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Başkanımız’dan...
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin
Değerli Üyeleri,
30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de
gerçekleştirdiğimiz XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji
Kongresi ve XVI. Olağan THED Genel Kurulu ardından
erişilen yüksek bilimsel düzey ve camiamızdaki genç
araştırmacıların güncel ve çok başarılı çalışmaları ile
övünmüş ve mutlu olmuştuk. Maalesef bu mutluluğumuzu
doyasıya
yaşayamadık
ve
hepimiz
Türkiye
Cumhuriyetimize karşı girişilen 15 Temmuz darbe girişimi
ile yaralandık, örselendik. Duyarlı ve bilinçli yurtsever bilim
insanları olarak yaşananlardan etkilenmemek, olan bitene
kayıtsız kalmak imkânsızdı. Türk Histoloji ve Embriyoloji
Derneği yönetimi olarak bizler de camiamız adına bu
süreci en doğru şekilde yönetebilmenin çabası içinde
olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ulu önder ATATÜRK’ün
bir konuşmasında dile getirdiği gibi: “Bireyler düşünür
olmadıkça toplulukları istenen yönlere, şunun bunun aklına
göre iyi ve kötü yönlere sürüklemek kolay olur. Bu
sürüklenişten kendini koruyabilmek için her bireyin yurt ve
ulus kaderi ile ilgilenmesi gerekir.” (Bugünün Diliyle
Atatürk’ün Söylevleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1968,
s.18). Biz dernek yönetimi olarak bu ilgilenme sürecini yine
ulu önder ATATÜRK’ün bir diğer sözünden yola çıkarak
şekillendirmek istiyoruz: “Her işin esas hedefine kısa ve
kestirme yoldan varmak şayan-ı arzu olmakla beraber,
yolun makul, mantıki ve bilhassa ilmi olması şarttır. Biz
daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza
kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.”
(Uluğ İğdemir, Yılların İçinden, Türk Tarih Kurumu Yayını,
Ankara, 1991, s.26).

önceki dönemde belirlediğimiz öncelikli alanlarımız olan
organizasyon, hizmet, araştırma ve eğitim ana başlıkları
çerçevesinde ve belirttiğimiz amaç doğrultusunda başlıca
hedeflerimiz şu şekilde özetlenebilir:

Derneğimizdeki
kurumsallaşma
çalışmaları
kapsamında üye kayıt ve aidat bilgi sistemi
yapılanmasının tamamlanması,

Dernek internet alanı ve üyelerle yazışma
sisteminin güçlendirilerek sürdürülmesi,

THED Bültenleri ve Cell & Tissue Biology Research
dergimizin devamlılığının sağlanması,

Başlatılan uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitim
programları
standardizasyon
çalışmalarının
oluşturulan yeni eğitim karneleri ile uygulanması ve
sürekli güncellenmesi için çalıştaylar düzenlenmesi,

Başlatılan Türkçe bilim dili ve dil birliği
çalışmalarının çalıştaylar ile sürdürülmesi,

Başlatılan Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Avrupa Tıp
Uzmanları Birliği
(ATUB-UEMS)
ile
uyum
çalışmalarının başarı ile tamamlanması,

Hizmet sektöründe çalışan uzmanlarımızın sorunları
ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği
ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının güçlendirilerek
devamının sağlanması,

Üniversitelerin
Sağlık
Bilimleri
Enstitüleri
kapsamında yürütülen yüksek lisans ve doktora
eğitimi ve bu alanlardaki öğrencilerimizin ve
üyelerimizin sorun ve ihtiyaçları ile ilgili
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile sürdürülen
işbirliği çalışmalarının güçlendirilerek devamının
sağlanması,

Başlatılan çeşitli eğitim etkinlikleri ve kursların
Türkiye genelindeki tüm üyelerimizin katılımına açık
şekilde geliştirilerek devamının sağlanması,

Genç Histolog ve Embriyologların kariyer gelişimleri
sürecine katkı verilmesi,

Tüm üyelerimizin dilek ve temennilerine hızlı ve
uygun yaklaşımların geliştirilmesi ve bu doğrultuda
haber ağımızın aktif tutulması hedeflenmektedir.

Bu liste siz değerli üyelerimizin katkıları ile şekillenerek
uzayacak ve kapsamı genişletilecektir.
XIV. Genel Kurul sürecinde de belirttiğim gibi çalışma
ilkemiz paylaşımcı, şeffaf, bilimsel, yapıcı ve tüm
üyelerimizi
kapsayan
katılımcı
bir
yönetimi
benimsemektir. Gelmiş olduğumuz noktada 14. Dönem
Yönetim Kurulu olarak camiamızdaki beğeni ve başarı
ölçütlerinin ne denli yükseldiğinin farkında olduğumuzu
bilmenizi isterim. Sözlerime son verirken, 2017 yılının
ülkemize ve Türk Histoloji ve Embriyoloji ailesine sağlıklı,
başarılarla dolu, güzel ve aydınlık günler getirmesini
14. Dönem Yönetim Kurulu olarak Mayıs 2018’de Trakya dilerim. Bize olan güven ve desteğiniz için bir kez daha
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji teşekkür eder, güveninize layık olmak için çok
Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz XIV. çalışacağımızı belirtmek isterim.
Ulusal Kongremiz ve Genel Kurul’umuza kadar
gerçekleştirmek istediğimiz faaliyetlerimizdeki temel Saygılarımla,
amacımız, derneğimizin kuruluş amacı olan “bilim ve THED 14. Dönem Yönetim Kurulu adına Başkan,
dayanışma derneği” olma ilkesi ile örtüşmektedir. Bir Prof. Dr. A. Çevik TUFAN
Bu duygu ve düşünceler ışığında Türk Histoloji ve
Embriyoloji Derneği 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak
2016-2018 dönemi faaliyetlerimize hemen genel
kurulumuz sonrasında gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim
kurulu toplantımız ile başladık. Bu vesile ile Genel
Kurulumuz tarafından 200’ün üzerindeki delegenin oy
birliği ile tekrar göreve layık görülmüş olmaktan dolayı
heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da gururlu olduğumuzu
belirtmek isterim. Tüm üyelerimize bize olan güvenleri ve
desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz.
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Uluslararası Katılımlı,
XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nin Ardından...

Prof. Dr. Ayşegül UYSAL
Kongre Eşbaşkanı
Çok değerli Histoloji ve Embriyoloji Ailesi,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ev
sahipliğinde ve Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği işbirliğinde 30 Nisan-3
Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve
Embriyoloji Kongresi’ni sizlerle birlikte İzmir’de Çeşme’nin güzelliklerinde
buluşarak bilimsel ve sosyal açıdan başarılı unutulmaz anılarla dolu bir
kongreyi gerçekleştirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.
Kongrenin tüm süreçlerinde birlikte çalıştığımız kongre genel sekreterimiz
sevgili Prof. Dr. Gülperi Öktem’e, THED 13. Yönetim Kurulu Başkanı sevgili
Prof. Dr. Petek Korkusuz ve Yönetim Kurulunun değerli üyelerine işbirliği
ve destekleri için çok teşekkür ederiz.
Rudolf Virchow’un “Her hücre bir hücreden doğar-omnis cellula a cellula”
ile yola çıktığımız kongremizde çeşitli moleküler teknikler ve
nanobiyoteknolojik yaklaşımları da kapsayan 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 400’ün üstündeki katılımcının çok değerli katkıları ile birlikte
gerçekleştirilmiştir. 31 sözlü ve 240 poster bildiri sunulan kongremizde 3
sözel ve 3 poster bildiri ödülü ile birlikte 5 mansiyon ödülü ve ayrıca 2 Prof.
Dr. Yener Aytekin Türkçe bilim dili özel ödülü verilmiştir. Kongre öncesi
bildiri değerlendirme sürecindeki katkılarıyla “Bilimsel Kurul Üyeleri” ‘ne ve
kongre boyunca yoğun bir şekilde çalışan “Değerlendirme Jüri Üyesi”
hocalarımıza ve oturum başkanlarımıza tüm emekleri için çok teşekkür
ederiz.
Kongremizde alanlarında söz sahibi 14 uluslararası, 16 ulusal olmak üzere
davetli konuşmacılar ile yeniden programlama, üreme biyolojisi, tümör
biyolojisi, rejeneratif tıp, hücresel tedaviler ve klinik yaklaşımlar, kök hücre
uygulamaları, editörden makale yazımı başlıkları altında 8 konferans
oturumu gerçekleştirilmiştir. Yurtdışından gelen davetli konuşmacılar
arasında Pittsburg Üniversitesi’nden Prof. Rocky S. Tuan, Yale Stem Cell
Center’dan Prof. Haifan Lin ve Ass. Prof. In-Hyun Park, South Florida
Üniversitesi’nden Prof. Charles J. Lockwood ve Prof. Ümit Kayışlı, Stanford
Üniversitesi’nden Prof. Stuart B. Goodman, Clark Atlanta Üniversitesi’nden
Prof. Shafiq A. Khan, MD Anderson Stem Center’dan Prof. Gabriel LopezBerestein, Prof. Bülent Özpolat ve Dr. Burcu Aslan, Stem Cell Reviews and
Reports’un baş editörü Prof. Kürşad Türksen, Paris Üniversitesi’nden Prof.
Annelise Bennaceur Griscelli ve Prof. Ali Turhan ile Yale Üniversitesi’nden
Uzm. Dr. Bahar Uslu bulunmaktadır.

TÜBA’nın katkısıyla gerçekleştirilen oturumda ise, Türkiye'de kök hücre
çalışmalarına ilişkin olarak değerlendirmeler ve araştırmalar kapsamında
Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülperi Öktem, Ankara Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Alp Can ve Prof. Dr. Taner Demirer, Yeditepe Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Fikrettin Şahin, İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdal Karaöz
kök hücre araştırmalarını sunmuşlardır. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci, Koç Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Tamer
Önder, Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan Bilir, Ege Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Özgür Çoğulu, Prof. Dr. Güray Saydam ve Prof. Dr. İsmet
Deliloğlu Gürhan, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Yüce,
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asuman Özen, GATA’dan Doç. Dr.
Barış Baykal, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Murad
Aktan ve Prof. Dr. Selçuk Duman’ın konferansları ile oturumlarımız
zenginleşmiştir.
Stem Cell Reviews and Reports baş editörü Prof. Kürşad Türksen ve
Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şahin Sırmalı’nın katıldığı makale
yazımına ilişkin minipanel ile mikroskopik görüntüleme ve ölçüm
sistemlerine ilişkin bir uydu sempozyumu da gerçekleştirilmiştir.

THED yayın organı olan "Cell & Tissue Biology Research“ dergisinde özel
sayı olarak bildiri ve konuşma özetleri Türkçe ve İngilizce olarak, içinde
Ege Üniversitesi ve THED’e ilişkin diğer bilgilerin de yer aldığı taşıyıcı
bellekler aracılığı ile katılımcılara ulaştırılmıştır.
Kongremizde yine ilk olarak; belirlenen alanlarda ilgi duyan genç
araştırmacılar ile uzmanların tanışarak, sorun ve çözüm önerilerinin
tartışıldığı 10 çalışma grupları ile 5 eğitim ve hizmet eşgüdüm oturumları
yapılmış olup koordinatör ve grup asistanları aracılığı ile derneğimize
bilgiler ve geri bildirimler ulaştırılmıştır.
Tüm kongrelerimizde olduğu gibi bir önceki kongre sonrası emekli olan
değerli hocalarımıza, Histoloji ve Embriyolojiye gönül verip emek harcamış
ve bu alanda 30 yılını tamamlayan büyüklerimize bilimsel katkıları için
teşekkür plaketleri Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Genel Kurulu
toplantısında sunulmuştur. THED 25. kuruluş yıl dönümünün hemen ardına
denk gelen kongremizde gala yemeğinde gerçekleştirilen 25. yıl balosu ile
kutlanarak, kongre ödül plaketleri sahiplerine ulaşırken emeği geçen
düzenleme kurulu üyelerine teşekkür plaketleri verilmiştir.
Paylaşılan bilgi ve deneyimleriniz, bilimsel ve sosyal anlamdaki
katılımlarınız ve değerli önerilerinizle zenginleşen kongremizde tüm değerli
katılımcılara, Anabilim Dalımız ile güzel bir işbirliği örneği sergileyen
eşbaşkan Prof. Dr. Petek Korkusuz’a ve THED yürütme kurulu üyelerine,
Tübitak ve TÜBA’ya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, EÜ Kordon Kanı
Bankası, Hücre ve Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne, Ea
Organizasyon’a, Ilıca Termal Oteli çalışanlarına, Türk İmmunoloji Onkoloji
Derneği’ne, destek veren tüm değerli Hocalarımıza ve Kuruluşlara, XIII.
Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’ne kattıkları tüm emekler için Ege
Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı olarak çok 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

info@thed.org.tr
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Kongre Ödülleri..
SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ KAZANANLAR
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
DUYGU GÖK YURTSEVEN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Nesfatin nöronlarında glutamat reseptörlerinin varlığının agonist etkileri
ve reseptör ekspresyonu düzeyinde araştırılması.
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
AYSUN SARIKAYA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Kemik iliği ve plasenta dokusu mezenkimal kök hücrelerinin immünomodülatuar
ve farklılaşma kapasitelerinin karşılaştırılması.

Duygu GÖK YURTSEVEN

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:
FATMA UYSAL
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Embriyonik poli-(A)-bağlanma proteinine özgü poliklonal antikor üretimi.

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ KAZANANLAR
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
TUĞBA CAN ŞAHİN
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Testiste oluşturulan iskemi/reperfüzyon modelinde montelukast’ın koruyucu etkisi.
Fatma UYSAL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
SABİRE PEKER
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Capsaicinin ovaryum granulosa hücrelerinin proliferasyonu ve apoptozisi üzerine etkisi.
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:
MANSUR CİCİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Metastatik ve non-metastatik fare meme kanseri modelinde serebral kavernoz
malformasyon proteinlerinin (CCM1, CCM2 ve CCM3) ekspresyonlarının değerlendirilmesi.

POSTER BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLLERİ
OLGU ENİS TOK
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Cep telefonları kaynaklı elektromanyetik dalgaların sıçan trigeminal siniri üzerine etkileri.

Tuğba Can ŞAHİN

YASEMİN YÜKSEL
ZEKAİ TAHİR BURAK ARAŞTIRMA HASTANESİ
Resveratrol ve CAPE (Kafeik asit fenil ester)’nin Permetrinin neden olduğu fetotoksisite
üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.
SELİN URSAVAŞ
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Metforminin sıçan testis yapısına etkisinin ışık ve elektron mikroskobik düzeyde
incelenmesi.
AHMET CEYLAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Domuz timusunda apoptozisin ince yapısı.
Sabire PEKER
ÜMRAY DEDE TOPRAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Coturnix coturnix türü japon bıldırcınlarının embriyonik gelişiminin ve
Aliminyum sülfat (AL2SO4)’in embriyonik gelişimine etkilerinin morfolojik
Incelenmesi.

PROF. DR. YENER AYTEKİN TÜRKÇE BİLİM DİLİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
KÜBRA TUĞÇE ÇİLENK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sıçan testis dokusunda kadmium ile oluşturulan hasar üzerine propolisin
koruyucu etkinliğinin araştırılması.
AYSEL KÜKNER
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ormangülü balının (deli bal) fare karaciğer dokusuna etkisi.

info@thed.org.tr
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Kongre Sonrası,
Sizlerden Gelenler...
Sevgili Çevik Tufan Kardeşim,
THED Yönetim Kurulunun aynı dinamik ekiple yeniden göreve talip olmasını ve
seçilmesini büyük sevinçle karşıladık. Senin başkanlığında tüm ekip arkadaşlarımızı
gönülden kutluyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Uzun yıllardır ben de TEMD
Dernek yönetiminde bulunduğum için bu tür görevlerin büyük bir özveriyle
yürütüldüğünü çok iyi bilirim.Çalışmalarınızla geçen dönemde olduğu gibi bu
dönemde de Mesleğimize büyük katkılarda bulunacağınıza inanıyorum. Her zaman
gururla söylediğim gibi siz bizim aydınlık yüzümüz ve gelecek umudumuzsunuz.
Gerçekten başarıyla düzenlediğiniz Çeşme kongresinde bunu bir kez daha gördük
ve dile getirdik. Bilimsel alanda siz çıtayı yükselttiniz. Dostluk ve arkadaşlık içinde
ekip çalışmasına örnek oldunuz. Birbirinizle diyaloğunuzun sizden sonraki kuşaklara
da yansıyacağını ümit ediyorum.
Çevikciğim hem kongre organizasyonundaki hem de Dernek yönetimindeki
başarılarınızdan dolayı sizi tekrar kutluyor, tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma
en içten sevgilerimi iletiyorum.
Prof.Dr.Suzan DAĞLIOĞLU
Sayın Başkanlar,
Derneğimizin Yeni Yönetim Kurulunu yürekten kutluyorum.
Geçen dönem Prof. Dr. Petek Korkusuz hocamın başkanlığında Histoloji ve
Embriyoloji Derneğinin çok başarılı işler yaptığını memnuniyetle takip ediyorum.
Yeni başkanımız Prof. Dr. Çevik Tufan hocamla bu başarılı işlerin artarak devam
edeceğine inanıyor, başarılar diliyorum.
Selam ve saygılarımla,
Prof. Dr. M. Kemal ÖZBİLGİN
Sevgili Çevik;
Son THED Genel Kurulu’ndan sonra yapmış olduğunuz görev dağılımı sonucunda
bizlere göndermiş olduğunuz e-posta mesajı aldım. Derneğimiz ve camiamız adına
eskiden olduğu gibi güzel çalışmaların sizlerle birlikte devam edeceğinin habercisi
olan bu mesaj beni pek sevindirdi. Kırıp dökmeden, dostlukla ve sevgiyle atılan her
adım karşınızda büyük beğeni ve güler yüz bulacaktır, bundan emin olabilirsiniz.
Sıkıntıya düştüğünüzde her zaman danışabilecek bir abiniz olduğunu da
biliyorsunuz. Sevgilerimle.
Prof. Dr. Alp CAN
Merhaba,
Tüm ekibe bu güzel, çok özenli ve detaylı organizasyon için çok teşekkür ediyorum,
hepinizin ellerine sağlık.
Sevgilerimle,
Prof.Dr.Gülnur KIZILAY ÖZFİDAN
Sayın Çevik Hocam,
Öncelikle Çeşme'de düzenlenen 13. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi'ndeki
emeklerinizden dolayı teşekkür ve tebrik ediyorum. Gerçekten güzel organize edilmiş
bir kongreydi.
Yeni dönem THED Başkanlığınızı tebrik ediyor ve ekibinizle birlikte başarılar
diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
Yrd.Doç.Dr.Züleyha ERİŞGİN
Değerli hocalarım,
XIII. Histoloji ve Embriyoloji Kongresi her yönden doyurucu bir kongre oldu.
Hepinizin ellerine sağlık..Özellikle oturumların düzenlenmesi ve bu oturumlara
konuyla alakalı,tecrübeli,bilgili kişilerin çağırılması ve yeni arkadaşlarla tanışmak
çok iyi oldu.
Uzm. Dr. Nazlı ÇİL

info@thed.org.tr

www.thed.org.tr

Sayfa 4

THED Bülteni
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Akreditasyon Süreci
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,
26 Mart 2016 tarihinde Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yeterlik
Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu tarafından yapılan ziyaret
sonucunda, Histoloji ve Embriyoloji konusunda üst düzey bir eğitim
uyguladığı saptanarak ‘Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi’ ni
almaya hak kazanmış ve akredite olmuştur.
Akreditasyon, aslında kurumun kendi kendini değerlendirdiği yani -öz
değerlendirme- yaptığı bir süreçtir. Bölüm, yapacağı öz değerlendirmeyi
Türk Tabipler Birliği’nin Uzmanlık Dernekleri Eş Güdüm Kurul’u tarafından
Yeterlilik Kurulları ile işbirliği içinde hazırladığı standartlar çerçevesinde
gerçekleştirir.
Biz de, öz değerlendirmemizi yapmak için Ocak 2015’te öncelikle bölüm
içinde bir akreditasyon kurulu oluşturduk. İki öğretim üyesi, bir uzman ve bir
araştırma görevlisinden oluşan kurulumuz haftalık olarak bir sene boyunca
toplandı. Bu toplantılarda bölümümüzde verilen eğitimin içeriği her yönüyle
masaya yatırıldı. Standartlarda bizden istenen ve bizim de ; -evet
yapıyoruz!- dediğimiz her madde Anabilim Dalına ait dökümanlarla ispat
edildi.
Şu an bir cümleyle özetleyebildiğim bu iş, bir senede bitti ve ortaya 165
adet -evet yapıyoruz!- dediğimiz koskoca bir ek dosyası çıktı. Uzun soluklu
işlerde ara ara mutlaka motivasyon düşüşleri ya da tabiri caizse patinajlar
yaşanır. Ve evet kesinlikle biz de yaşadık! Özellikle kurulda bulunan
uzman ve asistan arkadaşlarımız zaman zaman yolun sonunu görmekte
zorlandılar ama şu an bu deneyimin kendileri için ne kadar kıymetli
olduğunu her fırsatta dile getiriyorlar.
Peki bu dosyaları hazırlayınca bitirmiş olduk mu? Tabii ki hayır! Çünkü
komisyon bize yapmamız gereken bir noktayı daha hatırlatıyordu. Tamam;
siz eğitenler olarak tüm hünerlerinizi gösterdiniz, kanıtladınız bize. Peki ya
eğittikleriniz? Onlar, sizin bu harika diyerek verdiğiniz eğitimden ne kadar
memnun?
Kurul kesinlikle çok haklıydı ve bunu anlamak için tüm asistanlarımızın
mahremiyetine uygun çok naif bir yol seçmişti. Tüm asistanlarımız
bölümümüzde aldıkları eğitimle ilgili hoşnutluklarını, kaygılarını ve
önerilerini yazdılar ve üstünde isim yazmayan kapalı bir zarfla kurulumuzun
uzmanına teslim ettiler.
Evet artık sürecin matbu kısmı bitmişti. Yolun sonu ve ışık yavaş yavaş
görünmeye başlamış, özellikle akreditasyon kurulu üyelerinde (küçük
olanlarda daha çok tabii!) heyecan artmıştı.
Akreditasyon Komisyonu son adımda şunu diyordu. Elinize sağlık herşeyi
hazırlamışsınız; ama biz herşeyi yerinde görmek, bir de sizlerden duymak
istiyoruz..
İşte bu sebeple Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği- Yeterlilik Yürütme
Kurulu-Akreditasyon Komisyonu 25-26 Mart Tarihlerinde bölümümüzü
ziyarete geldi.
Anabilim Dalımızın genel tanıtımını yapan sunumun ardından komisyon ile
beraber bölüm gezildi. Sonrasında tüm araştırma görevlileriyle komisyon,
özel bir toplantı yaparak yüz yüze görüştü. Yazılı olarak yapılan geri
bildirimler üzerine konuşuldu. Ve sonrasında akreditasyon komisyonu,
raporunu yazmak için bizden izin isteyip toplantıya başladı.
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Yanlış hatırlamıyorsam en az bir 3 saat sürmüştü toplantıları ya da bizim
bekleyişimiz.. ama bana çoook daha uzun gelmişti inanın. Benim için çok
kıymetli bir bekleyişti çünkü bütün bölüm oradaydık ve aynı heyecan aynı
ruhla duruyorduk. Birlik ve beraberliğimizin en belirgin olduğu anlardan
biriydi..
Sonunda beklenen haber geldi, toplantı bitmişti ve içeri çağrılıyorduk.
Heyecanla içeri girdik ve komisyonunu raporunu dinledik. Güzel haberi
aldığımızda sevincimize diyecek yoktu!
Akreditasyon Belgemiz’i 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’nde
teslim aldık.
Şimdi dönüp geçirdiğimiz sürece baktığımda, iyi ki diyorum. İyi ki Anabilim
Dalı olarak bu sorumluluğu üzerimizde hissetmişiz ve böyle bir süreci
yaşamışız.
Sürecimiz tamamlandıktan sonra anlamını ve kıymetini çok daha iyi
anladığım bir söz oldu, sizlerle paylaşmak isterim; ‘Kişi, kendini bilmek gibi
irfan olmazmış’ derler..
Ben de gördüm ki kurumlarda, kendilerini bildikleri ölçüde, hatalarını
farkettikleri ve düzeltebildikleri ölçüde ilerleyebiliyor ve hedeflediği kitleye
faydalı olabiliyor. Bu farkındalık için, öz değerlendirmenin ve bir dış gözün
yeri çok mühim. Camiamızdaki tüm Anabilim Dallarımızın bu yola girmesi
dileğiyle..
Saygılarımla
Uzm. Dr. Ayşegül Süzer
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II. Basamak Yeterlilik Sınavı Yapıldı...
Aramıza Katılanlar...
Bu dönemde Derneğimize 6 yeni
üyemiz katılmıştır.
Kendilerine
“THED Ailesine Hoşgeldiniz”
diyoruz.

Derneğimiz Yeterlilik Yürütme Kurulu Sınav Komisyonu tarafından
22.12.2016 tarihinde düzenlenen II basamak Yeterlilik Sınavı’nda, Dr. Seren Gülşen
GÜRGEN ve Dr. Esra ASLAN başarılı olarak, THED Yeterlik Yürütme Kurulu yönergesi
7. maddesi uyarınca, Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmışlardır. Meslektaşlarımızı
kutluyor, başarılarının devam etmesinin diliyoruz. Sınavda görev alan hocalarımıza
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sema AVCI
Pelin TOROS
Gözde ÜNEK
Fatih OLTULU
Gizem SUCU
Bilal Ersen KERMAN
(Bilindiği üzere, birinci basamak sınavına Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’ne üye olan,
asistanlar ve uzmanlarla, yüksek lisans ve doktora eğitiminde yeterlik sınavını geçenler girebilir.
Ancak ikinci basamak sınavına girmek ve yeterlik belgesi almak için, birinci basamak sınavında
başarılı olmak ve uzmanlık veya doktora derecesini tamamlamış olmak gereklidir. Yeterlilik
sınavlarıyla ilgili bilgiye Derneğimiz web sayfasından ulaşılabilir: http://www.thed.org.tr.)
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Editörden...
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR
Değerli “THED Bülteni” Okurları,
THED Bülteni’nin 5. sayısıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Eylül 2016’da çıkarmayı
planladığımız 5. sayımızın yayımı, ülkemizin içerisinden geçtiği olağanüstü şartların kaçınılmaz etkisi
dolayısıyla gecikti. Bu gecikme nedeniyle tüm okurlarımızıdan özür dileriz.
THED Bülteni’nin bu sayısında 13. Ulusal Kongremizin Eşbaşkanı Ayşegül Hocamızın,
başarıyla gerçekleştirilen 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.
Kongremizde ödül alan meslektaşlarımızın isimlerini sizlerle paylaşırken, bu vesileyle
değerli arkadaşlarımızı tekrar kutladık ve başarılarının devamını diledik.
Bu bültenimizde, Derneğimiz tarafından akredite edilen ilk anabilim dalımız olan Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın yaşadığı akreditasyon sürecini,
değerli meslektaşımız Dr. Süzer’in kaleminden sizlerle paylaştık.
II. Basamak Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olarak Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan
meslektaşlarımızı size duyurken, aramıza yeni katılan üyelerimizi de sizlere tanıttık ve kendilerine
“Ailemize Hoş Geldiniz” dedik.
Bültenimizin, kesintisiz yayınlanan bir bülten olarak varlığını sürdürmesi ancak sizlerin katkı
ve desteğiyle olacaktır. Lütfen THED Bülteni’nde yer almasını istediğiniz yazılarınızı, meslekte
yükselme haberlerinizi derneğimiz e-posta adresi üzerinden bizlerle paylaşınız.
THED Bülteni’nin yeni sayılarında buluşmak üzere...
Saygılarımla...
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