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1. KISALTMALAR 
 

ATUB   Avrupa Tıp Uzmanları Birliği  

CTBR Cell and Tissue Biology Research   

ÇEP Çekirdek Eğitim Programı   

LÜE Lisans Üstü Eğitim 

SB Sağlık Bakanlığı 

THED Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği   

TTB Türk Tabipler Birliği 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu   

TUK Tıpta Uzmanlık Kurulu 

UDEK Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu   

UEMS Union of Medical Specialists 

UYEK Ulusal Yeterlik Kurulu   

YK Yönetim Kurulu   

YÖK Yüksek Öğretim Kurulu   

YYK Yeterlik Yürütme Kurulu  
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2. ÖNSÖZ 
 

30 Mayıs 2014 tarihinde XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde gerçekleştirilen Genel 

Kurul’un ardından göreve başlayan Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği XIII. Dönem  Yönetim Kurulu,  

2 Mayıs 2016  tarihinde görevini yeni yönetim kuruluna devretmektedir. 

 

İki yıl süren emek yoğun on üçüncü çalışma döneminde organizasyon şeması güçlendirilmiş, 

sratejik plan çalışmalarıyla gereksinimler belirlenerek bir eylem planı oluşturulmuş, bu doğrultuda 

derneğimizin resmi ve özel paydaşlarıyla olan işikliler profesyonel bir anlayışla güçlendirilerek 

sürdürülmüştür. Bu dönemde; hem bireysel, hem de kurumsal olarak eğitim, araştırma ve hizmet 

etkinliklerine ağırlık verilmiştir. Derneğimiz Yeterlilik Yürütme Kurulu’nun eğitim, sınav ve akreditasyon 

takvimini uygulamıştır. Dönem içinde gerçekleştirilen etkinlikler, yukarıdaki başlıklar altında aşağıda 

detaylı olarak raporlanmıştır.  

 

THED 2014-2016, on üçüncü dönemi süresince özveriyle çalışan kurullarımızla alt 

komisyonlarımıza ve bizi bu onurlu görev için yetkilendiren değerli üyelerimize çok teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

THED XIII. Dönem Yönetim Kurulu adına 

Başkan, Prof. Dr. Petek Korkusuz 

 

Mayıs 2016 
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4. TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ  ORGANİZASYON ŞEMASI 
 

Tüzüğe uygun olarak, Türk Histoloji Embriyoloji Derneği XIII. Dönem etkinlikleri, aşağıdaki 

organizasyon şemasına göre oluşturulmuş kurullar tarafından gerçekleştirilmiştir.  
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5. TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ XIII. DÖNEM 
KURULLARI 

 
Aşağıda, XIII. Döenm Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kurul’un Genel Kurul’da 

seçilmiş asil ve yedek üyelerinin listesi görülmektedir.  
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Türk Histoloji Embriyoloji Derneği XIII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri toplu olarak 

görülmektedir.  



 
 

8 

 
 

 

Tüzüğe uygun olarak, Türk Histoloji Embriyoloji Derneği XIII. Dönem Yeterlilik Yürütme Kurulu 

ve alt komisyonu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilmiştir. İlgili kurulların üyeleri aşağıda 

listelenmiştir. Bu kurulların üyeleri, YYK yönergesine göre iki yılda bir gerçekleştirilen her genel 

kurulda belli oranlarda zorunlu olarak yenilenmektedir.  
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6. TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ XIII. DÖNEM YÖNETİM 
KURULU STRATEJİK PLANI 

 

Yürürlükte olan tüzüğümüze göre derneğimizin kuruluş amacı aşağıdaki metinle 

tanımlanmıştır:  

‘’Çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı: Histoloji ve Embriyolojinin ilgilendigi her alanda 

(yardımlı ureme teknikleri, hucre ve doku kültürü, kök hücre calışmaları vb.) eğitim calışmaları ve 

araştırma yapmak ve bu alanlarda ulusal politikalar olusturarak en etkin uygulamaları sağlamak ve 

geliştirmektir. Dernek, Histoloji ve Embriyoloji bilimlerinin ilerlemesine yardımcı olur ve bu bilimler ile 

diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi geliştirir. Bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal 

ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. 

Kendi bilim alanında yapılan yanlışlıkları düzeltici çalışmalar yapar, gerekli durumlarda kamu kurum ve 

kuruluşları düzeyinde girişimlerde bulunur. Ülkemizin sağlık sorunlarıyla ilgili konularında kamuoyunu 

aydınlatıcı çalışmalar ve gerektiğinde açıklamalar yapar. Uzmanlık alanında topluma sunulan 

hizmetlerin iyileştirilmesini hedefler.’’ 

 

Buradan yola çıkarak göreve geldiğimizde, üyelerimizin eğitim, araştırma ve hizmet 

etkinliklerini hem kurumsal, hem de kişisel olarak desteklemek temel amacımızı oluşturdu. Üyelerimizn 

güncel gereksinimleri ve bunların çözüm yollarını sağlıklı olarak belirleyebilmek için; organizasyon, 
eğitim, araştırma ve hizmet başlıkları altında durum analizi toplantıları yaptık. Buna göre; XIII. 

Dönem için bir stratejik plan belirledik. Aşağıda gerçekleştrilen durum (SWOT) analizine göre 

oluşturulan çözüm önerilerini özetleyen tablo verilmektedir. Bundan sonraki bölümlerde; tabloda 

kısaca belirtilen gereksinimleri karşılamak üzere hazırladığımız eylem planı doğrultusunda  iki yıllık 

görev süremizdeki etkinliklerimiz, organizasyon, eğitim, araştırma ve hizmet başlıkları altında 

raporlanmaktadır. Sonraki bölümde, YYK ve alt komisyonlarının etkinlik raporları sunulmaktadır. 

 

XIII. Dönem Yönetim Kurulu 2014-2016 Durum Analizi ve Çözüm önerileri: 
Başlık Fırsat Tehdit Güçlü Yön Zayıf Yön Çözüm 
Organizasyon • YYK ve alt 

komisyonla

rının varlığı 

• Histoloji ve 

Embriyoloji 

uzmanlığını

n tebabet 

tüzüğünde 

yer almaya 

devam 

etmesi 

•Dernek 

yasalarının 

sürekli 

değişmesi, 

yeni 

düzenlemeleri

n dernek 

yönetimini 

zorlaştırması 

•Uzmanlık 

eğitiminde 

sertifikası 

alınamaması 

•Embriyoloji 

laboratuvarınd

•THED ve 

YYK’nun 

eşgüdümü 

•THEDnin 

Veteriner 

Fakülteleri ile 

ortak 

kurulması 

•THED’nin 

TTB ve SB 

tarafından 

meslek 

derneği olarak 

tanınması 

•TEMD ile 

• Bilim 

disiplinimizin 

kurumlarca 

az tanınması 

• THED’nin 

geçerli 

adresinin 

olmaması 

• THED’nin 

veb 

sayfasının iyi 

işlememesi 

• THED ile 

kurum 

yazışmalarını

• THED’nin adresi, veb sayfası, 

üye kayıt, iletişim, arşivleme 

sisteminin düzenlenmesi 

• Sağlık Bakanlığı, TTB ve 

YÖK ile özlük haklarının 

görüşülmesi 

• YYK ile güçlendirilmiş 

eşgüdüm 
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a çalışan 

uzmanların 

ortalamadan 

performans 

alamaması 

uluslararası 

tanınırlıkta 

eşgüdüm 

 

n düzenli 

yürümemesi 

• Üyelerle 

yetersiz 

etkileşim ve 

iletişim 

• THED’ne 

güvenin 

azalması 

Araştırma • TÜBİTAK’t

a 

çalışanları

mızın ve 

mali 

desteğinin 

sayısının 

artması 

• Özel 

çalışma 

alanlarını 

kapsayan 

ve dinamik 

grupların 

oluşturulma

sı (kök 

hücre 

grubu, sinir 

sistemi 

araştırma 

grubu, 

üreme 

biyolojisi 

vb)  

• Tıp ve 

sağlık 

bilimlerine 

kuşbakışı 

bakabilen 

alt yapı 

 

• BAP 

kaynaklar

ının 

altyapıya 

yönlendiri

lmesi 

• TUBİTAK 

proje 

başvuru 

sayısında

ki artış 

• Üniversit

elerin 

araştırma 

birimlerini

n destek 

bütçelerin

in 

azalması 

• Araştırma 

alanında 

Histoloji 

ve 

Embriyol

oji 

AD’larına 

bilimsel 

güvenin 

azlığı 

• Histolojini

n görsel 

sonuç 

çıktılı 

mikrosko

pik 

tekniklere 

sahip 

olması 

• Tecrübeli 

kadronun 

yanı sıra 

genç 

dinamik 

yenilenen 

kadromu

z 

• Histoloji 

ve 

Embriyol

oji bilim 

disiplinini

n kök 

hücre, 

hücre ve 

doku 

kültürü, 

ince yapı 

tanı ve 

araştırma 

alanları, 

IVF 

uygulama

ları gibi 

güncel, 

geleceğin 

bilim 

dünyasın

a ışık 

tutacak 

alanları 

• Popüler 

konulara 

yönelik, kısa 

süreli 

araştırma 

yaklaşımları 

• Araştırmanın 

hipoteze göre 

değil, tekniğe 

göre 

belirlenmesi 

• Kongrelerde 

sunumların 

seçimi ve 

sürelerine 

uyumun 

kontrolünde 

eksiklik 

• Akademik 

araştırma 

kültürünün 

yerleşmemes

i 

• Araştırma 

eğitiminin 

verilmemesi 

• Kendini 

yenilemek 

zorunda 

hissetmeyen 

bir kitlenin 

gençlere 

meslektaşları

mıza 

olumsuz 

yansıması  

• Ortak 

çalışmaların 

az sayıda 

olması 

• Bazı 

• Genç meslektaşlarımızın 

eğitim ve araştırma 

performansına katkıda 

bulunabilmek için meslek içi 

eğitim ve kursların 

düzenlenmesi 

• TÜBİTAK’a proje yazımının 

öğretilmesi 

• SANTEZ projelerine eğilimin 

arttırılması  

• Seminer ve kursların  

üyelerimize ücretsiz 

düzenlenmesi için TÜBİTAK’a 

proje yazılması 

• Teknik yapısı yetersiz olan 

AD’ları ile güçlü olanlar 

arasında eşgüdüm 

sağlanması donanımı güçlü 

olanların işbirliklerinin 

kurulabilmesi  

• Periferdeki genç 

araştırmacıların 

farkındalıklarının arttırılması  
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kapsama

sı 

• Histoloji 

ve 

embriyolo

jinin 

multidispl

iner  

güncel 

araştırma 

konuların

ı içermesi 

araştırma 

alanlarının 

diğer 

disiplinler 

tarafından 

sahiplenilmes

i 

• BAP’nin 

düşük 

bütçeleriyleet

kili 

çalışmaların 

yapılamamas

ı 

 

Eğitim • ÖYP 

kadrolarını

n varlığı 

• Yeni 

kurulan kök 

hücre 

AD’larının 

Histoloji ve 

Embriyoloji’

den destek 

istemesi 

• Eğitim 

disiplinimizi

n bilimin 

güncel 

çalışma 

alanları 

arasında 

öncelikli 

olması 

• Uzmanlık 

alanımızın 

TUS 

kadrolarına 

SB’nın 

ihtiyaç 

duyması 

 

• Lisansüst

ü kadro 

dağıtımın

da 

belirsiz 

uygulama

lar 

• Kadrosuz 

maaşsız 

öğrencile

rin 

çalışma 

isteklerini

n düşük 

olması 

• Performa

ns 

sistemiyl

e giderek 

fakültede

n 

(klinikten) 

ayrılan 

bir temel 

bilimler 

yapısı  

• Projelend

irilmeyen 

ve 

makaleye 

dönüşme

yen tezler 

sonucund

a güncel 

• LÜE 

yapmak 

isteyen 

öğrenci 

sayısında 

artma 

• Düzenli 

olarak 

yeterlilik 

sınavı 

yapabilirli

lik 

• LÜE 

veren 

kürsü 

sayısının 

artması 

• Kurs, 

seminer 

gibi 

hizmet içi 

eğitimlere 

artan 

istek 

• THED ve 

YYK’da 

alt 

komisyon

ların 

varlığı 

• Heterojen 

lisans 

mezuniye

ti; 

• Komisyon 

çalışmalarını

n çıktılarının 

amacına 

yeterince 

ulaşamaması 

• Heterojen 

eğitim 

sonucu 

oluşan ve 

ortak payda 

aramaya 

çalışan 

karma 

grubun kaotik 

hak arayışı 

• Temel 

bilimlerin 

ortak eğitim 

yönergesinin 

olmaması 

• ÇEP ve 

asistan 

karnelerimizi

n 

işlemeyebilm

esi 

• Doktora 

eğitiminin 

standardize 

olmaması 

• LÜE’in tek 

düze ve 

klasik olması 

• LÜE’in standardize edilmesi 

• Yüksek lisans ve doktora 

eğitimlerinin tıpta uzmanlık 

karnesi ile eşlenmesi için bir 

çalıştay düzenlenmesi 

• Üniversiteler arası öğrenci 

hareketliliğinin sağlanması  

• Fakülteler arası işbirliği ile LÜ 

öğrencilerin yurt dışına 

mobilitesinin sürekli kılınması 

• Yeterlilik  sınavına 

doçentlikten önce 

üyelerimizin girmesinin teşvik 

edilmesi yoluyla standart bir 

eğitim düzeyi sağlanması 

• THED’nin yurt dışı 

akreditasyonunun 

sağlanması için çalışmaların 

ivedilikle tamamlanması ve 

başvuru sürecinin 

başlatılması 

• TTB-UDEK ile eşgüdümün 

güçlendirilmesi 

• THED Akreditasyon 

kurulunun kurum 

akreditasyonlarını teşvik 

etmesi  
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akran 

eğitimind

en uzak 

kalma 

• Ulusal 

kongreler

imizde 

üye 

asistan 

katılımını

n 

yeterince 

teşvik 

edilemem

esi 

• ÖYP 

kadroları

nın 

eğitimleri

nin ve 

gelecekle

rinin 

belirsizliği 

• Uzmanlık 

ve 

doktora 

kadroları

nın 

kısıtlanm

ası 

 

gruplarını 

doktora/u

zman 

olarak 

yetişebil

me 

• Genç, 

dinamik 

ve 

uluslarar

ası 

eğitimli 

genç 

öğretim 

üyelerinin 

sayılarınd

aki artış 

• Doktora 

ve 

uzmanlık 

programı

nın 

birbirine 

eş olarak 

işlemesi 

 

 

Hizmet • Uzmanları

mızın SB 

mecburi 

hizmet 

kurasına 

dahil 

edilmesi ve 

bu 

uzmanların 

embriyoloji 

laboratuvar 

sorumlusu 

olarak 

çalışması  

• Kök hücre 

laboratuvarl

arında 

histoloji 

• Disiplinim

izin döner 

sermaye 

girdisi 

yapabilirli

liğinin az 

olması 

• ÜYTE 

eğitim 

merkezle

rinde 

laboratuv

ar 

sorumlus

u olarak, 

klinik 

hekimleri

ne 

• Kliniğe 

tanı 

desteği 

için 

elektron 

mikrosko

bu 

hizmeti 

verilmesi 

• ÜYTE 

laboratuv

arı 

hizmeti 

verebilme

k 

• Androloji 

laboratuv

arında 

• ÜYTE 

embriyoloji 

laboratuvar 

sorumlusu 

sertifika 

eğitimi 

sırasında, 

eğitimin 

yetersiz 

olması ve 

mecburi 

hizmete 

gidildiğinde 

bir 

laboratuvarın 

sorumlusu 

olacak 

bilimsel ve 

• Bilim uzmanlığı ve tıpta 

uzmanlık ÇEP’lerinin eğitimin 

hizmet sunucu içeriğini 

sağlayacak biçimde 

geliştirilmesi 

• ÜYTE sertifika eğitiminin 

ÇEP’e girmesi 

• Sertifika eğitimi dışında SB 

ya da üniversite hastaneleri 

embriyoloji laboratuvarlarında 

gözlemci olma 

• Hücre kültürü 

laboratuvarlarında eğitim 

• Bölümlerde eksik olan 

kısımların THED aracılığıyla 

desteklenmesi 

• Sertifika eğitim programına 

hücre ve hücre kültürü 
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embriyoloji 

uzmanların

a yer 

verilmesi 

• Yasal 

düzenleme

de ÜYTE 

birimlerinde 

sorumlu 

embriyologl

arın 

çalışma 

zorunluluğu 

• Patoloji 

birimlerinin 

elektron 

mikroskobi

k tanı 

desteği 

istemesi 

• Tıpta 

uzmanlık 

diplomaları

mızda 

laboratuvar 

yönetme 

yetkimizin 

olması 

 

bağımlı 

olmak 

• ÜYTE 

birimlerini

n Kadın 

Hastalıkl

arı ve 

Doğum 

AD’larını

n 

yönetimin

de olması 

• Ancak 

patolojiye 

bağımlı 

olarak 

tanıya 

destek 

hüzmeti 

verebilme

miz 

 

çalışabil

mek 

• Genetik 

tanıda 

laboratuv

arında 

çalışabil

mek 

pratik 

yeteneğe 

sahip 

olmamak 

• Kök hücre 

laboratuvarlar

ı için olan 

eğitimin 

yetersizliği 

• ÜYTE hizmeti 

veren 

uzmanlarımız

ın THED ile 

bağlantısının 

yetersizliği 

 

derslerinin eklenmesi   

• Kongrelere hizmet sunucu 

olarak çalışan 

meslektaşlarımızın katılımının 

sağlanması 

• Kongrelerde ÜYTE 

laboratuvarında yapılan 

işlemler ile ilgili araştırma ve 

çalışmalara yer verilmesi 

• Kongrelerde hizmet sunucu 

meslektaşlarımızın özlük 

hakları ile ilgili oturumların 

düzenlenmesi 
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7. TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ  XIII. DÖNEM 
ORGANİZASYON VE HİZMET ETKİNLİKLERİ 

 

 

7.1. Adres, Arşivleme, Elektronik Kayıt Sistemi 

Derneğimizin adresi yenilenmiştir. Yeni adresimiz, ilgili resmi kurumlar ve üyelerimizle 

paylaşılmıştır. İki yıldır; Hürriyet Caddesi 10/6 Dikmen-Ankara adresinde hizmet verilmektedir. Dernek 

merkezimizin bulunduğu odanın resmi aşağıda görülmektedir. Burada derneğimize ait, önceki yönetim 

kurulları ve yeterlilik yürütme kurullarından  dönemimize devir olan ve güncel tüm evrak kilitli olarak 

güvenle arşivlenmektedir.    

 

 
Resimde dernek merkezimiz görülmektedir. 

 

Elektronik kayıt sisteminin geliştirilmesi sağlanmıştır. Dernek üyelerimizin bilgilerinin resmi 

“Üye Kayıt Defteri”nin yanı sıra elektronik ortamda da saklanabilmesi amacıyla dernek demirbaşı 

olarak bir dizüstü bilgisayar edinilmiştir. Bu bilgisayara kurulan “Üye Takip” programı aracılığıyla tüm 

üyelerimizin bilgileri kayıt altına alınmıştır. Geçtiğimiz dönemde biriken aidat borçları üyelerimize e-

posta ile hatırlatılmış ve büyük oranda geri dönüş sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, üye takip 

programı ile, aidat ödemesi takibi ve hatırlatma işlemleri elektronik ortamda daha kolay ve aksamasız 

olarak yapılabilecektir. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 2015 yılı beyannamesi, XIII. Dönem 

yönetim kurulunun 08.03. 2016 tarihli toplantısında, karar no: 299’da 3. sırada okunarak gerçek, tam 

ve doğru bir beyan olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

7.2. Derneğimizin İnternet Alanı ve Adresi 

Bilindiği üzere daha önce Prof. Dr. Atilla Dağdeviren hocamızın bireysel gayretleriyle www.tr-

hed.org adresinden derneğimizin internet üzerinden bilgi paylaşımları yapılmaktaydı. Derneğimizin 

kurumsal kimliğini güçlendirmek adına derneğimizin kısaltması olan THED ismini taşıyan ve uzantısı 

“.tr” olacak şekilde bir internet adresi alınması kararı alınarak YK üyemiz Doç. Dr. Özgür Çınar 
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başkanlığında, Adanet’ten bu kapsamda hizmet satın alındı. Yine elektronik ortam yazışmalarının 

dernek başkanının ve/veya sekreterinin kişisel e-posta adresinden yapılmasının yerine kurumsal 

hafızanın elektronik ortamda da kazanılması adına derneğimizi simgeleyen bir e-posta adresi 

üzerinden yazışmaların yapılması ve gelen tüm e-postaların kayıt altına alınması kararı alındı. Bu 

çerçevede; Doç. Dr. Özgür Çınar’ın koordinatörlüğünde www.thed.org.tr veb adresi ve 

info@thed.org.tr e-posta adresleri alınarak tüm elektronik ortam haberleşmelerinin buradan 

gerçekleştirilmesine başlanmıştır. Veb adresi tasarımı, dernek gereksinimlerimizi karşılayacak şekilde 

profesyonel bir yaklaşımla yaptırıldı. Kullanımı ise veb alanıyla ilgilenen yönetim kurulumuz üyeleri 

tarafından yapılabilir kılınarak kullanıcı dostu bir hale getirildi.  

Veb sayfamızın Türkçe ara yüzünde derneğimiz hakkında genel bilgilerin yanında; 

yapılanması, kurulları, dernek tüzüğümüzden asistan karnesine kadar tüm dökümanlar ulaşılabilir 

durumdadır. Yönetim kurulumuzun ve alt komisyonlarımızın üyelerimizle paylaşmak istedikleri 

duyurularla birlikte üyelerimizle ilgili atanma ve yükseltme haberleri, yönetim kurulumuza ulaştırıldığı 

sürece, veb sayfamızdan yayımlanmaktır. Bunun yanında gerek dernek üyelerimizin yapmayı 

planladığı bilimsel faaliyetler, gerekse yaşam bilimleri ve mikroskopi alanlarında yapılması planlanan 

ve üyelerimizle paylaşılması bizden talep edilen duyurular yine veb sayfamızdan üyelerimize 

duyurulmaktadır.  

Veb sayfamızın İngilizce kısmının hazırlanmasına başlanmış olup geliştirme süreci devam 

etmektedir.  

 

7. 3. Yazışmalar ve Yeni Üyeler: 
Önceki dönemlerde olduğu gibi yazışmalar büyük bir överiyle çalışan sekreterimiz Prof. Dr. 

Çiğdem Elmas tarafından, gelen ve giden evrak olarak elektronik ortamda ve kağıt çıktısı olarak 

numaralandırılarak düzenli bir biçimde saklanmıştır. Bu dönemde üye sayımız, özellikle genç üyeleri 

kapsayacak biçimde ciddi biçimde artmıştır. Son kayıtlar itibarıyla 238’si yeni olmak üzere toplam 680 

kayıtlı üyemiz bulunmaktadır.  

Bu dönemde derneğimize ait tüm elektronik postaların dağıtılması, YK üyemiz Prof. Dr. Çiler 

Çelik Özenci’nın titiz çalışması ile bizzat kendisi tarafından sağlanmıştır. Gittikçe artan üye sayımız ve 

yazışmaların  hızlı ve pratik olarak  yürüyebilmesi için bu dönemde tek tuşla tüm listemize elektronik 

posta gönderebilen bir program satın alınmıştır.  Bu program halen YK üyemiz Prof. Dr. Çiler Çelik 

Özenci tarafından yönetilmektedir.  

 

7.4. Bültenler ve CTBR 

Dernek bültenimiz “THED Bülteni” adıyla, YK üyemiz Prof. Dr. Özhan Eyigör’ün editörlüğünde 

tekrar yayınlanmaya başlanmıştır. Yılda 3 kez Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanması planlanan 

bültenimiz, geçtiğimiz dönemde, ilki Mayıs 2015’te olmak üzere 4 kez üyelerimize ulaştırılmıştır. 

Bültenlerimizde, Derneğimizce gerçekleştirilen ya da desteklenen etkinliklerden haberler, 

üyelerimizden bize ulaşan yazılar, emekli hocalarımızla yapılan söyleşiler, alt komisyonlarımızdan 

gelen bilgilendirmeler, yeni üyelerimizle doçentlik ve profesörlük ünvanı alan meslektaşlarımızın 

tanıtımı ve derneğimizden haberler yer almıştır. Bülten paylaşımının elektronik ortamda yapılmasına 
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rağmen, 2. sayımız “25. Yıl Kutlamaları” ve 4. sayımız “Ulusal Kongre” nedeniyle basılı hale getirilerek 

katılımcılara dağıtılmıştır.  

Derneğimizin süreli yayın organı Cell and Tissue Biology Research’ün, önceki dönemlerde 

olduğu gibi elektronik olarak, ulusal kongremizde basılmasına devam edilmiştir. Bu kapsamda; Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi evsahipliğinde Çeşme’de düzenlenen XIII. Uluslararası katılımlı Ulusal 

Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde gerçekleştirilen davetli kouşmalar ve bilimsel kurul tarafından 

değerlendirilerek sözlü ve poster sunusu olarak kabul edilen çalışmalara ait özetler, yazım kurallarına 

uygun olarak CTBR’de elektronik olarak yayınlanarak üyelerimize ulaştırılmıştır.  Tüm bültenlerimize 

dernğimiz veb sayfasından ulaşabilmek mümkündür.  

 

7.5. Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile Görüşmeler: 

Bilindiği gibi üyelerimizin bir kısmı Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olarak, Sağlık Bakanlığı 

Eğitim ve Araştırma  Hastaneleri’nde mecburi hizmet kapsamında veya mecburi hizmet sonrası 

Embriyoloji ve Androloji laboratuarlarında, Embriyoloji laboratuarı kurulu değilse, Androloji 

laboratuarlarında kurucu, yönetici, eğitici ve yürütücü olarak çalışmaktadır. Histoloji ve Embriyoloji 

uzmanları, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinde mecburi hizmet kapsamında veya mecburi hizmet 

sonrası Embriyoloji ve Androloji laboratuvarlarında, Embriyoloji laboratuarı kurulu değilse sadece 

Androloji laboratuarlarında hizmet vermektedir. Bilim uzmanı ya da tıpta uzmanlık dereceli bir kısım 

üyemiz de; YÖK’e bağlı Üniversite Hastanelerinde Embriyoloji laboratuvarı ve/veya Androloji 

laboratuvarında Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olarak hizmet vermektedir.  Sağlık Bakanlığı ve 

Üniversitelere bağlı hastanelerde  bu alanlarda çalışan üyelerimizin özlük hakları ile ilgili aşağıdaki 

sorunları tespit edip, çözüm yolları bulabilmek için Doç. Dr Ayten Türkkanı’nın koordinatörlüğünde 

çalışmalar yürüttük. 

 

a. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastaneleri’ndeki özlük hakkı sorunları:  

Üyelerimiz Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları, Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanelerinde mecburi 

hizmet yükümlülüğü zorunlu hale gelmesinden itibaren, görevlendirilmeye başlanmıştır. Üremeye 

Yardimci Tedavi Uygulamalari Ve Üremeye Yardimci Tedavi Merkezleri Hakkinda Yönetmelikte 

de tanımlı olan Androloji Laboratuvarları ve Embriyoloji laboratuarlarında kurucu, yönetici, eğitici ve 

yürütücü olarak çalışmaktadırlar. Bunun yanısıra Tıbbi laboratuvar Yönetmeliği’inde  Androloji ve 

Embriyoloji laboratuarları tanımlanmamıştır.  Ayrıca mevcut yürürlükte olan Döner Sermaye 

Yönetmeliğinde, İkinci basamak sağlık tesislerinde net performans puanının hesaplanması MADDE 

9’da; 

“c)Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya ve mikrobiyoloji gibi 

laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar 

veÜremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve 

embriyolojiuzmanları: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Kriter katsayısı 

x Hizmetalanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek 

puanı +(Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)” baz alınarak hesaplanmaktadır. Buna göre 

aynı yönetmeliğin EK - 2 İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN 
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KATSAYILARI kısmına göre bir ÜYTE merkezinde çalışan Histoloji Embriyoloji uzmanları 2.5katsayı 

üzerinden döner sermaye almaktadır. Fakat ÜYTE merkezi olmayan hastanelerde Histoloji ve 

Embriyoloji uzmanları  ise 0,8 katsayı üzerinden döner sermaye almaktadır. 

 Döner sermaye katsayısı ve Laboratuvar yönetmeliğinde yer alamayan Androloji Laboratuvarı 

nedeniyle, uzmanlarımız  0,8 katsayı üzerinden döner sermaye almaktadır. Bu da özlük haklarımız 

açısından mağduriyete neden olmaktadır.  

Histoloji ve Embriyoloji uzmanları, aynı zamanda kök hücre ve hücre kültürü 

laboratuvarlarında da çalışmaktadır. Bu ‘’Tıpta Uzmanlık Kururlu Müfredat Oluşturma Ve Standart 

Belirleme Sistemi Histoloji Ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı’na’’ göre uzmanlık 

adaylarının alması zorunlu olan eğitimlerden biri olarak tanımlanmıştır. 

Tüm bu sebeplerden, 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi 

Laboratuvar Yönetmeliği’nde, Tanımlar ve Kısaltmalar Bölümü Madde 4.1.r “Tıbbi Laboratuvar” 

tanımına uyan Androloji, Embriyoloji, Hücre kültürü ve Kök Hücre laboratuvarları, özellikle ÜYTE 

merkezlerinin olmadığı kamu hastanelerinde,“Bakanlıkça gözetimli hizmet laboratuvarı” kapsamında 

tanımlanması ve ruhsatlandırılmasını Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden talep 

ettik. İlgili müdürlük, bilim dalımızın Tıbbi Laboratuar Yönetmeliği’nde tanımlanması için yeni bir kanun 

çıkması gerektiğini ifade ederek, sorunun çözümü için bizi Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire 

Başkanlığı’na yönlendirdi. İlgili birim, çözüm için aşağıdaki yönetmeliği işaret etti. Buna göre: 

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.  

Öneri üzerine bildiğiniz gibi tüm üyelerimizle bu bilgiyi paylaştık ve bu belgeleri hazırlamalarını 

istedik. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı ile irtibata geçip, Ek Ödeme 

Yönetmelik Değişikliği 10.08.2015’de yayınlanacak olan yönetmelikte, 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 yayınladı. Bunun 

üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ek Ödeme Daire Başkanlığı ile ile yapmış 

olduğumuz görüşmede; Bağkanlık tarafından, Tıbbi Laboratuar Yönetmeliği’ndeki ilgili maddenin 

uzmanlarımızı kapsamadığı, yanlış yönledirildiğimiz ve Ek Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik 

yapılamayacağı görüşü ifade edildi.  

Hükümet değişikliği olduktan ve bazı üyelerimizin özlük hakları ile ilgili olarak başvurdukları 

yasal süreçlerde olumlu elde ettiklerini öğrendikten sonra, son dönmed tekrar Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü ile görüştük. Görüşmemiz sonucunda Müdürlük; yazılı olarak başvurmamız halinde Tıbbi 

Laboratuvar yönetmeliğine dahil olabilmemiz için gerekli çalışmaları başlatabileceklerini, bu süreç 

içerisinde üyelerimizin hak kaybına uğramaması için hukuki yolla bireysel olarak haklarını 
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arayabileceklerini ifade etti. Taleplerimizle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na resmi başvurumuzu yaptık. 

  

b. Üniversite Hastaneleri’ndeki özlük hakkı sorunları:  

Üyelerimizden Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık eğitimi  ve doktora eğitimini 

tamamlayanlardan bir kısmı, ÜYTEM laboratuvar sorumlusu sertifikasını aldıktan sonra, üniversite 

hastanelerinin tüp bebek merkezlerinin embriyoloji laboratuvarlarında, embriyoloji laboratuvar  sorumlu 

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. Bilim uzmanı ya da tıpta uzman bazı üyelerimiz ise, Üniversite Hastaneleri’nde 

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 Dalları’nca 

yapılmaktadır.  Bu işlemler patolojik tanıya hazırlık; ancak tanı kısmını içermeyen yani Patoloji 

Anabilim Dalı’nın uzmanlık alanında bulunmayan rutin işlemler olup; Patoloji Anabilm 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.  

Üniversite Hastanelerinin ÜYTE üniteleri ve Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları’nda 

çalışan üyelerimizin; hastaneye yaptıkları bu hizmetler ile ilgili mağduriyetinin düzeltilebimesi 

hususunda gerekli işlemlerin yapılması konusunda YÖK ile çalışmalar yürüttük. Gelinen noktada, 

yönetim kurulumuzca Genel Kurulumuz’dan görüş sorularak görüşme ve yazışmaların sürdürülmesine 

karar verildi.   

 

7.6. UDEK ve ATUB-UEMS Başvurusu 
Bilindiği gibi THED, Sağlık Bakanlığı ve TTB ile ona bağlı UDEK’in tanıdığı tek ulusal uzmanlık 

derneğidir. Derneğimiz, Histoloji ve Embriyoloji alanında Veteriner ve Tıp Fakülteleri ile Diş Hekimliği 

Fakülteleri’nde akademisyen olarak hazmet veren bilim uzmanları ile tıpta uzmanların yanısıra, 

Üniversiteler ve Devlet Hastaneleri’nde hizmet veren akademik olmayan uzman meslektaşlarımızı da 

başarıyla temsil etmektedir. Derneğimiz, YYK Sınav komisyonunca her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirdiği  iki basamaklı yeterlik sınavları ile; Tıp Fakültesi’nde doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini 

tamamlamış meslektaşlarımıza yeterlik belgesi vermektedir. Yeterlik belgesi alanlar,  uygun kriterleri 

sağlarsa resertifikasyon sürecinden geçmektedir. Resertifikasyon, kurumlar bazında da 

gerçekleştirilmektedir. UDEK’e düzenli olarak tüm üyeleri için aidatını ödeyen derneğimiz, önceki YK 

ve YYK üyelerimizin de büyük emekleriyle, ülkemizin önde gelen uzmanlık derneklerinden birisi olarak 

faaliyet göstermektedir. Bu dönemde UDEK ile yazışılarak derneğimiz YK başkanı Prof. Dr. Petek 
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Korkusuz, ATUB-UEMS temsilcisi olarak bildirilmiştir. Prof. Dr. Petek Korkusuz ve YK üyesi Prof. Dr. 

Çiler Çelik Özenci’nin koordinatörlüğü’nde ATUB-UEMS’e Histoloji ve Embriyoloji adıyla yeni bir alt 

başlık açtırılarak, bu kuruluş nezdinde tanınabilmek amacıyla resmi başvuru yapılmıştır. Başvuru 

süreci başlatılmış, uyum çalışmaları devam etmektedir.  
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8. TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ  XIII. DÖNEM ARAŞTIRMA 

ETKİNLİKLERİ 
 

8.1. Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinlikleri 

 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED), kurulduğu 1990 yılından bu yana üyesi 

konumunda bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Fen Fakülteleri’nin öğrenci ve öğretim üyeleri ile 

devlet ve özel sektörde hizmet veren ilgili çalışanlarına çeşitli mesleki ve akademik eğitim programları 

düzenlemeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda, XIII. THED Yönetim Kurulu döneminde; YK Başkan 

Yardımcımız Prof. Dr A. Çevik Tufan’ın koordinatörlüğünde “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje 

Hazırlama Eğitim Etkinlikleri” düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin amacı, Histoloji ve Embriyoloji başta 

olmak üzere sağlık bilimleri alanında genç araştırmacılarının yetiştirilmesine katkı sağlamak ve proje 

hazırlama konusunda eğitim vermek olarak belirlenmiştir. TÜBİTAK-ARDEB AR-GE programları başta 

olmak üzere, ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi ve 

becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması ve genç bilim insanlarının bilimsel ve akademik 

verimliliklerinin artırılması hedeflenmiştir. 

 XIII. THED Yönetim Kurulu döneminde bu kapsamda 5 farklı eğitim etkinliği düzenlenmiştir. Bu 

etkinliklere ait genel bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje 

Hazırlama Eğitim Etkinliği 
Yapıldığı Yer 

Katılımcı 

Sayısı 

Finansal 

Kaynak 

THED-ANKARA-2014 

30 Mayıs-01 Haziran 2014 

Ankara Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, 

Ankara 

30 
TÜBİTAK 

2237 Programı 

THED-İZMİR-2014 

15-17 Ağustos 2014 

İzmir Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Medicalpark İzmir 

Hastanesi, İzmir 

13 

İzmir 

Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, 

Medicalpark 

İzmir Hastanesi 

THED-ERCİYES-2014 

26-28 Eylül 2014 

Erciyes Üniversitesi 

GENKÖK Genom ve Kök 

Hücre Merkezi, Kayseri 

41 
TÜBİTAK 

2237 Programı 

THED-İSTANBUL MEDİPOL-2014 

19-21 Aralık 2014 

İstanbul Medipol 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
12 

İstanbul Medipol 

Üniversitesi 
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İstanbul 

THED-TRAKYA-2016 

11-13 Şubat 2016 

Trakya Üniversitesi, 

Balkan Kongre Merkezi, 

Edirne 

45 

Trakya 

Üniversitesi, 

Teknoloji 

Transfer Ofisi 

  

 

Bu etkinlikler kapsamında, önce TÜBİTAK-ARDEB Programları tanıtılmıştır. Ardından bilimsel 

araştırma projesi ön hazırlığı, yazımı, başvuru süreci, değerlendirme süreçleri ile kabul edilen 

projelerde önemli olduğu düşünülen proje yönetimi süreçleri ele alınmıştır. Etkinlik kapsamında teorik 

dersler, uygulamalı ve interaktif eğitimlerin yer aldığı üçer günlük programlar, proje yürütme ve 

değerlendirme deneyimi olan akademisyenler tarafından yürütülmüştür. 

Etkinliklerde görev alan öğretim üyeleri ve etkinliklerde uygulanan program aşağıda verilmiştir. 

 

Eğitimciler: 

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fak. (Koordinatör-Eğitimci) 

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci) 

Prof. Dr. Necdet DEMİR: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci) 

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci) 

Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci) 

Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eğitimci) 
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Etkinlik Programı 

Birinci Gün 

Ders / Uygulama Başlığı Eğitimci 

Giriş ve Sunuş, TÜBİTAK-ARDEB Projelerinin Tanıtımı: 

Amaç ve Program Hedeflerinin Paylaşımı 
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN 

Proje Yazımına Hazırlık 

(Durum Tespiti, SWOT Analizi, Literatür Araştırması vb.) 
Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ 

Araştırmanın Planlanması-I 

Fikrin oluşturulması 
Prof. Dr. Petek KORKUSUZ 

Araştırmanın Planlanması-II 

Ekip oluşturulması 
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM 

Araştırmanın Planlanması-III 

Etik Kurul İzni, Yasal İzin(ler) vb. 
Prof. Dr. Necdet DEMİR 

Araştırmanın Planlanması-IV 

Yöntem, Ön çalışma, Güç Analizi vb. 
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR 

 

İkinci Gün 
 

Ders / Uygulama Başlığı Eğitimci 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-I 

Başlık, Özet, Abstract, Anahtar Kelimeler, 

Amaç ve Hedefler 

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-II 

Konu, Kapsam ve Literatür Özeti 
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-III 

Özgün Değer 
Prof. Dr. Petek KORKUSUZ 
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Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-IV 

Yöntem 
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-V 

Proje Yönetimi, İş-Zaman Çizelgesi, İş Paketleri ve Süreleri, 

Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi  

Prof. Dr. Necdet DEMİR 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-VI 

Ekip ve Araştırma Olanakları 
Prof. Dr. Necdet DEMİR 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-VII 

Projeden Beklenen Yaygın Etki 
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılması-VIII 

Bütçe ve Gerekçesi 

Başvurunun Tamamlanması ve 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM 

Proje Önerisinin Bölümleri ve Yazılmasıyla 

İlgili Genel Soru-Cevap ve Tartışma 

Proje Önerisi Yazarken Sıklıkla Yapılan Hatalar ve Çözüm 

Önerileri 

Tüm Eğitimciler 

 

Üçüncü Gün 

Ders / Uygulama Başlığı Eğitimci 

Uygulamalı Proje Yazım Eğitimi 

Genel Değerlendirme ve Kapanış 
Tüm Eğitimciler 

 

8.2. Laboİstatistik: Temel Laboratuvar Bilimleri İçin Biyoİstatistik Kursu 

23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde, THED YK üyesi Doç. Dr. Özgür Çınar’ın başkanlığında, THED 

ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin katkılarıyla Ankara’da Laboİstatistik: Temel Laboratuvar 

Bilimleri İçin Biyoİstatistik Kursu geröekleştirildi. Kursun amacı; bilimsel araştırmalarını histoloji, 

embriyoloji, moleküler biyoloji, genetik gibi laboratuvar çalışmalarıyla yapan araştırmacılar için bu 

disiplinlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerde kullanılan biyoistatistik analiz yöntemlerini öğretmek 

ve uygulatmaktı. 

 

Kursun Kazanımları: Bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerinin istatistik 

analizi için;  

i) uygun örneklem büyüklüğünü hesaplayabilme,  

ii) uygun istatistik analiz yöntemini belirleme, 
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iii) uygun testi kullanmayı öğrenme, 

iv) elde edilen sonuçları yorumlayabilme olarak tanımlandı. 

Bu doğrultuda iki gün süreyle  38 katılımcı teorik ve uygulamalı olarak eğitim aldı.  

 

 
Laboistatistik kursu katılımcıları toplu olarak görülmektedir. 

 

8.3. THED Üyelerinin Ücretsiz Katıldıkları, Üniversite’lerin Düzenlediği  Araştırma Etkinlikleri: 

Hacettepe Makale Yazım Çalıştayı, Ege Üniversitesi Gamet Eldesi ve Mikromanipulasyon 
Teknikleri Kursu 

1-2 Ekim 2014 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın 

evsahipliğinde ve YK Başkanı Prof. Dr. Petek Korkusuz’un başkanlığında, aynı üniversitenin Bilimsel 

Araştırmalar Birimi desteğiyle gerçekleştirilen ve THED üyelerinin ücretsiz katılımının sağlandığı 

Hacettepe Makale Yazım Çalıştayı’nda, “Stem Cell Research and Therapy” ve “Birth Defects 

Research Part C: Embryo Today” dergilerinin editörü  Prof. Rocky S. Tuan ile “ACTA Histochemica” 

dergisinin editörü  Prof. Raymond Coleman, Prof. Dr Petek Korkusuz,  Prof. Dr. A. Çevik Tufan ve  

Prof. Dr Çiler Çelik Özenci eğitici olarak dernegimiz üyelerinin ağırlıkta olduğu 118 genç bilim insanına 

makale yazım tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak anlattı. 

 

Gamet Eldesi ve Mikromanipulasyon Teknikleri Kursu 12-13 Mart 2015 tarihlerinde, 

THEd YK üyesi  Prof. Dr. Gülperi Öktem’in başkanlığında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji AD’da Ege Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir 

Üniversitesi Tıp Fakülltesi Histoloji ve Embriyoloji AD, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik 

Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakÜltesi Deney Hayvanları AD 

katkıları ve THED destegüi ile 12-13 Mart 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştrildi. İlk gün yoğun bir 

teorik bilgilendirme ardından ikinci gün yapılan laboratuvar uygulamaları ile 20 kursiyere erkek ve dişi 

gamet elde edilmesi ve ardından mikromanipulasyon uygulaması ile ilgili eğitim verildi.  
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Gamet kursu katılımcıları toplu olarak görülmektedir. 
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9. TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ  XIII. DÖNEM EĞİTİM 
ETKİNLİKLERİ 

 

9.1. TUKMOS Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı’na Göre Asistan 

Karnesinin Düzenlenmesi Çalışması ve Eğitim Süresi ile İlgili Görüş Bildirilmesi 

 20.06.2014 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi 

(TUKMOS), Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı yayınlanmıştır. THED XIII. 

Dönem Yönetim Kurulu alt çalışma birimi olan XIII. Dönem Yeterlilik Yürütme Kurulu çalışmaları 

kapsamında 05.11.2014 tarihinde gerçekleştirilen bir çalışma ile daha önce var olan uzmanlık asistan 

karnesi güncellenmiş ve ilgili mevzuatı kapsar ve karşılar hale getirilmiştir. 

 Buna göre şu anda Tıp Fakülte’lerimizin Histoloji ve Embriyoloji AD’larında görev yapan tıpta 

uzmanlık öğrencileri, kendi anabilim dallarında karnelerindeki bilgileri karşılayacak biçimde ÜYTE 

teorik eğitimi aldıktan sonra, ilgili ÜYTE ünitelerinde 4 düzeyinde beceri eğitimine sahip olduklarında 

ÜYTE eğitim sertifikası ile mezun olabilmektedir.  

 

Asistan (TUS) karnesi (Ek-1) 

  

Bu dönemde derneğimize TUK tarafından TUKMOS aracılığıyla, daha önce TUK tarafından 3 

yıla indirilen tıpta uzmanık eğitimi süresinin tekrar 4 yıla çıkarılması ile ilgili yazılı görüş sorulmuştur. 

Derneğimiz YK , doktora eğitimi ile eşlenebilmesi ve uzmanlık tezine daha çok süre ayrılabilmesi için; 

var olan müfredatımızla ilgili tüm haklarımızın saklı kalmsaı koşuluyla, tez hazırlama süresine 

eklenmek üzere sürenin tekrar 4 yıla çıkarılmasını oybirliği ile uygun bulmuştur. Bu görüşünü, yazılı 

olarak, yine TUK’nun talebi üzerine THED üyesi genç meslektaşlarımızın kendi görüşlerini içeren 

mektuplarla birlikte Sağlık Bakanlığı’na sunmuştur. Kurulun nihayi kararı beklenmektedir.  

 
9.2. Lisansüstü Eğitim (Yüksek Lisans ve Doktora) Çekirdek Müfredatı’nın Düzenlenmesi;  

Lisansüstü Eğitim Çalıştayı 

 THED 25. Kuruluş Yılı etkinlikleri çerçevesinde 2 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, THED YK Başkan Yardımcımız Prof. 

Dr. A. Çevik Tufan koordinatörlüğünde ve dernek üyemiz Prof. Dr. Sait Polat başkanlığında  “I. Ulusal 

Histoloji ve Embriyoloji Lisansüstü Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya yüksek lisans 

öğrencilerimizden emekli profesör hocalarımıza kadar uzanan geniş yelpazeden ve ülkemizin dört bir 

tarafındaki değişik üniversitelerden toplam 88 üyemiz katılmıştır. Katılanların en az yarısı kadar da 

katılmak istediğini belirten ancak geçerli mazeretleri nedeniyle toplantılarımıza gelemeyeceklerini 

bildiren üyelerimiz olmuştur. Dolayısı ile Histoloji ve Embriyoloji ailesinin lisansüstü eğitime verdiği 

önem ve sahiplenme duygusu öne çıkan sonuçların en başında yer almakta olup bu durum 

memnuniyet ve ilerisi için umut vericidir.  
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2 Ekim 2015 Cuma günü Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un konferansı ile başlayan eğitim 

çalıştayımız, öğleden önce gerçekleştirilen küçük grup sunumları ile devam etmiştir. Bu sunumlarda 

görev alan değerli üyelerimiz tarafından mevcut durum, yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm 

önerileri dile getirilmiştir. Çalıştay delegelerinin de katılımı ile kapsamlı bir tartışma gerçekleştirilmiştir. 

Bu oturum dünyadan örnekler ve güncel bilim alanlarının programlarımıza entegrasyonu gibi önem 

taşıyan konularda gerçekleştirilen görüş alışverişi ile sonlanmıştır. 

Öğleden sonra ise iki gruba ayrılarak gerek yüksek lisans gerekse doktora programlarımız 

masaya yatırılmış, program gereklilikleri, ders başlıkları ve içerikleri her yönü ile tartışılmıştır. Günün 

son oturumunda da genel bir tartışma ile çekirdek müfredatların oluşturulması konusunda ilk önemli 

adım atılmıştır. Çalıştay programı aşağıda sunulmuştur. 

 

1. Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Programı: 

09:00-09:30:  Saygı Duruşu 

 

   İstiklal Marşı 

 

   Açılış Konuşmaları 

09:30-10:10:  I. OTURUM 

 

Türkiye’de Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği  

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş 

10:10-10:30:  Çay-Kahve Arası 

10:30-11:30: II. OTURUM 

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sait Polat  

   Histoloji ve Embriyoloji Lisansüstü Eğitimi 

1- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim açılması ve 

yürütülmesine dair ilkelerin, Histoloji ve Embriyoloji lisansüstü eğitimi üzerine etkileri 

Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu 

Prof. Dr. Necdet Demir  

Prof. Dr. Yusuf Nergiz  

Prof. Dr. Turan Karaca 

2- Lisansüstü öğrenci kabul koşullarına güncel yaklaşımlar 

Prof. Dr. Şahin Sırmalı  

Prof. Dr. Kemal Özbilgin  

Prof. Dr. Saim Özdamar  

Prof. Dr. Ş. Necat Yılmaz  

 

3- Lisansüstü eğitim programlarında zorunlu ve seçmeli dersler ile AKTS 

uygulamalarının değerlendirilmesi 

Prof. Dr. İlkin Çavuşoğlu  
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Prof. Dr. İbrahim Tuğlu  

Prof. Dr. Çiğdem Elmas  

Prof. Dr. Meryem Çam  

Doç. Dr. Gülnur Kızılay Özfidan 

4- Veteriner Histoloji ve Embriyoloji programlarına güncel bir bakış 

  Prof. Dr. Levent Ergün 

  Prof. Dr. Hikmet Altunay  

  Doç. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu   

5- Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde sürdürülen doktora eğitim 

programlarına genel bakış 

Prof. Dr. Hakkı Dalçık  

Prof. Dr. Özhan Eyigör  

Prof. Dr. A.Çevik Tufan  

6- Üreme biyolojisi, kök hücre ve rejeneratif tıp uygulamalarının histoloji ve embriyoloji 

lisansüstü eğitimdeki yeri 

Prof. Dr. Tülay İrez  

Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci  

Doç. Dr. Berrin Avcı  

Doç. Dr. Ayten Türkkanı  

Prof. Dr. Alp Can  

Prof. Dr. Gülperi Öktem  

11:30-12: 30:  Tartışma 

12:30-13:30:  Öğle Yemeği 

13.30-15.30:  GRUP ÇALIŞMALARI 

I.Grup:  

Moderatörler: Prof. Dr. Aysel Kükner 

   Prof. Dr. Ramazan Demir 

Prof. Dr. Attila Dağdeviren  

Prof. Dr. Ayşegül Uysal 

Prof. Dr. Oya Evirgen  

 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarının  Değerlendirilmesi 

ve Çekirdek Müfredatının Oluşturulması 

II.Grup:    

Moderatörler: Prof. Dr. Sevinç İnan 

Prof. Dr. Engin Yenilmez   

Prof. Dr. Nur Çakar  

Prof. Dr. Belgin Can 

Prof. Dr. Esra Erdemli 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktora Programlarının  Değerlendirilmesi ve 

Çekirdek Müfredatının Oluşturulması 
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15:30-16:00:  Çay-Kahve Arası 

16:00-18:00:  Grup Sunumları ve Tartışma (Ana Salon) 

 

 

 

 
Çalıştay katılımcılarından bir grup görülmektedir.  

 

Elde edilen bilgiler çalıştaya başkanlık yapan Prof. Dr. Sait Polat ve THED XIII. Dönem YYK 

Başkanı Prof. Dr. Sevinç İnan önderliğinde ve THED Yönetim Kurulu işbirliği ile derlenerek bir rapor 

haline getirilmiştir. Rapor, 30 Nisan ile 3 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenen ulusal 

kongremiz kapsamındaki 2. Lisansüstü Eğitim Çalıştayı’nda, tüm üyelerimizle paylaşılarak 

onaylanacaktır. 

 

LÜE Doktora karnesi (Ek-2) 
LÜE Yüksek Lisans karnesi (Ek-3) 
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10. Lisans üstü Eğitim Anketi: 

Derneğimiz üyesi Prof Dr. Gülçin Abban Mete tarafından, daha önce Fizyoloji AD’ları için 

yürütülmüş ve standardize edilmiş bir LÜE anketi, tüm anabilim dalı başkanlarına YK sekreterimiz Prof 

Dr Çigdem Elmas’ın koordinatörlüğünde gönderildikten sonra elde edilen yanıtlar Dr. Abban Mete ve 

arkadaşları tarafından analiz edilerek aşağıdaki raporda sunulmuştur. Elde edilen veriler, ulusal 

kongremiz sırasında düzenlenen 2. Lisanüstü eğitim Çalıştayı’nda katılımcılarla paylaşılacaktır.   

 

Anket formu (Ek-4) 

  
Anket Sonuçları: Histoloji ve Embriyoloji Lisanüstü Eğitiminde Güncel Durum  

Gülçin Abban-Mete1, Melek Bor-Küçükatay2, Hande Şenol3 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D1, Fizyoloji 2A.D,  Biyoistatistik A.D.3 

Türkiye’deki Histoloji ve Embriyoloji lisansüstü  eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi 

amacıyla bir anket oluşturulmuştur. Anket tüm devlet ve vakıf üniversitelerine elektronik posta aracılığı 

anabilim dalları başkanlarına yollanmıştır. Toplam 22 Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 

Dalı (AD) tarafından doldurulan anket  sonuçları aşağıda özetlenmiştir; 

 

Anabilim Dalındaki toplam öğretim üyesi sayısı 

Profesör kadrosunun en yüksek oranda olduğu saptanmıştır. 

Anabilim	  Dalı'nda	  Toplam	  Öğretim	  Üyesi	  Sayısı	   Sayı	  (%)	  

Yardımcı	  Doçent	   18	  (%18,2)	  

Doçent	   22	  (%22,2)	  

Profesör	   59	  (%59,6)	  

Toplam	   99	  

 

Anabilim Dalındaki toplam uzman/öğretim görevlisi sayısı 

Anabilim	  Dalı'nda	  Toplam	  Uzman	  /	  Öğretim	  Görevlisi	  Sayısı	   21	  (%100)	  

	  

Anabilim Dalında eğitim almakta olan toplam lisansüstü öğrenci sayısı 

Türkiye’deki Tıp Fakültelerinin  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarında doktora ve yüksek lisans 

eğitimi alanlarının oranının  eşit olduğu ancak uzmanlık eğitimi alanların  oranının  oldukça düşük 

olduğu belirlenmiştir.  

Anabilim	  Dalı'nda	  Eğitim	  Almakta	  Olan	  Toplam	  Lisansüstü	  Öğrenci	  Sayısı	   Sayı	  (%)	  

Yüksek	  Lisans	   106	  (%47,5)	  

Doktora	   101	  (%45,3)	  

Uzman	   16	  (57,2)	  

Toplam	   223	  
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Anabilim Dalında eğitim almakta olan toplam kadrolu lisansüstü öğrenci sayısı 

Türkiye’deki Tıp Fakültelerinin  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarında ÖYP kadrolu lisansüstü 

öğrenci sayısının 50-d ve 33-a’ ya oranla oldukça yüksek olduğu saptanmıştır 

Anabilim	  Dalı'nda	  Eğitim	  Almakta	  Olan	  	  

Toplam	  Kadrolu	  Lisansüstü	  Öğrenci	  Sayısı	   Yüksek	  Lisans	   Doktora	  

50-‐d	   1	  (%4,55)	   11	  (%28,95)	  

33-‐a	   0	  (%0)	   1	  (%2,63)	  

ÖYP	   21	  (%95,45)	   26	  (%68,42)	  

Toplam	   22	   38	  

 

Anabilim Dalında eğitim almakta olan toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısı 

Anabilim	  Dalı'nda	  Eğitim	  Almakta	  Olan	  	  

Toplam	  Yabancı	  Uyruklu	  Öğrenci	  Sayısı	   Sayı	  (%)	  

Yüksek	  Lisans	   7	  (%58,33)	  

Doktora	   5	  (%41,67)	  

Uzmanlık	  Öğrencisi	   0	  (%0)	  

Toplam	   12	  

 
Anabilim Dalında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin lisans mezuniyet alanları 

Ülkemiz Tıp Fakülteleri Histoloji ve Embriyoloji  AD’ları eğitim alan öğrencilerin büyük bölümünün  

Biyoloji bölümü mezunu olduğu Tıp Fakültesi mezunlarının ikinci sırada yer aldığı saptanmıştır. 

Anabilim	  Dalı'nda	  Eğitim	  Almakta	  Olan	  	  

Lisansüstü	  Öğrencilerin	  Lisans	  Mezuniyet	  Alanları	   Sayı	  (%)	  

Tıp	   43	  (%24)	  

Diş	  Hekimliği	   1	  (%0,6)	  

Veterinerlik	   2	  (%1,1)	  

Eczacılık	   1	  (%0,6)	  

Biyoloji	   115	  (%64,2)	  

Fizik	  Tedavi	   0	  (%0)	  

Diğer	   17	  (%9,5)	  

Toplam	   179	  

 

Anabilim Dalı tarafından açılan ortalama lisansüstü öğrenci kontenjanlar 

Anabilim	  Dalı	  Tarafından	  Açılan	  Ortalama	  	  

Lisansüstü	  Öğrenci	  Kontenjanları	   Güz	   Bahar	  

Yüksek	  Lisans	   53	  (%64,6)	   40	  (%62,5)	  

Doktora	   29	  (%35,4)	   24	  (%37,5)	  
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Toplam	   82	   64	  

 
Anabilim Dalına lisansüstü eğitim almak için başvuran ortalama öğrenci sayıları 

Anabilim	  Dalı'na	  Lisansüstü	  Eğitim	  	  

Almak	  İçin	  Başvuran	  Ortalama	  Öğrenci	  Sayıları	   Güz	   Bahar	  

Yüksek	  Lisans	   112	  (%81,2)	   81	  (%84,4)	  

Doktora	   26	  (%18,8)	   15	  (%15,6)	  

Toplam	   138	   96	  

 

Anabilim Dalında eğitim alan lisansüstü öğrencilerin Hareketlilik (Erasmus vb) Programlarından 

yararlanma durumları 

Lisansüstü öğrencilerin hareketlilik programlarından (Erasmus, Farabi…) yararlanma durumlarının çok 

az olduğu gözlenmiştir. Anketimizi yüksek lisans öğrencilerinin “hiçbiri ulusal hareketlilik 

programlarından yararlanmıyor” diye cevaplayanların oranı %100’dür. Doktora öğrencilerinin ulusal 

hareketlilik programlarından yararlanma yüzdeleri yüksek lisans öğrencilerine  göre biraz daha 

yüksektir. 

	  Anabilim	  Dalı'nda	  Eğitim	  Alan	  Lisansüstü	  	  

Öğrencilerin	  Hareketlilik	  (Erasmus	  vb)	  	  

Programlarından	  Yararlanma	  Durumları	   Yüksek	  Lisans	   Doktora	  

	   Ulusal	   Uluslararası	   Ulusal	   Uluslararası	  

Hepsi	   0	  (%0)	   1	  (%5,6)	   2	  (%15,4)	   1	  (%5,9)	  

Çoğunlukla	   0	  (%0)	   2	  (%11,1)	   0	  (%0)	   0	  (%0)	  

Az	  Bir	  Bölümü	   0	  (%0)	   3	  (%16,7)	   1	  (%7,7)	   8	  (%47,1)	  

Hiçbiri	   15	  (%100)	   12	  (%66,7)	   10	  (%76,9)	   8	  (%47,1)	  

Toplam	   15	   18	   13	   17	  

 

Anabilim Dalında eğitim alan lisansüstü öğrencilerin burs, teşvik vb’lerinden yararlanma 

durumları 

Lisansüstü öğrencilerin burs, teşvik vb’lerinden yararlanma durumlarının hareketlilik programlarına 

göre biraz daha iyi olduğu saptanmıştır. Ancak oranlar istenilen düzeyde değildir.	  

Yüksek	  Lisans	   Doktora	  Anabilim	  Dalı'nda	  Eğitim	  Alan	  Lisansüstü	  Öğrencilerin	  Burs,	  

Teşvik	  vb'lerinden	  Yararlanma	  Durumları	   Ulusal	   Uluslararası	   Ulusal	   Uluslararası	  

Hepsi	   1	  (%5,6)	   0	  (%0)	   2	  (%13,3)	   0	  (%0)	  

Çoğunlukla	   1	  (%5,6)	   1	  (%9,1)	   1	  (%6,7)	   1	  (%10)	  

Az	  Bir	  Bölümü	   10	  (%55,6)	   2	  (%18,2)	   6	  (%40)	   2	  (%20)	  

Hiçbiri	   6	  (%33,3)	   8	  (%72,7)	   6	  (%40)	   7	  (%70)	  

Toplam	   18	   11	   15	   10	  
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Anabilim Dalında eğitim alan lisansüstü öğrencilerin kongre/kurs vb faaliyetlere katılma 

durumları 

Lisansüstü öğrencilerimizin özellikle uluslararası düzenlenen  kongre/kurs vb faaliyetlere katılma 

düzeyleri arzu edilen seviyenin altındadır. 

Yüksek	  Lisans	   Doktora	  Anabilim	  Dalı'nda	  Eğitim	  Alan	  Lisansüstü	  Öğrencilerin	  

Kongre/Kurs	  vb	  Faaliyetlere	  Katılma	  Durumları	   Ulusal	   Uluslararası	   Ulusal	   Uluslararası	  

Hepsi	   2	  (%10,5)	   0	  (%0)	   2	  (%12,5)	   0	  (%0)	  

Çoğunlukla	   10	  (%52,6)	   1	  (%6,7)	   6	  (%37,5)	   3	  (%20)	  

Az	  Bir	  Bölümü	   7	  (%36,8)	   10	  (%66,7)	   8	  (%50)	   9	  (%60)	  

Hiçbiri	   0	  (%0)	   4	  (%26,7)	   0	  (%0)	   3	  (%20)	  

Toplam	   19	   15	   16	   15	  

 

Son 5 yılda Anabilim Dalında yapılan lisansüstü tezlerin yayına dönüşme yüzdeleri (Bildiriler 

dahil edilmeyecektir) 

Ankete katılan anabilim dallarında  son 5 yılda yapılan lisansüstü tezlerin yayına (bildiriler hariç) 

dönüşme oranının oldukça az olduğu dikkat çekicidir. Bu oranın az olmasının nedenlerinin detaylı 

olarak araştırılması önemeli olduğu düşünülmektedir.	  

Yüksek	  Lisans	   Doktora	  Son	  5	  Yılda	  Anabilim	  Dalı'nda	  Yapılan	  Lisansüstü	  Tezlerin	  

Yayına	  Dönüşme	  Yüzdeleri	  	  

(Bildiriler	  Dahil	  Olmadan)	  
Ulusal	   Uluslararası	   Ulusal	   Uluslararası	  

%80	  -‐	  %100	   3	  (%23,1)	   4	  (%23,5)	   2	  (%15,4)	   7	  (%41,2)	  

%59	  -‐	  %79	   2	  (%15,4)	   1	  (%5,9)	   1	  (%7,7)	   2	  (%11,8)	  

%38	  -‐	  58	   3	  (%23,1)	   4	  (%23,5)	   0	  (%0)	   3	  (%17,6)	  

%37'den	  az	   5	  (%38,5)	   8	  (%47,1)	  
10	  

(%76,9)	  
5	  (%29,4)	  

Toplam	   13	   17	   13	   17	  

 

BÖLÜM 2: ANABİLİM DALINIZDA YAPILMAKTA OLAN HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM 

DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNE AİT ÖZELLİKLER 
Anket sonuçları Bologna sürecine uyum konusunda anabilim dallarının görevlerini büyük oranda 

yerine getirdiklerini göstermektedir 

Anabilim	  Dalınızda	  Yapılmakta	  Olan	  Histoloji	  ve	  	  

Embriyoloji	  Anabilim	  Dalı	  Lisansüstü	  Eğitimine	  Ait	  Özellikler	  
Hiçbir	  Zaman	  	   Bazen	   Her	  Zaman	  

Amacı	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   1	  (%0,7)	   17	  (%11,3)	  

Kabul	  Koşulları	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   0	  (%0)	   18	  (%11,9)	  

Mezuniyet	  Koşulları	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   2	  (%1,3)	   17	  (%11,3)	  

Ders	  Planı	  /	  AKTS	  Kredileri	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   0	  (%0)	   17	  (%11,3)	  
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Eğitim	  -‐	  Öğretim	  Yöntemleri	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   1	  (%0,7)	   17	  (%11,3)	  

Ölçme	  -‐	  Değerlendirme	  Yöntemleri	  -‐	  Başarı	  Ölçütleri	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   2	  (%1,3)	   16	  (%10,6)	  

Derslerin	  Öğrenim	  Kazanımları	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   0	  (%0)	   17	  (%11,3)	  

Program	  Çıktıları	  Matriksleri	  Belirlenmiştir	   1	  (%0,7)	   3	  (%2)	   15	  (%9,9)	  

Toplam	   8	   9	   134	  

 

BÖLÜM 4: ANABİLİM DALINIZDA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELERE YÜKSEK LİSANS VE  

DOKTORA ÖĞRENCİLERİN KATILIMI  
Anabilim dallarında doktora eğitimi alan öğrencilerin projeye katılımlarının iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiştir.  

Anabilim	  Dalınızda	  Yürütülmekte	  Olan	  	  

Projelere	  Yüksek	  Lisans	  ve	  Doktora	  Öğrencilerinin	  Katılımı	  
Yüksek	  Lisans	   Doktora	  

%80	  -‐	  %100	   8	  (%44,4)	   9	  (%60)	  

%59	  -‐	  %79	   5	  (%27,8)	   3	  (%20)	  

%38	  -‐	  58	   0	  (%0)	   1	  (%6,7)	  

%37'den	  az	   5	  (%27,8)	   2	  (%13,3)	  

Toplam	   18	   15	  

	  

Sizce Ülkemizdeki lisansüstü eğitiminin en önemli sorunları nelerdir? (Lütfen öncelik sırasına 

göre numaralandırınız) 

Anket kapsamında öğretim üyelerinden ülkemiz lisansüstü eğitiminin sorunlarını önem sırasına göre 

işaretlemeleri istendiğinde aşağıdaki sıralama elde edilmiştir; 

1.  Lisansüstü öğrencilere yeterli sayı ve miktarda kadro/burs/proje desteği vb verilmemesi 

2.  Ülkemizin iyi tanımlanmış bir “Bilim Politikası” olmaması 

3.  Ülkemizde doktorasını bitirenlerin istihdam seçeneklerinin sınırlı olması 

4. Lisansüstü eğitim programı yürüten Anabilim Dallarının öğretim üyesi, altyapı eksiklikleri 

5.  YÖK’ün yüksek lisans ve doktora programı açabilmek ve açık programlarda eğitime devam 

edebilmek için koyduğu öğretim üyesi sayı kriterleri 

6. Sağlık Bilimleri Enstitüleri altyapılarının (laboratuvar, derslik, kütüphane) yetersiz olması 

7.  Gelişen yeni bilim alanları ve gereksinimler dikkate alınarak; disiplinler arası lisansüstü 

programlar açılmaması 

8. Danışman-öğrenci ilişkilerinin istenen düzeyde olmaması 

9. Tezlerin ülkemiz öncelikli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik planlanmaması 

10. Yeterli sanayi-akademi işbirliğinin olmaması 

11. Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde öğretim üyesi ve uzman kadroları olmaması 

12.  Lisansüstü eğitime öğrenci talebinin düşük olması 
(.) Diğer (lütfen belirtiniz) 

1. Yeni açılan bir çok üniversitede alt yapı eksikliği, laborant, tekniker gibi ara elemanların hiç 

olmaması ve öğretim üyesi sayısının az olması ( büyük ve köklü üniversiteler dışında)  
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2. Öncelikle çoğu yerde yüksek lisans ve doktora öğrencisi üzerinden ders ücreti alabilmek için 

bu programların açılıyor olması.. ( büyük ve köklü üniversiteler dışında) 

3. Bazı yerlerde yine yayın kaygısı nedeniyle yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınması gibi 

nedenler  ( gerçek amacı dışındaki bu programlar maalesef gerçek hedefine ulaşamıyor diye 

düşünüyorum)  

4. ÖYP projesinin başarısız olması 

Ülkemiz lisansüstü eğitiminin sorunlarına yönelik çözüm önerileriniz varsa lütfen listeleyiniz 

(Liste arzu edildiği kadar uzatılabilir) 

Aşağıda sıralanan öneriler katılımcılardan gelen ve hiçbir değişiklik yapılmadan   yazılan 

önerilerdir. 

1. Eğitimcilerin mesleğinde iyi yetişmiş ve primer görevlerinin eğitim olduğu yetenekli kişilerden 

atanması,  

2. Araştırıcıların spesifik konularda çok iyi olduğu ve araştırmaya yatkın kişilerden seçilip 

atanması 

3. Eğitici, hizmet sunucu (uzman) ve araştırıcılar arasında ücret dengesinin sağlanması. 

4. Lisansüstü eğitim sırasında öğrencilere enstitüler tarafından mutlaka araştırma görevlisi 

/asistan kadrosu tahsis edilmesi 

5. Öğrencilerin kadrolu olarak  tüm gün Anabilim Dallarında görevlendirilmesinin sağlanması 

6. Anabilim Dallarının ve üniversitelerin bir bilim politikası oluşturması ve öncelikli alanlar 

belirlemesi 

7.  Liyakat ön plana alınarak öğretim üyesi kadrolarının artırılması  

8.  Mevcut öğretim üyelerinin bilimsel alt yapılarının iyileştirilmesi 

9.  Enstitü (50/d) kadrolarının arttırılması 

10. Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları için alt yapılarının desteklenmesi 

11. Uluslararası bilimsel işbirliğinin artırılması 

12. Öğretim üyelerinin proje bazlı bilimsel araştırmalarının artırılması ve teşvik edici şekilde 

özendirilmesi. 

13. Norm kadro tahsisi yapılmalı. 

14. Öğrenci seçme kriterleri seçici olmalıdır. 

15. Eğitim ve ders materyali temin edilmelidir. 

16. Fiziki mekânlar yapılmalıdır. 

17. Stratejik planlar akılcı ve gerçekçi yapılmalıdır. 

18. Başarılı öğrencilere karşılıksız burs verilmelidir 

19. Araştırma görevlisi kadrolarının sağlanması 

20. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi 

21. Laboratuvar altyapılarının güçlendirilmesi 

22. Etik değerlerin önemsenmesi 

23. Türkiye çapında, diğer gelişmiş ülkeler ile uyumlu ortak bir müfredat programı(YL ve Doktora) 

olmalı, 

24. Lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilerin ve mezunlarının kadro sorunları çözülmeli, 
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25. Lisansüstü öğrencilerin Kadro sorunları çözülemiyorsa, lisansüstü tez projeleri bütçesinden 

öğrencilere tez süresince bütçe ayrılabilmeli, 

26. Lisansüstü öğrencilerine, lisansüstü eğitime başlayabilmeleri için sabit bir yabancı dil barajı 

konulmalı (Özellikle YL başlangıcında), 

27. Öğrencilere, Lisansüstü eğitim süresi içerisinde mutlaka yurtdışı eğitim fırsatı verilmeli ve 

bütçesi karşılanmalı, 

28. Öğrencilerin yapmış oldukları tezlerden en az 1 (bir) adet SCI kapsamında makale istenmeli 

ve bir üst kademeye geçebilmeleri için kriter olarak istenmeli (Örneğin, YL mezunu bir öğrenci, 

YL lisans tezinden makale yapamamış ve SCI kapsamındaki bir dergide yayınlatıramamış ise 

Doktoraya başlayabilmesi veya Doktorayı bitirebilmesi süreci zorlaştırılmalı), 

29.  Anabilim dallarına, son beş yılda yaptıkları teze dayalı yayın sayısı ve anabilimdalı 

çalışanlarının bilimsel performansı dikkate alınarak öğrenci kadrosu verilmeli, 

30. Lisansüstü eğitim yaptıracak öğretim üyelerine verilecek öğrenci sayısı, son beş yılda 

yaptıkları bilimsel performans gözönüne alınarak belirlenmeli, 

31. Lisansüstü öğretim yaptıran öğretim üyelerinin danışmanlık yaptıkları öğrenci sayısına göre 

performans(parasal destek) verilmeli, 

32. “Uzmanlık alan dersi” ve “Danışmanlık dersi” gibi zorunlu sayılan derslerin ek ders ücretleri, 

öğretim üyesinin danışmanlık öğrenci sayısıyla orantılı olarak hesaplanmalı, 

33. 2016’dan başlayarak yürürlüğe giren performans yönetmeliğine “yönetici payı” kriteri de 

eklenmeli, 

34. Lisansüstü eğitim yaptıran, Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin (lisansüstü eğitim yaptırır) statüleri 

(Enstitü Müdürlerinin YÖK tarafından atanması) ve üniversite protokolündeki sıralamaları 

yeniden gözden geçirilmeli (Enstitüler Fakülteler’den önce gelmeli, 

35. Eğitim kurumlarda, Araştırmacı olan, lisans veya lisansüstü eğitim yaptıran öğretim üyeleri 

birbirinden farklı kişiler olmalı,  

36. Öğretim Üyesi sayısı ihmal edilmelidir 

37. Kadro ya da burs temin edilmelidir 

38. Kaliteli, başarılı öğrenci, (Ulusal veya uluslar arası merkezi sınavlarda yabancı dil yeterliliği 70 

in üzerinde ve mezuniyet başarısı “pekiyi” derecede) lisans mezuniyeti esnasında lisans üstü 

eğitimine yönlendirmek için direk burslandırılmalı. Öğrenci eğitimine başladığı anda Araştırma 

görevlisiyle aynı miktarda ücret eşdeğeri karşılıksız burs almalı.  

39. Danışmanlar mentörlükle ilgili hiçbir eğitim almamaktadırlar. Hocalarından gördükleri ne varsa 

(eski yöntem ve tarzla) aynı zihniyetle danışmanlık yapmaktadırlar.  

40. Alt yapı ve Öğretim üyesi yeterli olmayan kurumlar kesinlikle lisans üstü eğitim vermemelidir. 

41. Yüksek lisans tezini yayınlatmayan danışman, doktora öğrencisi alamamalidir. 

42. Eğitimci, Araştırmacı kadrolarının ayrı olarak düzenlenmesi ve yüksek lisans eğitiminin bu 

amaçlara göre yönetilmesi 

43. Araştırmalar için merkezi laboratuarlar kullanılması ve buralara hizmet sunan uzman kişilerin 

atanması 
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9.3. Türkçe Bilim Dili Çalıştayı ve Terminoloji Belgesi Çalışması 

Akademisyenliğin çeşitli aşamalarında; bilim uzmanlığı ve tıpta uzmanlık eğitimi sürecindeki 

sınavlar, derneğimizin düzenlediği yeterlik sınavları, doçentlik jürileri ve kitap çevirileri sırasında 

yaşanan kaygılar, üyelerimiz tarafından sıkça ifade edilmekteydi. Buradan yola çıkarak, ortak bir bilim 

dili ve terminoloji belgesinin hazırlanması gereği düşünüldü. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin 

25. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

Sevinç İnan’ın başkanlığında, bu üniversitenin Bilimsel Araştırmalar Birimi’nin maddi desteği le 20 

Kasım 2015 tarihinde Manisa Holiday Inn Otel’de tam günlük bir Dil Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya 

Ankara, Hacettepe, İstanbul, Uludağ, Ege, Balıkesir, Çanakkale, Akdeniz ve Manisa Celal Bayar 

Üniversiteleri’nden öğretim üyeleri, doktora, uzmanlık ve yüksek lisans öğrencileri ile lisans 

öğrencilerinden oluşan toplam 137 kişi ücretsiz olarak katıldı.  

 

 
Dil Çalıştayı katılımcıları topluca görülmektedir. 

 

Çalıştay süresince, dil ve bilim dili kavramlarının açıklaması yapılmış, bilim dilinin taşıması 

gereken özelliklere yer verilmiştir. Türkçenin bu konuda yaşadığı sorunlar ve bunların çözüm önerileri 

üzerinde durulmuştur. Çalıştayın sabah programında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi emekli 

öğretinm üyesi Prof. Dr. Yener Aytekin ‘’Temel Bilimlerde Bilim ve Yazım Dili’’; Dil Bilimci öğretim 

üyeleri Prof. Dr. Aydın Köksal ‘’Bilim ve Yazın Dili Türkçe’’ ve Prof. Dr. Ayşe İlker ‘’Türkçe Bilim Dili 

olmaya Yetkindir’’ başlıklı sunumları gerçekleştirmişlerdir. Çalıştayın öğleden sonra programında Bilim 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Hürdağ’ın ‘’Türkçe Bilim Dilinde Terminoloji’’ 

sunumu sonrasında katılımcıların katkıları ile biyolojik bilimlerde terminoloji grup çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Ortak kullanılabilecek bir terminoloji sözlüğü oluşturmak için 6 grup oluşturularak 

alfabetik sıralamaya göre gruplara terimler paylaştırılmış  ve ilgili terimlerın ön çalışmaları için öğretim 

üyeleri görevlendirilmiştir.  

Çalışma grupları : A-E Prof. Dr. Alp Can (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Prof. Dr Gökhan 

Akkoyunlu (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) Prof. Dr. Ayşegül Uysal (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

F-İ Prof. Dr. Necdet Demir (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) Uzm. Dr. Ferda Topal Çelikkan (Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi) Prof. Dr Meral Baka (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) J-L Prof. Dr. A. Çevik 
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Tufan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi) Doç. Dr. Sinan Özkavukçu (Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi) Prof. Dr. Kemal Özbilgin ( Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi) M-N O Doç. Dr. 

Özlem Yılmaz ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) Prof Dr. Osman Özcan (Turgut Özal Üniversitesi Tıp 

Fakültesi) Prof. Dr. Seda Vatansever (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi) O-S Prof. Dr. 

Sevda Müftüoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) Doç. Dr. Elgin Türköz Uluer (Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi Tıp Fakğltesi) Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

T-Z Prof. Dr. İlkin Çavuşoğlu (Uludağ  Üniversitesi Tıp Fakültesi) Doç. Dr. Bahar Sunay (Balıkesir 

Üniversitesi Tıp Fakültesi) Prof. Dr. İsmail Seçkin ( İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 

Toplantıdan sonraki aylarda, çalışma gruplarından gelen veriler Prof. Dr. Yener Aytekin’in 

görüşü alınarak, Prof. Dr. Canan Hürdağ tarafından, alanımızla ilgili bir terminoloji belgesi  taslağı 

olarak toparlanmıştır. Hazırlanan terminoloji belgesi taslağı, 30 Nisan - 3 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

düzenlenenen XIII. Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde tüm katılımcılarla elektronik belleklerde 

dağıtılmıştır. Derneğimizin ulusal kongresindeki Eğitim ve Eşgüdüm Oturumları kapsamında Dil ve 

Terminoloji Oturumu’nda belgenin üyelerimizin geniş katılımıyla tartışılması ve karara bağlanması 

planlanmıştır.  

 

Terminoloji Belgesi (Ek-5) 
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10. YETERLİK YÜRÜTME KURULU RAPORU: 

 

Derneğimiz 2014-2016 çalışma döneminde görev alan Yeterlik Yürütme Kurulunda (YYK) 

aşağıdaki üyelerimiz yer almıştır: 

Prof. Dr. Sevinç İNAN (Başkan)  Prof. Dr. Meltem ÖZGÜNER (Başkan Yrd.) 

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN   Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN  

Doç. Dr. Sevil ÇAYLI    Doç. Dr. Gamze TANRIÖVER  

Yrd. Doç. Dr. Deniz BİLLUR   Doç. Dr. Sinan ÖZKAVUKCU (Sekreter) 

Doç. Dr. Yusufhan YAZIR 

 

Yeterlik Yürütme Kurulu ilk toplantısını 11.06.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Morfoloji Kampüsünde yaptı. Toplantıda kurul üyelerinin görev dağılımları belirlendi. Ayrıca YYK alt 

komisyonlarında görev alacak üyelerin önerilmesi ve komisyonların şekillenmesi görüşüldü. YYK 

duyurularının iletilebilmesi amacıyla bir mail adresi edinildi (thed.yyk@gmail.com). 

Yeterlik Yürütme Kurulu ikinci toplantısını 30.09.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Morfoloji Kampüsünde yaptı. Toplantıda THED-YK’de alınan kararlar üzerine bilgi verildi. 

Buna göre üyelerimize TUKMOS’un yayınlandığı, çekirdek müfredatın düzenlenmeye başladığı, 

uzmanlık süresi ve müfredattaki değişiklikler aktarıldı. Derneğin fiziki ve internet adresindeki 

değişiklikler duyuruldu. Eğitim Üst Kurulu’nun 1 Kasım 2014 günü toplanması karara bağlandı. 

Akreditasyon Komisyonunun ve Sınav Komisyonunun görev dağılımları karara bağlandı. Dernek 

internet sayfasında YYK sekmesine konması gereken belgeler belirlendi. 

Eğitim Üst Kurulu Toplantısı 01 Kasım 2014 tarihinde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

başkanları ya da temsilcilerinin katılımıyla 33 kişilik mevcutla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda toplandı.  Toplantıda, YYK yapılanması, alt komisyonlar 

ve Tıpta Uzmanlık Müfredatı (TUKMOS) konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Asistan karnelerine 

gerekli özenin gösterilmesi, asistan sayılarının acil olarak bildirilmesi gerekliliği belirtildi. Akreditasyon 

komisyonunun 3 asil ve 2 yedek üye seçimi gerçekleştirildi. Sınav soru bankası oluşturulması için 

talepler ve sertifikasyon sınavına girişin özendirilmesi konusunda görüşler aktarıldı. 

Sınav Komisyonu gözetiminde 29.05.2014’te, Ankara’da, XII. Ulusal Histoloji-Embriyoloji 

Kongresinde Dr. Elif BİLGİÇ, Dr. Zehra YÜCE ve Dr. Meltem İÇKİN’in Yeterlik Birinci Basamak 

Sınavları yapıldı. Bu adayların Yeterlik İkinci Basamak Sınavı 21.11.2014’te Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yapıldı ve adaylar başarılı bulundu. Aynı komisyon 

tarafından 02.09.2015’te, İstanbul’da, Elektron Mikroskopi Kongresinde Dr. Ferda TOPAL ÇELİKKAN, 

Bio. Nazlı HAYIRLI, Dr. Hilal GÖKTÜRK, Dr. Nuray ACAR’IN Yeterlik Birinci Basamak Sınavları 

yapıldı. Bu adaylardan Dr. Ferda TOPAL ÇELİKKAN, Dr. Hilal GÖKTÜRK, Dr. Nuray ACAR’ın Yeterlik 

İkinci Basamak Sınavı 11.12.2015’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı’nda yapıldı ve adaylar başarılı bulundu. 
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Derneğimizin kuruluşunun 25. yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz Anıtkabir Ziyareti ve 

Kutlama Töreninin ilk gününde, 02.10.2015’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı’nda I. Lisansüstü Eğitim Çalıştayı yapıldı. Kurulan Komisyonlar ile yüksek lisans ve 

doktora eğitim programlarının amaç ve hedefleri doğrultusunda çekirdek eğitim programı müfredatı 

hazırlandı, anabilim dallarının görüşlerine sunuldu. 

Yeterlik Yürütme Kurulu’nun üçüncü toplantısı 20.11.2015 tarihinde Manisa, Holiday Inn 

Oteli’nde gerçekleştirildi. Türkçe Bilim Dili Çalıştayı’nda çalışma gruplarına dağıtılan bilim terimlerinin 

XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi kapsamında değerlendirileceği karara bağlandı. 

Yeterlik Birinci Basamak Sınavı’nın bu yıl Çeşme’de düzenlenecek XIII. Ulusal Histoloji ve 

Embriyoloji Kongresinde yapılacağı, başvuru adımları ve şartları duyuruldu.  

Yeterlik Yürütme Kurulu son toplantısını 20 Mart 2016 tarihinde Ankara’da yapmıştır. 

Akreditasyon Komisyonu ve Sınav Komisyonu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 

komisyonların çalışmaları özetlendi ve Prof. Dr. Sevda MÜFTÜOĞLU Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın akreditasyon sürecini anlatan bir sunum yaptı. 

Kurum ziyareti aşamasındaki süreçte 25 Mart 2016 günü görevli üyeler ve UDEK üyesiyle ziyaretin 

gerçekleşeceği vurgulandı. Yeterlik Yürütme Kurulu, 2104-2016 faaliyet raporu sunuldu. Prof. Dr. 

Sevinç İNAN, iki yıl üst üste görev yapan YYK ve Komisyon üyelerine teşekkür ederken, bu üyelerin 

yerine, kongremizde gerçekleştirilecek akademik genel kurul sırasında yeni üyelerin seçileceğini 

vurguladı. Üye listeleri gözden geçirildi ve iki yılını dolduran isimlerin yerini alacak yeni üye adayları 

önerildi. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın Akreditasyon 

sürecinin son aşaması olan kurum ziyareti, YYK Başkanı Prof. Dr. Sevinç İNAN’ın da katılımıyla, 

25.03.2016 tarihinde gerçekleşti ve adı geçen Anabilim Dalı akredite olma hakkı kazandı. 

  

 

 

 

Prof. Dr. Sevinç İNAN 

Türk Histoloji Embriyoloji Derneği 

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı 
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11. YETERLİK YÜRÜTME KURULU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU 

 

2014-2016 yılı YYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur. 

 

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu THED XIII. Yönetim Kurulu dönemi ilk 

toplantılarını 05.11.2014 ve 11.11.2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

gerçekleştirdi. 

Toplantıda Prof. Dr. Belgin CAN oybirliğiyle başkan olarak seçildi. Doç. Dr. Sinan ÖZKAVUKCU 

sekreter olarak seçildi. 

Asistan karnelerinin en son hazırlanan ve 17.05.2012 tarihli sürümü üzerinde çalışmalar 

yapıldı. Bu karne örneğinin Sürüm 1.0 olarak tanımlanması, her yönetim değişikliğinde ortaya çıkan 

yeni güncellemelerin bir tam sayı atlayarak isimlendirilmesine karar verildi (Sürüm 2.0, 3.0 vb). Aynı 

yönetim döneminde yapılan minör değişikliklerin ise ondalık hanesi atlanarak isimlendirilmesi uygun 

görüldü. Bu bağlamda, asistan karnesi güncel, 20.06.2014 tarihli TUKMOS çekirdek müfredata göre 

güncellenerek Sürüm 2.0 olarak isimlendirildi. Yeni asistan karnesi komisyonda oybirliğiyle 

benimsendi. 

Eğitim Üst Kurulu Toplantısı 01 Kasım 2014 tarihinde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

başkanları ya da temsilcilerinin katılımıyla 33 kişilik mevcutla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda saat 9:30’da toplandı. 

Tıpta Uzmanlık Müfredatı (TUKMOS) konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Anabilim 

Dalı’nın asistan karnelerine gerekli özeni göstermesi, asistan sayılarının acil olarak bildirilmesi 

gerekliliği belirtildi. Anabilim Dalı Başkanlarından bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerini, sınav 

soru bankası oluşturabilmek ve soru bankalarını ilgili dernek birimlerine ulaştırmak için 

görevlendirmelerini istendi. Sertifikasyon için bu sınavların önemine dikkat çekildi ve sertifikasyon 

sınavına girişin özendirilmesi konusunda görüşler aktarıldı 

02.10.2015’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda I. 

Lisansüstü Eğitim Çalıştayı yapıldı. Kurulan Komisyonlar ile yüksek lisans ve doktora eğitim 

programlarının amaç ve hedefleri doğrultusunda çekirdek eğitim programı müfredatı hazırlandı, 

anabilim dallarının görüşlerine sunuldu. Asistan karneleri oluşturuldu. 

 

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu:  

Prof. Dr. Belgin Can (Başkan)  Uzm. Dr. Sinan Özkavukcu (Sekreter) 

Prof. Dr. A. Çevik Tufan    Prof. Dr. Meltem Özgüner 

Doç. Dr. Pergin Atilla    Doç. Dr. Gökhan Akkoyunlu  

Doç. Dr. Sibel Serin Kılıçoğlu 
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12. YETERLİK YÜRÜTME KURULU SINAV KOMİSYONU RAPORU 

 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği YYK 2014-2016 yılı Sınav Komisyonu Raporu sunulmuştur.  

2014-2016 yılları arasında XIII.  Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği yönetim kuruluna bağlı  

Yeterlik Yürütme Kurulu (YYK) Sınav Komisyonu  

Prof. Dr. Oya Evirgen (Başkan), 

Doç. Dr. Dilara Zeybek (Başkan yardımcısı) (önceki dönem), 

Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci (önceki dönem),  

Prof. Dr. Meral Baka, 

Prof. Dr. Engin Yenilmez, 

Doç. Dr. Elif Güzel (önceki dönem), 

Doç. Dr. Sevil Çaylı, 

Doç. Dr. Deniz Ünal,  

Yrd. Doç. Dr. Fikret Gevrek,  

 

 Yedek Üyeler  

Prof. Dr. Hüseyin Aktuğ, 

Prof. Dr. Melda Yardımoğlu olarak görev yapmışlardır.  

 

XIII. Dönem YYK Sınav komisyonu Ankara’da, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları’nda 1 Ekim 2014, 11 Aralık 2014, 7 

Nisan 2015 ve 10 Haziran 2015 tarihlerinde olmak üzere 4 defa toplanmıştır. YYK iç yönergesine göre 

Yeterlik sınav komisyonu görevi süresince yılda en az 2 kez toplanarak hazırladığı raporları YYK’ ya 

sunar. Bu süre içerisinde Yeterlik 1. basamak teorik sınavı ile bundan başarılı olay adaylar için Yeterlik 

2. basamak uygulama sınavlarını düzenler ve yapar. 

Sınav komisyonu yeterlik sınavları için Türkiye’de tüm Histoloji ve Embriyoloji anabilim 

dallarından soru istemi yaparak soru bankası oluşturur. Komisyon üyeleri görev bitiminde kullanılmış 

soruların imha edilmelerini sağlar. 

Görevimiz süresince Sınav komisyonu olarak;  

- Ankara’da 29 Mayıs 2014 tarihinde XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongre’sinde yapılan 

yeterlilik 1. Basamak teorik sınavında başarılı olan adaylar 

Dr. Elif Bilgiç                    (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD) ve 

Dr. Meltem İçkin Gülen’ in  (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD) 

 

Yeterlik 2. basamak uygulama sınavı 21 Kasım 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yapıldı. Başarılı olan bu 2 adaya Yeterlik Sertifikaları XIII. 

Dönem THED YK tarafından 3 Ekim 2015 tarihinde Derneğimizin 25. Kuruluş Yılı için düzenlenen 

toplantıda Sınav komisyonu üyeleri tarafından verildi. 
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- 2015 Yeterlik 1. Basamak teorik sınavı Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği web sayfasından 

duyurularak İstanbul’da Sabancı Üniversitesinde  düzenlenen   22. Ulusal Elektron Mikroskopi 

Kongresi’nde Doç.Dr. Elif Güzel, Yrd.Doç.Dr. Fikret Gevrek, Prof.Dr. Engin Yenilmez ve Prof.Dr. Oya 

Evirgen tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu sınava giren 

Uzm. Dr. Ferda Topal Çelikkan (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD) 

Uzm. Bio. E Nazlı Hayırlı            (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD) 

Uzm. Dr. Hilal Göktürk (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD) 

Uzm. Dr. Nuray Acar  (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD) 

adaylar başarılı olmuşlardır. Sonuçlar adaylara bildirilmiştir.   

 

- 2015 Yeterlik 2. basamak uygulama sınavı 11 Aralık 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde yapılmıştır  Uzm.Dr. Ferda Topal Çelikkan, Uzm.Dr. Hilal Göktürk, Uzm.Dr. Nuray Acar 

başarılı olarak Yeterlik Sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır. Uzm. Bio.E.Nazlı Hayırlı henüz 

Doktora derecesini almadığından bu sınava katılamamış doktora derecesini aldıktan sonra sınava 

gireceğiyle ilgili dilekçesini sunmuştur. 

2015 Yeterlik 2. Basamak uygulama sınavında başarılı olan adaylara Yeterlik Sertifikaları 30 

Nisan-3 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çeşme ‘de yapılacak olan Uluslararası KatılımlıXIII. Ulusal 

Histoloji ve Embriyoloji Kongresinde verilecektir. Sınav komisyonu düzenli olarak gerçekleştirilen TTB-

UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu Çalıştaylarına temsilcileri ile katılmakta ve burada alınan tavsiye 

kararlarına uymaktadır.  

2014- 2016 yılları arasında görev yapan Yeterlik Sınav Komisyonu  

- TTB-UDEK-UYEK tarafından 28 Mart 2015 tarihinde düzenlenen TTB tarafından 

gerçekleştirilen “Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Sınavları” çalıştayına komisyonumuzu temsilen Prof. 

Dr. Oya Evirgen ve Doç. Dr. Dilara Zeybek katılmışlardır. 

Çalıştaya katılan 29 derneğin olumlu deneyim sunuları sınav komisyonunun 7 Nisan 2015 tarihli 

toplantısında komisyon üyelerine aktarılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirmiş ve komisyon üyelerince 

derneğimizin yeterlik 1.ve 2. basamak sınavlarının geliştirilmesi için sınav komisyonu yönerge 

değişikliği, soru bankası oluşturulması ve sınavlara katılımın özendirilmesinin önemli olduğu görüşüne 

varılmıştır. 

 

Sevgi ve saygılarımızla, 

Sınav Komisyonu adına 

 

Prof. Dr. Oya Evirgen (Başkan)                    Doç Dr. N. Dilara Zeybek (Başkan Yardımcısı) 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji AD    Histoloji ve Embriyoloji AD  
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13. YETERLİK YÜRÜTME KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU RAPORU 
 

Yeterlik Yürütme Kuruluna, 

 

• 2014-2016 yılları döneminde Histoloji ve Embriyoloji Akreditasyonu olarak Ekim 2015, Aralık 

2015 ve Mart 2016 tarihlerinde 3 toplantı gerçekleştirildi. Bunun ilki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirildi. Diğerleri ise internet ortamında paylaşımla 

gerçekleştirildi. 

 

• İlk toplantıda son hali verilen Akreditasyon (özdeğerlendirme) raporu doldurma rehberi 

tartışıldı. 

 

• Aralık ayında ise rehberde istenen bilgiler arasında tekrarların olduğunun saptanması üzerine 

yeniden düzeltmeler yapıldı. 

 

• Mart 2016 tarihindeki toplantıda ise Akreditasyon başvurusu yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalının başvurusu değerlendirildi. Daha sonra Raporun 

onaylanmasının ardından Ziyaret kurulunun kimlerden oluşturulacağı tartışıldı ve kurulda Akreditasyon 

Kurulundan Prof. Dr. Emel Koptagel, Prof. Dr. Aysel Kükner, Prof. Dr. Meryem Çam ve Yeterlik 

yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sevinç İnan’ın olması kararı alındı. UDEK temsilcisinin katılımı için 

de UDEK-UYEK başvurusu gerçekleştirildi. 25 Mart 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında ziyaretini gerçekleştirilmesi kararı alındı. 

 

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’na kurum ziyareti 

25.03.2016 tarihinde yapıldı. Ziyarette Prof. Dr. Emel Koptagel, Prof. Dr. Aysel Kükner, Prof. Dr. 

Meryem Çam ve Prof. Dr. Sevinç İnan’ın yanı sıra UDEK temsilcisi olarak Prof. Dr. Meram Can Saka 

hazır bulundu. Ziyaret sonucunda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 

Anabilim Dalı 5 yıl süreyle akredite olmaya hak kazanmıştır. 

 

2014-2016 Akreditasyon Kurulu 

 

Prof. Dr. Sevda F. Müftüoğlu 

Prof. Dr. Emel Koptagel   Prof. Dr. Aysel Kükner 

Prof. Dr. Meryem Çam   Prof. Dr. Semiha Ersoy 

Prof. Dr. Gülçin Abban Mete  Prof. Dr. Kemal Özbilgin 

Doç. Dr. Gamze Tarıöver  Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur 
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14. THED 25. KURULUŞ YILI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ 
 

 THED 25. Kuruluş Yılı etkinlikleri çerçevesinde 3 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde bir kutlama programı gerçekleştirilmiştir. 

 3 Ekim 2015, Cumartesi günü sabahı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 

önünde buluşulmuştur. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlanan otobüsler ile Anıtkabir’e 

hareket edilmiştir. Anıtkabir’e ulaşan kortejimiz saat 11:00 de meydanda tören kıtasının arkasındaki 

yerini almıştır. Ardından önde dernek başkanımız Prof. Dr. Petek Korkusuz, bir adım ardında tüm 

yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli dernek üyelerimiz olmak üzere Ulu Önder ATATÜRK’ün huzuruna 

tarihi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bir dakikalık saygı duruşu ardından günün anısına toplu fotoğraf 

çektirilmiştir. Dernek başkanımız Anıtkabir Özel Defteri’ne aşağıdaki yazıyı yazarak  imzalamıştır. 

 

 
Derneğimizin üyeleri Anıtkabir’de topluca görülmektedir.  
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 Anıtkabir anı defterine derneğimiz adına yazılan yazı görülmektedir. 

 

Anıtkabir ziyaretinin ardından tekrar derneğimizin kurulduğu yer olan Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Morfoloji Binası’na dönülmüştür. Plaket törenimize, alanımızın yetkili tek meslek derneği 

olarak yıllardır düzenli olarak yapılan yeterlik sınavlarından, geçtiğimiz yılkinde başarılı olan Uzman 

Dr. Elif Bilgiç ve Uzman Dr. Meltem İçkin’e; Sınav Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Oya Evirgen’in 

yeterlik belgelerini takdim etmesi ile başlanmıştır.  Program, kutlama yemeği ve plaket töreni ile devam 

etmiştir. Kutlamalar 25. Yıl pastasının kesilmesi ve kurucu üyelerimizin söyleşi ve katkıları ile 

hazırlanan, aynı zamanda pek çok eski fotoğrafın içinde yer aldığı bir film gösterisi ile sonlanmıştır. 

Derneğimiz yönetim kurulu, nazik ev sahiplikleri ve destekleri için Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, 

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alp Can ve değerli öğretim 

üyelerine teşekkürü borç bilir. Daha sonra Anıtkabir görüntülerinin de eklendiği, yirmi beşinci yılımızla 

ilgili bu belgesel filme Ek-7' den ulaşabilirsiniz. 

Ek-7: 25. Yıl Belgeseli 

. 
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Yirmi beşinci yıl kutlaması ve yeterlik sınavında başarılı olan uzmanlarımıza belge takdimine ait 

resimler görülmektedir.  
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 15. XIII. ULUSLARASI KATILIMLI ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile verdiği kararla XIII. Uluslararsı Katılımlı Ulusal 

Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nin 30 Nisan ile 3 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın ev sahipliği ve THED işbirliği ile Çeşme Ilıca Otelde 

‘’Her hücre bir hücreden doğar - Omnis cellula e cellula’’ mottosuyla gerçekleştirilmektir.  Kongremize 

bu yıl yurt dışından 14,  yurt içinden 20 davetli konuşmacı katılacaktır. Alanlarındaki son gelişmeleri 

katılımcılarla paylaşacak olan bu değerli bilim insanları deneysel embriyoloji, rejeneratif tıp, kök 

hücreler, hücre geri programlanması, üreme biyolojisi ve kanserle ilgili konferanslar verecektir. 

Toplantı süresince 8 konferans, 3 sözlü bildiri oturumu, 3 poster bildirisi oturumu, bir Türkiye Bilimler 

Akademisi -TÜBA oturumu, bir 1 minipanel, 10 çalışma grubu, 5 eğitim ve eşgüdüm oturumu ile 2 

uydu sempozyumu yer alacaktır.  

 
 

Bu yılki kongremize 87 sözlü bildiri başvurusu olmuş; bilimsel kurulda her bildiri yazarlara kör 

olarak en az 6 hakem tarafından değerlendirildikten sonra 31 tanesi sözlü bildiri olarak sunulmak 

üzere kabul edilmiştir. Kalan 49 adet sözlü bildiri başvurusu poster bildirisi olarak, poster sunusu 

olarak başvuranlardan 193 tanesi de poster bildirisi  olarak sunulmak üzere kongremize kabul 

edilmiştir.  

Raporumuzun basımı girdiği tarih itibarıyla kongremize yaklaşık 400 kişi kayıt yaptırmıştır.  

 
 

  


