’da Bornova 

kazılarında ortaya çıkan M.Ö. 8500’e kadar uzanan tarihsel ve kültürel 

birikimiyle büyük bir zenginlik ve bir yaşam şeklidir. 20 Mayıs 1955 yılında 

Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel rektörlüğünde açılan Ege Üniversitesi ise; 60 

yılı aşan her anlamdaki büyük birikimini gelecek kuşaklara aktarmaya 

devam etmektedir.  
 

     
 

 Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK     Prof. Dr. Erdoğan CİRELİ       Prof. Dr. Mine ERTEM 
             1993-1997                                 1997                                   1997-2009 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine ilk öğretim üyesi olarak Ankara 

Tıp Fakültesi'nden gelen Hocamız Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ Morfoloji 

Kürsü'sünü kurmak üzere görevlendirilmiştir. Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalımız ise, 1993 yılında değerli hocalarımızdan Prof. Dr. İsmet 

KÖKTÜRK başkanlığında kurularak Prof. Dr. Erdoğan CİRELİ hocamız 

ile devam etmiştir, kendilerini rahmet ve saygı ile anıyorum. Ardından 

Emekli hocamız Prof. Dr. Mine ERTEM 2009 yılına kadar devam etmiştir. 

Şu anda Anabilim Dalımız 7 öğretim üyesi, 2 uzman, 3 Doktora, 3 

Uzmanlık öğrencisi,  6 yüksek lisans öğrencisi ve 7 personeli ile tüm eğitim 

ve araştırma görevlerini güçlü kadrosu ile çağdaş standartlarda yürütmeye 

devam etmektedir. 

Değerli Histoloji ve Embriyoloji Ailesi,  

Ege Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalımız ev 

sahipliğinde gerçekleşen Kongremizde yaklaşık olarak 1 yılı aşkın süredir, 

sizlere bilimsel ve sosyal anlamda donanımlı bir kongre hazırlamak için 

tüm olanaklarımızla, yoğun bir şekilde çalıştık. Bu süreçte öncelikle her 

Prof. Dr. Ayşegül UYSAL  
Kongre Eşbaşkanı  
Ege Üniversitesi 

zaman işbirliği yaptığımız ve desteğini her zaman yanımızda bulduğumuz 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 13. Yönetim Kurulu Başkanı değerli 

Hocamız Sevgili Prof. Dr. Petek Korkusuz’a ve Yönetim Kurulunun değerli 

üyelerine işbirliği ve tüm destekleri için sonsuz teşekkür ederiz. 
 

 

 

30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında gerçekleşen Kongremizde; ünlü 

fizikçi ve biyolog Rudolf Virchow’un “Her 

hücre bir hücreden doğar-omnis cellula a 

cellula” ile yola çıkarak; çeşitli moleküler 

teknikler ve nanobiyoteknolojik yaklaşımları 

da kapsayan tekniklerle histoloji, embriyoloji, 

kök hücre, hücresel tedaviler ve rejeneratif 

tıp, tümör biyolojisi, güncel biyomedikal 

yaklaşımlar ve deneysel teknikler, hücre ve 

doku hasarı, histoloji ve embriyolojide 

bilimsel yaklaşımlar ve eğitim konularında 

pek çok alt başlıklarda multidisipliner 

katkılarla hedeflemiş olduğumuz zengin  

bilimsel ortam katılımcıların çok değerli katkılarıyla sağlanmıştır. 

Kongremizde TÜBİTAK desteğinin yanında Türkiye Bilimler Akademisi–

TÜBA’nın katkısıyla planlanan oturumda Türkiye'de kök hücre çalışmaları 

konularında değerli araştırmalar sunulacaktır. 

Kongremizde, Bilimsel Kurulda değerlendirilmiş 31 sözlü ve 242 

poster olmak üzere toplam 273 bildiri yer almıştır. Sözlü sunular 

programda yer alan konu başlıklarının altında araştırmacıların kendi 

çalışmaları için uygun bularak seçtiği konulara göre sıralanmıştır. Sözlü ve 

poster bildiri sonuçları sunacak kişilere gönderilmiş ve internet sitemizde 

yayınlanmıştır. Kabul edilen bildirilerin özetleri Türk Histoloji ve Embriyoloji 

Derneği’nin yayın organı olan "Cell & Tissue Biology Research“ 

dergisinde Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır. Basılı kongre kitapçığı 

formatı yerine içinde diğer bilgilerin de depolandığı taşıyıcı bellekler 

aracılığı ile katılımcılara ulaştırılması sağlanmıştır.   

Kongrede alanlarında söz sahibi konuşmacıların desteğiyle; 

yeniden programlama, üreme biyolojisi 1 ve 2,  tümör biyolojisi 1 ve 2, 

rejeneratif tıp,  hücresel tedaviler ve klinik yaklaşımlar, kök hücre 

uygulamaları, editörden makale yazımına ilişkin başlıklar altında toplam 

uluslararası 14, ulusal 16 katılımcı ile birlikte 8 konferans oturumu,  
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minipanel ve TÜBA oturumu yer almıştır. Ayrıca alana ilgi duyan genç 

araştırmacıların uzmanlarla tanışarak, sorun ve çözüm önerilerinin 

tartışılacağı 10 çalışma grupları ile 5 eğitim ve hizmet eşgüdüm 

oturumları oluşturulmuştur. Ayrıca mikroskopik görüntüleme ve ölçüm 

sistemlerine ilişkin uydu sempozyumu da yer almıştır. 

Açılış konferansımızda Pittsburg Üniversitesinin önde gelen bilim 

insanı Prof. Rocky S. Tuan “Gelişimsel ve rejeneratif skeletogenezde 

prensipler, stratejiler, beklentiler ve sorunlar” ile ilgili konferans verecek ve 

sonrası yeniden programlama oturumunda Yale Stem Cell Center’dan 

Prof. Haifan Lin, “Genomun majör bileşenleri: Piwi-piRNA’nın özgün 

fonksiyonları” ve Ass. Prof. In-Hyun Park ise “Somatik hücre yeniden 

programlanmanın düzenlenmesi ve uygulamaları” ile ilgili konferansları 

bulunmaktadır. Kongremizin 2. gününde Üreme biyolojisi 1 oturumunda; 

South Florida Üniversitesi’nden değerli katılımcılarımızdan Prof. Charles 

J. Lockwood “Progesteron sinyali ve gebelik komplikasyonları: Prematüre 

tedavisinde hücresel ve moleküler mekanizmaların etkilerini” ve Prof. Ümit 

Kayışlı ise “Progestin bağımlı abnormal uterin kanamalarda hücresel ve  

moleküler düzenleyicilerin laboratuvar buluşlarından farklı klinik tedavi 

seçenekleri”, Akdeniz Üniversitesi’nden değerli Hocamız Prof. Dr. Çiler 

Çelik Özenci ise “Zaman meselesi: İmplantasyon ve sirkadyan saat” 

konferansları bulunmaktadır. Rejeneratif tıp oturumunda ise, Prof. Rocky 

S. Tuan ikinci konferans olarak “Doku mühendisliği ve modellemesi için 

yetişkin kök hücreler ve biyomimetik matriksler: Onarım, yeniden 

yapılanma, yeniden oluşturma”, Stem Cell Reviews and Reports’un 

Başeditörü  sayın Prof. Kürşad Türksen “Claudin 6 ve epidermal 

farklanma: Hayvan modellerinin kullanımı”, Stanford Üniversitesi’nden 

Prof. Stuart B. Goodman “Osteogenezde Makrofaj –osteoprogenitör 

ilişkileri”ne yönelik araştırmalarını içeren konferanslar yer almaktadır. 

TÜBA oturumunda ise Türkiye'de kök hücre çalışmalarına ilişkin 

olarak değerlendirmeler ve araştırmalar kapsamında ilk olarak Prof. Dr. 

Gülperi Öktem “Ege Üniversitesi Kök Hücre Anabilim Dalı lisansüstü 

eğitim deneyimi”, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taner Demirer 

“Türkiye'de klinik kök hücre uygulamaları” ve  Prof. Dr. Alp Can “İskemik 

kardiyomiyopatide kök hücre yaklaşımları” hakkında, Liv Hospital 

Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Üretim Merkezinden Prof. Dr. Erdal Karaöz 

“Nöromuskuler dejeneratif hastalıklarda kök hücre uygulamaları: 

Laboratuvardan kliniğe” hakkında araştırmalar sunulacaktır.  

Aynı gün Hücresel tedaviler ve klinik yaklaşımlar başlığında 

“Osteonekroz: Kök hücre tedavisi etiyolojisi” Prof. Stuart B. Goodman, 

Paris Üniversitesi’nden değerli bilim insanları Prof. Annelise Bennaceur 

Griscelli “Embryonik ve indüklenebilir pluripotent kök hücrelerin 

hematopoetik özelliği”, Prof. Ali Turhan ise “IPSC ile kanser kök hücre 

modellemesi” ve  ayrıca Koç Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Tamer 

Önder “p300 ve CBP kromatin düzenleyicilerinin yeniden programlamadaki 

rolleri”ne ilişkin olarak araştırmalarını sunacaklardır. 

Kongremizde ayrıca, Makale yazımı ile ilgili bir Minipanelde Prof. 

Kursad Turksen ‘Stem Cell Reviews and Reports’ dergisinin baş editörü 

olarak değerli bilgiler ve sunum teknikleri ile ilgili konuşmasıyla Uludağ 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şahin Sırmalı yer almaktadır. 

Tümör biyolojisi 1 oturumunda; Clark Atlanta Üniversitesi’nden 

Pof. Shafiq A. Khan “Prostat kanser farklı evrelerinde TGF-superailesinin  

rolü”ne ilişkin olarak,  MD Anderson Cancer Center’dan Prof. Gabriel 

Lopez-Berestein “Kanserde exosomal-ncRNAs mikroçevre 

düzenlenmesini”, Prof. Bülent Özpolat  “Kanserde yeni hedeflenen 

tedaviler: EF2-kinazın hedeflendiği” ve yine aynı merkezden  Dr. Burcu 

Aslan tarafından “Ovaryum kanserlerinde anoikis regülasyonu”na ilişkin 

araştırmalarından derlenen konferanslarını sunmuşlardır. Tümör biyolojisi 2 

oturumunda; Zirve Üniversitesi’nden “Lityum klorür ve antineoplastik 

ajanların farklı tümör hücre kültürleri üzerine etkilerinin otofajik ve 

ultrastrüktürel olarak incelenmesi” değerli Hocamız Prof. Dr. Ayhan Bilir, 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Yüce  “Tedaviye direnç 

mekanizması olarak fenotipik plastisite” Ege Üniversitesi’nden  Prof. Dr. 

Güray Saydam “Klinik pratikte kök hücre nakli: Laboratuvardan hastaya”, 

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmet Deliloğlu 

Gürhan “Laboratuvar- pilot ölçeklerde monoklonal antikor üretimine çeşitli 

örnekler ve sorunlar”a ilişkin araştırmalarını sunacakları farklı disiplinlerdeki 

tümör biyolojisi araştırmacılarının multidisipliner katılımları ile oturumlar 

zenginleşmiştir.  

3 Mayıs Kongrenin son gününde; Üreme biyolojisi 2, teknikler 

konferans oturumunda Prof. Ümit Kayışlı “Histoloji ve Embriyoloji 

çalışmalarında Transkriptomiks analizleri ve bioinformatiks yaklaşımlar”,  

GATA’dan Doç. Dr. Barış Baykal “IVF sikluslarında elde edilen germinal 

vezikül (GV) evresindeki oositler hasta yararına kullanılabilir mi?” Yale 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Bahar Uslu “Fare ovaryum atrezik 

foliküllerinin sayımında yeni bir hızlı histomorfometrik yöntem”e ilişkin 

çalışmalarını, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Çoğulu “Prenatal 

tanıya genetik yaklaşım”, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Tahsin Murad Aktan “Tüp bebek ünitesinin kuruluşu ve işleyişindeki 

deneyimleri”ni anlatacaklardır. Son konferanslar olan kök hücre 

uygulamaları oturumunda ise;  Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi’nden Prof. Dr. Asuman Özen “Veteriner hekimlikte kök hücre 

kullanımı”, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk Duman  

“PRP'nin klinik kullanımındaki deneyimleri” yer almaktadır.  

Paylaşılan bilgi ve deneyimlerinizle, bilimsel ve sosyal anlamdaki 

değerli katılımlarınızla zenginleşen Kongremizde tüm değerli katılımcılara, 

bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan pozitif enerjisi ile Ankara’dan ulaşan 

tüm süreçte güzel bir işbirliği örneği sergileyen THED Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Petek Korkusuz ve üyelerine, TÜBİTAK ve TÜBA’ya 

İstanbul’dan desteği için Ea Organizasyon’a, Ege Üniversitesi Kordon Kanı 

Bankası, Hücre ve Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne, Türk 

İmmunoloji Onkoloji Derneği’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, destek 

veren tüm değerli Hocalarımıza ve Kuruluşlara XIII. Ulusal Histoloji ve 

Embriyoloji Kongresi’ne kattıkları tüm emekler için; Ege Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı olarak teşekkür ederiz.  
 

 

Atatürk’ün dediği gibi “Türk milletinin elinde tuttuğu meşale 

müsbet ilim meşalesidir. Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek 

şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vak’alar bu hakikatin 

delilidirler.” 

 

Saygı ve sevgilerimle. 

Prof. Dr. Ayşegül UYSAL 
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THED-Trakya-2016’ nın ardından... 
 
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği çatısı altında bir eğitim grubu 

oluşturarak proje yazım eğitimleri hazırlamaya karar vermemize yol açan süreç, 
Mayıs 2014’te gerçekleştirilen XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi ile 
başlamıştır.  Eğiticiler grubu olarak (Petek Korkusuz, Gülperi Öktem, Çiler Çelik 
Özenci, Necdet Demir, Özhan Eyigör ve A. Çevik Tufan) o tarihten bu yana 5 farklı 
eğitim etkinliği gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.  

İlk defa bir araya gelişimize vesile olan “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje 
Hazırlama Eğitim Etkinliği: THED-Ankara-2014”, 30 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri 
arasında, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Ardından 
grubumuz sırası ile; 15-17 Ağustos 2014 tarihlerinde İzmir Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Medicalpark Hastanesi ev sahipliğinde İzmir’de (THED-İzmir-2014), 
26-28 Eylül 2014 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 
GenKök Genom ve Kök Hücre Merkezi ev sahipliğinde Kayseri’de (THED-Erciyes-
2014) ve 19-21 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ev sahipliğinde İstanbul’da (THED-İstanbul Medipol-2014) birer etkinlik 
gerçekleştirmiştir. Gördüğümüz yoğun ilgi karşısında eğitim grubu olarak, bu tür 
etkinlikleri fırsat buldukça ve talep geldikçe sürdürmeyi öncelikli hedefimiz olarak 
belirlemiştik. Bu hedefimiz doğrultusunda 5. Eğitim etkinliğimiz 11-13 Şubat 2016 
tarihinde Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, Edirne’de 
gerçekleştirilmiştir. “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği: 
THED-Trakya-2016” da diğer etkinliklerimizde olduğu gibi yoğun ilgi görmüş ve 
başarılı geçmiştir. Trakya Üniversitesi, Balkan Kongre Merkezi salonlarında 
gerçekleştirilen organizasyona Edirne’deki meslektaşlarımızın da içinde bulunduğu 
45 kişilik bir grup katılmıştır. 

Etkinlik hedefleri kapsamında, önce TÜBİTAK-ARDEB Programları 
tanıtılmıştır. Ardından bilimsel araştırma projesi ön hazırlığı, yazımı, başvuru 
süreci, değerlendirme süreçleri ve ilk başvuruda ret edilen projelerde önemli olduğu 
düşünülen tekrar başvuru süreçleri ele alınmıştır. Proje yazım teknikleri ve başarı 
için öneriler ile yapılan yaygın hatalar üzerinde durulmuştur. Ayrıca, başarılı proje 
yazarı/proje yürütücüsü yetiştirilmesine ve ileride TÜBİTAK ve diğer kurumlarda 
görev alabilecek yetkin hakem ve panelistlerin sayısının arttırılmasına katkı 
sağlamak da hedeflenmiştir. 

THED-Trakya-2016’da aldığımız geri bildirimler ve edindiğimiz izlenimler 
özellikle ulusal proje destek kuruluşlarına başvuruda yaşanan pek çok sıkıntıyı, 
bazı bilinen doğruları ve bilinmeyen hataları, ama belki de en önemlisi genç bilim 
insanlarının öğrenmeye ve araştırmaya ne kadar istekli olduklarını bir kez daha 
ortaya koymuştur. THED-Trakya-2016 bilimsel olduğu kadar sosyal anlamda da 
çok başarılı bir etkinlik olmuştur. Eğitimler sonrası gerçekleştirilen küçük geziler ile 
Edirne’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ziyaret edilmiştir. 

THED-Trakya-2016’ya ev sahipliği yaparak bizleri destekleyen Trakya 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji 
ve Embriyoloji Anabilim Dalı’na, burada görev yapan değerli meslektaşlarımıza, 
öğrencilerimize ve kurum yöneticilerine gösterdikleri ilgi ve sağladıkları imkânlardan 
dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Tüm bu çalışmalarda bizleri motive eden 
güç olan değerli katılımcılarımıza hem teşekkür ederiz hem de en kısa zamanda 
edindikleri bilgileri başarılı proje başvurularına dönüştürmelerini dileriz. Ve son 
olarak, bu eğitimlerin hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde en önemli 
desteğimiz olan THED Yönetim Kurulu’na teşekkürü bir borç biliriz. Önümüzdeki 
dönemde tekrar bir araya gelmek dileği ile… 
Saygılarımızla, 
Eğitim Grubu adına, 
Prof. Dr. A. Çevik Tufan 
 

Eğitim Etkinliklerimiz... 

 
“Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği” 

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN  
THED Başkan Yardımcısı 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
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Değerli Üyelerimiz,  
 
Bildiğiniz üzere, Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları, Sağlık 

Bakanlığı Eğitim ve Araştırma  Hastanelerinde mecburi hizmet kapsamında 
veya mecburi hizmet sonrası Embriyoloji ve Androloji laboratuarlarında, 
Embriyoloji laboratuarı kurulu değilse, Androloji laboratuarlarında kurucu, 
yönetici, eğitici ve yürütücü olarak çalışmaktadırlar. Türk Histoloji ve 
Embriyoloji Derneği 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bu alanda çalışan 
üyelerimizin özlük hakları ile ilgili sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla 
yoğun biçimde çalıştık. Aşağıda bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaları kısaca özetlemekteyiz.  

9 Ekim 2013, Resmi Gazete Sayı: 28790 yayımlanmış olan 
Tıbbi laboratuvar Yönetmeliği’inde uzmanlarımızın hizmet verdiği 
Androloji, Embriyoloji, Kök Hücre ve Hücre Kültürü laboratuarları 
tanımlanmamıştır. Tıbbi laboratuar Yönetmeliği’nde bu laboratuvarların 
tanımlanmaması, hem özlük haklarımız, hemde kurucu, yönetici ve eğitici 
olarak çalıştığımız  laboratuvarların, işleyişi ve sorumluluğun tamamen 
bizlere ait olması  açısından eksikliklere neden olmaktadır. Bu nedenle, 
Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği’nde laboratuarlarımızın Bakanlıkça gözetimli 
hizmet laboratuvarı kapsamında tanımlanması ve ruhsatlandırılması 
gerekmektedir.  Ayrıca Üremeye Yardimci Tedavi Uygulamalari ve 
Üremeye Yardimci Tedavi Merkezleri Hakkinda Yönetmelik’te Androloji 
ve Embriyoloji Laboratuvarları tanımlı olup,  Ek Ödeme Yönetmeliği’nde 
ÜYTE merkezinde çalışan Histoloji Embriyoloji uzmanları 2.5 katsayı 
üzerinden döner sermaye almakta, fakat ÜYTE merkezi olmayan 
hastanelerde  Androloji laboratuvarlarında, Histoloji ve Embriyoloji 
uzmanları 0,8 katsayı üzerinden döner sermaye almaktadır. Bu durum, 
uzmanlarımız  için hak kaybına sebep olduğu ve eşitlik ilkesini bozduğu için 
Sağlık  Bakanlığı’nda yetkili kişilerle görüşmeler yaptık. Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; bilim dalımızın Tıbbi Laboratuar 
Yönetmeliği’nde tanımlanması için kanun çıkması gerektiği görüşüyle, 
sorunun çözümü için Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
yönlendirdi. İlgili müdürlük; Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği madde 4-(1) h) 
Klinik/Servis testleri: Yataklı tedavi kurumlarında sadece kendi hastaları ile 
sınırlı kalması koşuluyla, ilgili klinik uzmanı tarafından mikroskopla 
incelenen numuneler ile yapılan testler ve kurumda bu Yönetmelikte 
tanımlanan tıbbi laboratuvar uzmanlık ana dallarında çalışılmayan testleri. 
Maddesine istinaden uzmanlarımızın yaptıkları işlerin bu madde içinde 
tanımlı olduğu ve üyelerimizin Embriyoloji ve Androloji laboratuarlarında 
yaptıkları tüm işlemleri listeleyip, başhekimlikçe onaylandıktan sonra 
Bakanlığa gönderilmesinin uygun olacağını ileri sürdü. Bunun üzerine 
bildiğiniz gibi tüm üyelerimizle bu bilgiyi paylaştık ve bu belgeleri 
hazırlamalarını istedik. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye 
Daire Başkanlığı ile irtibata geçip, 10.08.2015’de yayımlanacak olan Ek 
Ödeme Yönetmeliğinde, Androloji laboratuarında çalışan uzmanlarımızla 
ilgili gerekli olan değişikliğin yapılabilmesi  için çalışma başlattık.  

Bu çalışmalarımız sonucunda Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye 
Daire Başkanlığı bizimle bütün iletişimini kesip, 10.08.2015 tarihinde, 
uzmanlarımız ile ilgili bir düzenleme yapmadan yönetmeliği yayımladı. 

 

Sağlık Bakanlığı – YÖK Görüşmeleri... 
 

Doç.  Dr. Ayten TÜRKKANI  
THED Yönetim Kurulu Üyesi 
TOBB Üniversitesi 

 

Bu gelişmelerden sonra, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu Ek Ödeme Daire Başkanlığı ile yapmış olduğumuz 
görüşmede; Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği’ndeki ilgili maddenin 
uzmanlarımızın yaptığı işi kapsamadığı, bu nedenle Ek Ödeme 
Yönetmeliği’nde değişiklik yapamayacakları ifade edildi. 

Aradan geçen sürede yeni hükümetin kurulması ile  göreve 
atanan yeni Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeler devam ettik.  
Yeni yönetim, üyelerimizden bazılarının lehine sonuçlanan yasal süreçlere 
koşut olarak, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği’ne dahil olabilmemiz için 
gerekli çalışmaları başlatabileceklerini, bu süreç içerisinde üyelerimizin hak 
kaybına uğramaması için hukuki yolla haklarını aramaya devam 
edebileceklerini ifade etti. Kendilerinin önerisi doğrultusunda, taleplerimizle 
ilgili olarak, kazanılan dava süreçlerini örneklemek suretiyle Sağlık 
Bakanlığı’na 08.06.2014 tarihinde resmi başvurumuzu yaptık. 

Diğer yandan üniversitelerde klinik hizmet veren üyelerimiz de 
benzer sorunlar yaşadıklarını bildirdikleri için onların sorunlarını çözmeye 
yönelik olarak da bazı çalışmalar yürüttük. Üyelerimizden Histoloji ve 
Embriyoloji uzmanlık eğitimi  ve doktora eğitimini tamamlayanlar, ÜYTE 
merkezi laboratuvar sorumlusu sertifikasını aldıktan sonra, üniversite 
hastanelerinin ÜYTE merkezi Embriyoloji laboratuvarlarında, laboratuvar  
sorumlusu olarak çalışmaktadır. YÖK Girişimsel İşlemler Listesi İnfertilite 
başlığındaki işlemlerde bulunan, ‘’704.642 kodlu Sperm Oosit Hazırlanması 
ve İnkübasyonu’’ ile ‘’704.644 kodlu ICSI Mikro enjeksiyon puanının sıfır 
görünmesi nedeniyle, Üniversitesi Hastaneleri Tüp Bebek Merkezi 
Embriyoloji Laboratuvarı performans ödemelerinde herhangi bir karşılık 
bulunmamaktadır. Fakat Sağlık Uygulama Tebliği Ek 2B Hizmet Başı İşlem 
Puan Listesinde aynı işlem ismi ve kodları farklı puana sahiptir. SUT’ta 
704.642 kodlu aynı işlem 643.17 ve 704.644 kodlu aynı işlem 500.34 işlem 
puanına sahiptir. Tıp Fakültesi Hastaneleri Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji 
Laboratuvarında çalışan Histoloji Embriyoloji uzman/doktoralı çalışanlar, 
işlem puanının sıfır olmasından dolayı  performans puanından 
yararlanamamaktadır. Üniversite Hastanelerinin ÜYTE merkezinde  çalışan 
üyelerimizin bu mağduriyetinin düzeltilebilmesi için gerekli işlemlerin 
yapılması konusunda YÖK ile görüşmeler yaptık.  

Ayrıca üniversitelerde görev yapan doktoralı ya da uzman 
üyelerimiz tanıya destek mikroskopi hizmetleri vermektedir: 
Üniversitelerimize bağlı Tıp Fakültesi Hastanelerinde, elektron mikroskobu 
ve bazı özel boyamalara dayalı patolojik tanı için gerekli blok, kesit ve 
fotograf hazırlama başlığındaki işlemler, Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dallarınca yapılmaktadır. Bu işlemler patolojik tanıya 
hazırlık; ancak tanı kısmını içermeyen yani Patoloji Anabilim Dalı’nın 
uzmanlık alanında bulunmayan rutin işlemler olup; Patoloji Anabilim Dalları 
ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Ek 2B hizmet başı puan ve YÖK gelir 
getrici faaliyetler listesinde yer alan bu işlemlerin hizmet bedelleri Patoloji 
Anabilim Dallarına ödenmektedir. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dallarının hastaneye yaptıkları bu hizmetler ile ilgili 
mağduriyetinin düzeltilebimesi için YÖK ile görüşme başlattık. YÖK için 
başvuru çalışmalarımız devam etmektedir.  

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız, siz değerli üyelerimizin 
özlük haklarını iyileştirmeye yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz yoğun 
çalışmalarımız hakkında Genel Kurul’da sizleri bilgilendirmek ve görüş 
alışverişinde bulunmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.  

Onur ERSOY 
 

Merve TATLI 
 

Gökçen BİLİCİ 
 

Cansu ŞAHİN 
 

Ebru ALİMOĞULLARI 
 

Duygu KOCATÜRK 
 

Ecem YILDIRIM 
 

Bircan KOLBAŞI 

Tuğçe ÖNEL 
 

Hilal EREN 
 

Nejada BEDRİ 
 

İlknur KESKİN 
 

Nilüfer AYTÜRK 
 

Elçin Hakan TERZİ 
 

Emrah ZAYMAN 
 

Mehmet Mustafa ERDOĞAN 

Ayşin Pınat TÜRKMEN 
 

Işınsu ALKAN 
 

Mehmet Emin ÖNGER 
 

Ömür Gülsüm DENİZ 
 

Gamze ALTUN 
 

Kıymet Kübra YURT 
 

Elfide Gizem KIVRAK 
 

Adem KOCAMAN 

Aramıza Katılanlar... 
Bu dönemde Derneğimize 46 yeni üyemiz katılmıştır. 
Kendilerine “THED Ailesine Hoşgeldiniz” diyoruz. 

Asiye Kübra GÖKSU 
 

Kübra AKSU 
 

Leyla BAHAR 
 

Özge KOÇKARA 
 

Fatma UYSAL 
 

Hülya BİRİNCİ 
 

Büşra ŞEN 

Erkan ERENER 
 

Duygu DURSUNOĞLU 
 

Hilal KABADAYI 
 

Fulya GÜLBAĞÇA 
 

Remziye KENDİRCİ 
 

Dila Hatun SAL 
 

Şadiye SERT 
 

Gurur GARİP 

Gamze TANRIVERDİ 
 

Fikret GEVREK 
 

Seda OCAKLI 
 

Uygar SAÇIK 
 

Bünyami ÜNAL 
 

Deniz ÜNAL 
 

Mikail KARA 
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Doç. Dr. Arzu Hanım YAY
1
, Doç. Dr. Serap CİLAKER MIÇILI

2
,  

Doç. Dr. Cenap EKİNCİ
3
.  

1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. 

2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. 

3
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. 

(08.Nisan.2016 – Ankara Üniversitesi). 
 
 

 
 

Doç. Dr. Yasemin SEVAL ÇELİK.  
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD  

(06.Nisan.2016 – Mevlana Üniversitesi). 

 

Yeni Doçentlerimiz... 

Değerli Hocalarımızı 
THED Yönetim Kurulu olarak kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
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Doç. Dr. Sevda ELİŞ YILDIZ
1
, Doç. Dr. Cansel G. ÖZGÜDEN AKKOÇ

2
 

1
Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü. 

2
UludağÜniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. 

(04.Nisan.2016 – Ankara Üniversitesi). 
 

 
 

Doç. Dr. Şerife TÜTÜNCÜ.  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. 

(04.Nisan.2016 – Ankara Üniversitesi). 

 

AYŞEGÜL’E… 
‘’Yapraklar üşürken dökülür;  

Ağaçlar kışa soyunurken ölür.  
Nedir acelesi ecelin?  

Daha bitmeden yaşama sevincim.’’ 
 

Halide Edip Adıvar 
 

Ayşegül’cüğüm; bir Ocak günü henüz yaprakların üşümeden, çaresizce veda ettik 
sana. Tabutunun üzerinde boynunu erken gelen ecelin büktüğü tek bir karanfil vardı.  Seslerimiz 
kesilmiş seni düşündük.  

Birlikte yürüdüğümüz yolda hepimiz, senin çalışma arkadaşın, hocan, öğrencin 
olmanın büyük ayrıcalığını yaşadık.   Hacettepe’nin   koridorlarında beraberce koşuşturduğumuz 
günlerde, yoğun laboratuvar saatlerinden çaldığımız minik dakikalarda içtiğimiz keyifli çaylarda, 
içine hepimizi sığdırdığın koskocaman kalbin ve soyadında dolu dolu taşıdığın zerafetinle içimizi 
ısıttın. İşini ele alıştaki ciddiyetin, mükemmel sorumluluk anlayışın, o herşeyin içine kattığın 
samimi tevazun ve saygınla bize örnek oldun.  Yaşama tutunuşundaki muhteşem gücüne 
hayranlık duyduk. Sen sağduyusu tam bir akademisyen, harika bir çalışma arkadaşı ve eşsiz bir 
dost olarak,  iyi ki hayatımıza girdin. 

Ağlamıyoruz… Çünkü bugün 1 Mayıs; senin doğum günün! 
Ağlamayacağız… Çünkü hep gülen, gök rengi gözlerinle, gökyüzünden sonsuza kadar bize 
bakmaya devam edeceksin.  Ağlamayacağız… 

‘’Çünkü sonsuzluklar,  
Sonsuz sevenler içindir.  

Çünkü ölüm,  

Sevmeyi ve ölmeyi bilenler içindir.’’ 
 

Ümit Yaşar Oğuzcan 
 

İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. 
Petek 

 
 

Aramızdan Ayrılanlar... 

Uzm. Dr. Ayşegül NAZİKOĞLU  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji AD.  

Uzm. Dr. Ayşegül NAZİKOĞLU 
1.Mayıs 1972 – 11.Ocak.2016 
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Türk Histoloji ve Embriyoloji 
Derneği’nin 13. dönem genel sekreterliğini 
yapmak benim için bir onurdu! Öncelikle yazıma 
bunu söyleyerek başlamak isterim. 
Büyüklerimizin bize özenle devrettikleri bu 
görevi umarım layığı ile yerine getirebilmişizdir! 
Yönetim olarak göreve geldiğimiz Mayıs 
2014’de yaptığımız ilk yönetim kurulu toplantısı 
ile bu görevi devir aldığımda, aslında zor bir 
görevi üstlendiğimin bilincindeydim. Ancak şunu 
hemen belirtmek isterim ki biz yönetim 
kurulundaki dokuz arkadaş olarak her birimiz 
genel sekreter, sayman, başkan yada başkan 
yardımcıları ve üyeler olduk. Görevlerimizde 
birbirimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 
Ancak tabiki genel sekreter olduğum için 
derneğimizin geçmiş tüm evrak-ı metrukesi 
bana geldi Samimiyetle itiraf ediyorum ki biraz 
ürktüm! Ancak daha sonra korkunun yerini 
merak aldı. Derin bir nefes alarak belgeleri 
incelmeye ve kendime göre bir düzenlemeye 

13. dönem olarak ilk işlerimizden biri 
elektronik sayfa ve elektronik posta adresi 
oluşturmak oldu. Bu elektronik sayfadan genel 
sekreter ve derneğimizin tüm bilgilerine yeni 
kayıt olmak isteyen üyelerimiz ulaşabildi. Üye 
olmak için gerekli şartları okuduktan sonra gene 
aynı sayfadan ulaşabildikleri üye kayıt formları 
ve banka bilgileri ile üyelik işlemlerine kolaylık 
ve hız getirmeye çalıştık. Sadece bu yeni 
üyelerimizin üyelik işlemlerini sorunsuz 
tamamlayabilmek için 714 elektronik yazışma 
yaptım! TTB-UDEK’den gelen ve giden tüm 
yazışmaları da elektronik ortamda depoladık. 
Aidatların kontrolü, aktif olmayan üyelerin 
belirlenmesi, üyelik duplikasyonlarının 
temizlenmesi ile ilgili önemli adımlar attık! 
Genel sekreterlik görevini ve THED yönetimini 
bizden sonra yürütecek olan yeni yönetimlere 
önemli bir mirası devir edeceğimizin 
düşüncesindeyiz. Bu 238 yeni üye bizleri 
ümitlendirdi! Atatürk’ün de dediği gibi “Ülkemizi 
çağdaş medeniyetler seviyesine” taşıyabilecek 
daha nice bilim insanını THED ailesine 
kazandırabilmek ümidiyle, 
Saygı ve sevgilerimi sunarım…. 

karar verdim. Üye kayıt defterlerine baktığımda 
ne yalan söyleyeyim baya bir duygulandım. 
Sayfaları çevirdikçe Prof. Dr. Mahmut Sağlam, 
Prof. Dr. Meral Tekelioğlu ve Prof Dr. Atilla 
Tanyolaç ve daha birçoğu gibi birbirinden 
değerli hocalarımız ile sararmış yapraklar 
arasında göz göze gelince ne denli önemli bir 
görevi üstlendiğimizin farkına bir kez daha 
vardım! El yazması antika bir kitabı okurcasına 
ilk defteri bitirdim. Sonra da kendimi 
durduramayarak tüm üyelerimizin resimleri ile 
selamlaştım yüzümde bir gülümseme ile! 
Değerli hocalarımı ve arkadaşlarımı gördüm. 
Ne kadar da gençtik hepimiz! Sonra görev 
bilinci ile adeta ders çalışırcasına bütün 
defterleri gözden geçirdim. İlk defter 71 no’lu 
üyemiz ile bitiyordu. Devir aldığımız tüm üye 
kayıt defterlerinin toplamında 442 üye vardı! 
Sevinerek belirtmeliyim ki 13. dönem olarak 
görevimizi tamamlamış olduğumuz bu iki yılın 
sonunda üye sayımız 680 olmuştur! THED 
ailesine 238 yeni üye kazandırmış olmanın 
sevincini yaşıyoruz. Bu sayı göreve geldiğimiz 
güne kadar ulaşılan toplan üye sayısının 
yarısından fazladır.  
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 Değerli “THED Bülteni” Okurları, 
 

Derneğimizin 13. Kongresi’nde, THED Bülteni’nin 4. sayısıyla birlikteyiz. Bu bültenimizi 
Derneğimizin resmi sitesinden sizlere ulaştırırken, aynı zamanda kongre katılımcısı üyelerimizle 
basılı olarak paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.  

THED Bülteni’nin bu sayısında 13. Ulusal Kongremizin Eşbaşkanı Ayşegül Hocamızın 
kongremizle ilgili yazısına yer verdik. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı Hocalarımıza ve genç meslektaşlarımıza kongrenin düzenlenmesinde gösterdikleri yoğun çaba 
ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Çevik Hocamız sizlere Trakya Üniversitesi’nde gerçekleşen proje hazırlama eğitimi 
etkinliğimizle ilgili bilgiler verdi. Bu etkinliğimizde bizlere ev sahipliği yapan Hocalarımıza bir kez de 
buradan teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

Bu bültenimizde Ayten Hocamız, geçtiğimiz 2 yıllık dönem içerisinde Derneğimiz adına 
yapılan Sağlık Bakanlığı ve YÖK görüşmelerinin içeriği ve sonuçları hakkında değerlendirme yaptı. 
Bu çalışmaları meslektaşlarımızın özlük hakları kapsamında çok önemsiyoruz. Bültenimizde Çiğdem 
Hocamızın Derneğimizle ilgili bilgileri içeren yazısını sizlerle paylaştık. 

Doçentlik sınavında başarılı olarak “doçent” ünvanı alan meslektaşlarımızı size duyurmak 
bültenimiz için çok onurlu bir görev. Bu duyuruları bizlere ulaşan bilgiler doğrultusunda 
yapabilmekteyiz. Ulaşamadığımız bilgileri bizlere iletmeniz daha kapsamlı bir bülten için önem 
taşımaktadır. Geçmiş bültenlerimizde olduğu gibi bu sayımızda da aramıza yeni katılan üyelerimizi 
sizlere tanıttık ve kendilerine “Ailemize Hoş Geldiniz” dedik. Yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili 
meslektaşımız Dr. Ayşegül NAZİKOĞLU’nu Petek Hocamızın duygu yüklü yazısıyla andık. 

Bültenimizin, sizin katkı ve desteğinizle, önümüzdeki dönemlerde de, kesintisiz yayınlanan 
bir bülten olarak varlığını sürdüreceği inancıyla, başarılı bir kongre diliyoruz. 
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