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Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin
Saygıdeğer Üyeleri,
Göz açıp kapayıncaya kadar hızlı geçen bir
dönemin daha ardından sizlerle derneğimizin
14. Ulusal Kongresinde bir araya gelebilmenin
heyecanını
ve
mutluluğunu
yaşıyoruz.
Bildiğiniz gibi, 14. Ulusal Histoloji ve
Embriyoloji Kongresi, Türk Histoloji ve
Embriyoloji
Derneği
(THED)
tarafından
düzenlenmekte olup, 10-13 Mayıs 2018
tarihlerinde,
Hotel
Su,
Antalya’da
gerçekleştirilecektir.
Bu
yılkı
kongre
sloganımızı “Hücre Hayattır” olarak seçtik.
Kongremizin, geçmiş toplantılarımızda olduğu
gibi tüm katılımcılarımıza hem bilimsel hem de
sosyal anlamda güzel ve unutulmaz anılar
yaşatması en büyük arzumuzdur.

modelleri gibi güncel ve önemli konular yer
almaktadır.
Bilimsel etkinliklerimizin yanı sıra THED 15.
Olağan Genel Kurulunun ve hemen ardından
gerçekleştirilecek
olan
Kongre
Gala
Yemeğinin,
birlik
ve
beraberliğimizi
pekiştirecek güzel anılara vesile olmasını
yürekten arzulamaktayız. Geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu yıl da meslekte 30. yılını
dolduran değerli meslektaşlarımıza ve bir
önceki kongremizden bugüne geçen süreçte
emekli olan değerli büyüklerimize plaketleri
gala yemeğinde düzenlenecek tören ile
takdim edilecektir.

Kongremizin
gerçekleştirilmesinde
desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza,
verdiği maddi destekten dolayı TÜBİTAKBİDEB-2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik
Düzenleme Desteği Programına, bilimsel
kurulda
görev
alan
değerli
öğretim
üyelerimize, THED 14. Dönem Yeterlik
Yürütme Kurulu ve Alt Komisyonlarında ve
diğer Kurullarda görev alan tüm değerli
meslektaşlarımıza
ve
değerli
Ea
Organizasyon
ve
çalışanlarına
sonsuz
Derneğimizin kuruluşunun 28. yıl dönümünü
de kutladığımız bu yıl ki kongremizde, 88 teşekkürü bir borç biliriz.
sözlü, 118 poster bildirisi olmak üzere toplam Dikkat ederseniz yazımı başından beri çoğul
206 bilimsel bildiri sunulacak ve tartışılacaktır. ifadelerle yazmaktayım. Amacım THED 14.
Kongremizde sunulacak bildirilerin konulara Dönem Yönetim Kurulu olarak duygu ve
göre
dağılımı
incelendiğinde
ÜYTE, düşüncelerimizi
sizlere
yansıtabilmek.
implantasyon, plasenta, üreme sistemi, Yazımın son bölümünde ise THED 14.
embriyoloji ve teratoloji, tümör biyolojisi, Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin, 14. Ulusal
Histoloji ve Embriyoloji’de sistemler, kök Histoloji ve Embriyoloji Kongresinin de
hücreler ve tedavide kullanımı, Histoloji ve Düzenleme
Kurulunu
oluşturduklarını
Embriyoloji’de yeni teknolojik yaklaşımlar, hatırlatarak, kongremizin düzenlenmesinde
DNA-hücre-doku hasarı ve onarımı, stereolojik verdikleri emekten ve gösterdikleri üstün
yaklaşımlar ve sinir bilimleri gibi çok geniş bir gayretten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür
yelpazeyi
kapsadığı
görülmektedir. etmek istiyorum.
Kongremizde ayrıca, 4 bireysel konferans, 4
ayrı panelde 10 panel sunumu, 1 bireysel Siz değerli üyelerimizin verimli, güzel ve
fotoğraf gösterisi ve 2 farklı firma tarafından başarılı bir kongre geçirmenizi ve THED ailesi
gerçekleştirilecek 2 uydu sempozyumu yer olarak kuruluşumuzun 28. yılında bu özel
alacaktır. Davetli konuşmaların başlıkları anları paylaşabilmek ve ölümsüzleştirebilmek
arasında ise CRISPR-Cas devrimi, deneysel için Antalya’da buluşabilmeyi diliyorum.
modellerde
mezenşimal
kök
hücre Saygılarımla,
uygulamaları, lab-on-a-chip teknolojisi ve
akademik girişimcilik, şirketleşme ve gelir Prof. Dr. A. Çevik TUFAN
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Sayfa 1

THED Bülteni
Yönetim Kurulu’muzdan...

THED 14. Dönem
Yönetim Kurulu
Mayıs- 2016
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN
Dernek Başkanı
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin Saygıdeğer Üyeleri,
Her ne kadar 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak sizlerle vedalaşıyor olsak
da aynı ekip ve farklı görev dağılımları ile derneğimize 13. ve 14. Dönem
Yönetim Kurulu olarak 2 dönem, toplam 4 yıl hizmet verdik. Dokuz kişilik
grubun ilk kez bir araya gelişi 30 Mayıs 2014 tarihinde, Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi çatısı altında düzenlenen 12. Ulusal Kongremizde
gerçekleşti. Bu süreçte değerli hocamız Prof. Dr. Şahin SIRMALI’nın büyük
emeği ve çabası olmuştur. O günlerde, takip edecek 4 yılı bilmek mümkün
olmadığından yeterince teşekkür edemediğimizi düşünüyorum. Dört yıl
sonra, bugün ise Prof. Dr. Şahin SIRMALI’nın o günkü öngörüsüne ve bize
olan güvenine sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Bu ekibin ilk dönemi olan 13. Dönem Yönetim Kurulu süreci ve faaliyetleri
hakkında fazla bir şey yazmayacağım, zira o dönem dernek başkanlığını
yürütmüş olan sevgili Prof. Dr. Petek KORKUSUZ bunu geçmiş
kongremizde layığı ile yapmış, kapsamlı bir faaliyet raporu ile de
üyelerimizle paylaşmıştır. Öyle sanıyorum ki birlikte geçirdiğimiz ilk hizmet
dönemimiz tüm yönetim kurulu üyelerimiz için, meslektaşlığın ve
arkadaşlığın, birlikte çalışmaktan ve üretmekten zevk aldığımız bir dostluğa
dönüştüğü süreci sembolize etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, tarih
02 Mayıs 2016 gününü gösterdiğinde ikinci bir dönem için görev almak
konusunda hiçbirimiz tereddüt bile etmedik. Aramızda gerçekleştirdiğimiz
bir görev dağılımı değişikliği ile aynı kadro olarak yönetime tekrar talip
olduk. Ne mutlu bize ki, 02 Mayıs 2016 günü gerçekleştirilen genel kurula
katılan tüm üyelerimizin oy birliği ile tekrar seçilme onurunu yaşadık.
İkinci hizmet dönemimizi bir cümle ile özetlemek gerekir ise bu dönemin, ilk
dönemde pekişen dostluğun tam bir kardeşliğe evirildiği dönem olduğunu
söylemek yanlış bir tanımlama olmayacaktır. 2016-2018 dönemi bizler için,
farklı eğitimlerden gelen, farklı ehliyetlere ve bakış açılarına sahip, çok
sesliliği ve demokrasiyi özümseyebilmiş ve uygulayabilen, birbirlerine
saygıyı ilke edinmiş, ama bu saygı çerçevesi içerisinde yeri geldiğinde
birbirlerini açıkça eleştirebilen, daha da önemlisi özeleştiri yapabilen 9 farklı
kişilikteki karakterin, adeta bir orkestra gibi uyum içerisinde geçirdikleri,
anlamlı çıktılar ve unutulmaz anılar ile dolu süreci sembolize etmektedir.
Bu süreç içerisinde yapabildiklerimiz kadar maalesef yapmak isteyip de
yapamadıklarımız da olmuştur. Tüm bunlar ile ilgili muhasebeyi de siz
değerli üyelerimizin huzurunda 15. Olağan Genel Kurulumuz’da
gerçekleştireceğiz.
Bu vesile ile bir anlamda dört yıldır devam eden görevdaşlığımız sona
eriyor. Yönetim kurulu üyelerimizin büyük bölümü görevlerini gelecek
dönemde genç ve dinamik yeni üyelerimize devredecekler. Küçük bir
bölümümüz ise bir dönem daha bu genç meslektaşlarımız ile birlikte
çalışmaya talip olacağız. Böylece geçmiş dönemlerden bize aktarılan,
bizler tarafından da geliştirilerek arttırılan kurumsal bilgimizin kaybolmadan
yeni yönetimlere devrini sağlayacağız.
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Yazımın son bölümü benim için de en zor bölüm olacağa benziyor.
İsimlerini ve aldıkları sorumlulukları sizlerle paylaşacağım yönetim
kurulumuzun değerli üyelerini sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum:

13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı, 14. Dönem Yönetim Kurulu
Üyesi, grubun ince ve titiz düşüneni Prof. Dr. Petek KORKUSUZ,

13. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, grubun sağduyusu, ağabeyi Prof. Dr. Özhan EYİGÖR,

13. Dönem Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, 14. Dönem Yönetim
Kurulu Üyesi, grubun enerjisi, neşe kaynağı Prof. Dr. Çiğdem ELMAS,

13. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, 14. Dönem Yönetim Kurulu Genel
Sekreteri, sakinliğin ve uzlaşının sembolü, grubun en iyi toplantı ev
sahibesi Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI,

13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulları Saymanı, esprinin ve hoşgörünün
uzmanı, grubun kasası Prof. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu,

13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulları Üyesi, grubun iletişim ve
haberleşme uzmanı, anlamlı mesajlarımızın güçlü kalemi Prof. Dr.
Çiler ÇELİK ÖZENCİ,

13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulları Üyesi, grubun incesi, narini, namı
değer “perisi” Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM,

13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulları Üyesi, farklı bakış açılarının
yapıcı sesi, grubun internetteki görünür yüzü Prof. Dr. Özgür ÇINAR
ve

13. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 14. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı, grubun projecisi Prof. Dr. A. Çevik TUFAN.
İsimlerini saydığım tüm değerli çalışma arkadaşlarıma dostlukları,
kardeşlikleri, ilkeli duruşları ve çalışkanlıkları için çok teşekkür ediyorum.
Bu grubun bir parçası olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Görevdaşlığımız sona erse de, dostluk ve kardeşliğin kalıcı olacağını
biliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR
Dernek BaşkanYardımcısı
İki dönemi içine alan dört yıllık sürede yaptıklarımız ve yapamadıklarımız
bir yana, birbiriyle son derece uyum içinde çalışan bir yönetim kurulunun
üyesi olmaktan sonsuz gurur duyuyorum. Bu tür görevler onursaldır, özveri
ister. Ama yönetim kurulu üyeleri arasında uyum olmazsa, sonuç almak
zorlaşır. Fikrini açıkça söyleyen, o fikri tartışan, karşı çıkan, hoşgören, katkı
koyan, çok çalışan, sorunları öngören, çözüm bulan bireyler olarak, saygı
ve sevgi çerçevesinde, hep birlikte çalıştık. Türk Histoloji ve Embriyoloji
camiasından çok büyük destek gördük. Dernek kurullarımızda görev alan
meslektaşlarımız özveriyle çalıştılar. Bu dönem içinde başarıyla
gerçekleştirilen her konuda başarı, tüm üyelerimize ve camiamıza aittir.
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Sayfa 2

THED Bülteni
Çünkü dernekler ve yönetim kurulları ancak dernek üyeleri varsa vardır.
THED 13. ve 14. Dönem Yönetim Kurulları’nda beraber çalıştığım
arkadaşlarıma, daha da doğrusu dostlarıma sonsuz teşekkürler. THED
ailesinin tüm üyelerine saygılar ve sevgiler. Gelecek dönem görevi
devralacak meslektaşlarıma kolaylıklar ve başarılar.

Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI
Dernek Genel Sekreteri
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin 14. dönem Genel Sekreterliğini
yürütmek hem zor hem de camiamızdaki tüm hocalarımı ve arkadaşlarımı
ismen de olsa tanıyor olabilmek adına benim için mutluluktu. Büyük ve
farklılıklar içeren camiamızın bir parçası olmak ve bunu yönetim
kurulundaki diğer arkadaşlarım, hatta artık dostlarım diyebildiğim
hocalarımla paylaşmak bilimsel, akademik ve yaşam yolunda bana
çoğunlukla, güzel tecrübeler kazandırdı. Bu anlamda sizlerinde huzurunda
4 yıl birlikte çalıştığım yönetim kurulundaki tüm hocalarıma çok teşekkür
ediyorum. Genel sekreterliğim süresince elektronik posta adresimiz
üzerinden, gelen mesajları günde iki kez kontrol ederek, sizlerle iletişim
halinde olmaya çalıştım. Bu dönemde yeni üyelikler ile üye sayımız
680’den 800’ e ulaştı. Aynı zamanda yaptığımız bütün resmi görüşmelerin
kaydı yapıldı. Gelen ve giden evraklar tarih ve numara verilip dosyalandı.
Histoloji ve Embriyoloji ailesinin büyümesi ve yolumuzu bilimin
aydınlatması dileğiyle, sevgi ve saygılarımla….

Prof. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU
Dernek Saymanı
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nde 4 yıldır saymanlık görevinde
bulunmaktayım. Derneğin iki meslek grubunu da kucaklayan yapısında,
Veteriner Hekimliği temsilciliğini yapmaktan gurur duyuyorum. Yönetim
kurulunda bu dönemler içinde çok sıkı dostluklar kurma fırsatı yakaladım.
Bu dostluklar yaptığımız işe dört elle sarılmamızı sağladı diyebilirim. Mali
olarak derneğimizi daha yukarılara taşırken önceki yıllardan bize bırakılan
işleyiş akışını, nasıl daha iyiye taşıyabiliriz sorusu üzerime düşen görevdi.
Bu amaçla gelecek alt yapısının dahi kurulacağı daha kolay ve pratik
çözümler sunan internet bankacılığı, borç takip sistemi gibi programları
devreye sokmamız, devamlılığını sağlamamız gerekiyordu. Bu süreçte
kanatları altında olmanın zevkini yaşadığım “büyük insan” Prof.Dr. Özhan
EYİGÖR en büyük güç kaynağımdı. Toplantılarda yönetim kurulunun bir
konudaki karar alma mekanizmasından çok şeyler öğrendim. Son olarak,
“hallederiz Gürol’cum” diyerek her konuda yanımda olan abim Prof.Dr. A.
Çevik TUFAN’a, her konuyu titizliği ile irdeleyen Prof.Dr. Petek
KORKUSUZ dernek başkanlarımızla çalışmaktan onur duyduğumu
belirtmek isterim. Güler yüzüyle yönetim kurulunun elmas kadar değerli
insanı Prof.Dr. Çiğdem ELMAS’a, zekâ, bilgi ve becerisini hayranlıkla
izlediğim Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI’na genel sekreterlik görevlerindeki
desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Derneği bir arada tutan
iletişimimize destek veren “her zaman tanımaktan büyük onur duyduğum”
güzel insan Prof.Dr. Çiler Çelik ÖZENCİ’ye ve web sayfası sorumlusu
saygıdeğer hocam Prof.Dr. Özgür ÇINAR’a teşekkür ediyorum. Son sözüm
bilim insanı Prof.Dr. Gülperi ÖKTEM’e, yönetim kuruluna verdiği duygusal
desteğini her zaman yanımızda hissetmek çok güzeldi.

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Yirmi sekizinci yılımızda güvenle
Değerli THED üyeleri, bize dört yıl boyunca sizlere hizmet etme onurunu
verdiğiniz için içten teşekkürler! Çevik, Özhan, Çiğdem, Gülperi, Çiler,
Özgür, Gürol, Ayten; bu süreçte gönül bağıyla, yan yana geldiğinde gücü
dokuzdan fazla eden, kocaman tek bir vücut olduk. Bu vücudun bir
parçacığı olmaktan büyük mutluluk duydum. Hiç kopmadan, engebelerde
kardeşçe yürüdüğümüz canlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Her ay
kilometreleri yutarak Ankara yollarına düşen Özhan’ımız, Gülperi’miz,
Çiler’imizle; emanetimiz derneğimizi, kurucu büyüklerimizden aşkla
devralıp, yarınlarda yükseklere koyabilmak için vargücümüzle koştuk.
Günümüzde Histoloji ve Embriyoloji; eğitim, hizmet ve araştırma
yetkinliklerini başarıyla üçleyen, çok önemli bir meslek alanı haline
gelmiştir. Bu noktaya gelmekte, derneğimizin hizmet ve eğitim birimlerinde
çalışan genç üyelerinin payı büyüktür. Sevgili genç meslektaşlarım, bu yıl
28. yaşını bitiren Türk Histoloji Embriyoloji Derneği’mizi kollarınıza sonsuz
bir güvenle bırakıyorum. Şimdi, güçlenen ailemizle hep birlikte, geleceğin
bilim iklimlerine hazırlanma zamanıdır. Altı üstü mesleğimiz demeden, el
ele verip çalışmalıyız. Unutmayınız ki ‘’Muhtaç olduğunuz kudret,
damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur!’’
Gelecek on yıllara, siz pırlanta gençlerimizin aldığı biletlerle yolculuk
edecek olmanın büyük heyecanıyla; hepinize içten sevgi ve saygılarımı
iletmek istiyorum.
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Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
“Histoloji” ile geniş çalışma alanlarında bilim üretebilen, “Embriyoloji” ile
bugüne kadar yanıtlanamayan sorulara cevap arayabilen ve klinik
başarısını ortaya koyabilen bir Bilim Dalı’yız biz…
Multidisipliner çalışmanın evrensel olarak önemsendiği ve teşvik edildiği
günümüzde, doğasında farklı uzmanlık alanlarını kucaklayan bir yapımız
var…
Gelecek bizim…Hep birlikte, birbirimize destek olarak yol aldıkça daha
başarılı işlere imza atacağız.
Bizler Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak,
geçtiğimiz dört yılda bunu görerek çalıştık. Başarmak istediğimiz çok şey
vardı, pek çoğunu gerçekleştirme şansımız oldu.
Ancak daha yapacak çok iş var.
Yeni bir dönemde, omuz omuza pek çok başarıya imza atacağımıza olan
inancım tamdır.
Bu duygularla, yönetim kurulunda dört yıldır çalıştığım ve ayrı ayrı
tanımaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum dostlarıma bu güzel dönem
için minnetlerimi sunarım. Her bir kare ayrı güzel ve eğlenceliydi.
Hep birlikte, daha iyiye, sevgiyle ve saygıyla…

Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Histoloji ve Embriyoloji Derneğinde görev yaptığım 2014-2018 yılları
arasında çok özel zamanlar olduğunu hissettiğim 4 yıl geçirdim. Önce
dostlarımla ve elbette çok kıymetli meslektaşlarımla. Her şeyden önce
öğrendim, bilgimi aktardım, kendimi geliştirdim, işime dört elle sarıldım ve
keyifle çalıştım. Bunun en önemli motivasyonu, derneğimiz yönetim
kurulunda bu dört yılda birlikte çalıştığım, meslektaşlarım, dostlarımdır.
Değerli hocalarımızın büyük bir özen ve özveriyle çalışmalarıdır. Hepsine
yürekten, ayrı ayrı teşekkür ederim. Ortaya çok güzel sonuçlar çıktı.
Derneğimiz daha da kurumsal bir yapı haline dönüştü. Bu bağlamda,
bizlerden önce Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin kuruluşundan
itibaren derneğimizde tüm kademelerde görev yapmış hocalarıma,
meslektaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. Onlardan aldığımız emanet
kıymetliydi ve bizler de onu azimli kadromuzla biraz daha öteye taşımayı
başardık diye düşünüyorum. Derneğimizde bundan sonraki zamanlarda
görev alacak tüm meslektaşlarıma şimdiden kolaylıklar ve başarılar dilerim.
Eminim harika işler başaracaklar. Daima sevgiyle kalın.

Prof. Dr. Çiğdem ELMAS
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Histoloji ve Embriyoloji ailesinin değerli üyeleri,
Yönetim kurulunda iki dönem boyunca çalıştığım Türk Histoloji ve
Embriyoloji Derneğinin (THED), 13 ve 14. dönemlerinde birlikte çalıştığım
arkadaşlarımla sizlere hizmet vermeye, bilim disiplinimizin sorunlarını
çözmeye, bilim disiplinimizi daha da ileriye taşımak adına gerek lisansüstü
gerekse de uzmanlık eğitimleri ve bu programların çıktı ve aynı zamanda
da paydaşları olan siz değerli bilim insanlarına elimizden geldiğince hizmet
vermeye çalıştık. Birlikte çalıştığımız 4 yılda her ne kadar daha önceki
yıllardan birbirimizi tanıyor olsak da yönetim kurulundaki 9 arkadaşımla,
daha da kenetlendik, adeta 9 kişi bir kişi olduk. Birlikte karar verdik ve
birlikte çabaladık. Göreve geldiğimiz tarihte belirlemiş olduğumuz
hedeflerimizin büyük çoğunluğuna ulaşsak da günümüz koşullarında
güncelliği değişen yönerge ve yönetmeliklerle uzmanlık, lisansüstü
programlarımız ve mezunlarımızın hakları için yapılması gereken daha bir
çok hedefin olduğunun farkındayız. Bu süre içinde THED’in kendi iç
dinamiğinde ve yapılanmasında da üyelerimize mail ile hızlı ulaşım ve
gene üyelerimiz ve bilgileri ile ilgili bir dijital bilgi portalının oluşturulmasını
sağladık. Ancak yapılacaklar listemiz hala çok uzun ve hedeflerimiz de
gün geçtikçe çoğalmakta. Hal böyleyken bu gönüllülük ilkesine dayalı
yönetim kurulu üyeliklerimizi genç nesillere en doğru şekilde aktarabilmenin
de çok önemli bir diğer görevimiz olduğunun farkındayız. Bunu bir bayrak
yarışı olarak düşünecek olursak aynı kararlılık ve azimde ve bizlerden de
dinamik bir yönetim kurulu oluşturmak adına 14. dönem sonunda bir
kısmımız kalıp yeni dinamik 15. dönem YK’sına, geçmiş yılların bilgilerini
aktaracak, bir kısım arkadaşlarımız da aramızdan ayrılacak. Ama bu 9
kişilik aile her zaman baki kalacak. Bir meslek derneği olarak bu 9 kişiyi her
grubun temsiliyetini de göz alarak adeta nakış gibi ince ince düşünüp bir
araya getiren değerli hocam Prof. Dr. Şahin Sırmalı’ya gönülden teşekkürü
bir borç bilirim. Ömrümüzün sonuna kadar dostluklarımızın baki olacağı 9
kişilik bir aile oluşturmamızı sağladı. Kazanımımız çok değerli. Ben
huzurlarınızda 13. dönem YK başkanımız Prof. Dr. Petek Korkusuz’a, 14.
Dönem YK başkanımız Prof. Dr. Çevik Tufan’a, 14. Dönem genel
sekreterimiz Doç. Dr. Ayten Türkkanı’na, her iki dönem saymanlık görevini
yapan Prof. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu’na, Prof. Dr. Özhan Eyigör’e,
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Prof. Dr. Gülperi Öktem’e, Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci’ye ve Prof. Dr.
Özgür Çınar’a Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin bir üyesi olarak,
derneğimize verdikleri değerli katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.
Bundan sonraki yönetim kurulu, diğer kurul ve komisyonlarında çalışacak
olan tüm değerli hocalarıma da başarılar dilerim. Türkiye Cumhuriyeti çatısı
altında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ışık saçan yeni nesillerin bilim
disiplinimizin yolunu sonsuza kadar aydınlatması dileklerimle,
Sevgi ve saygılarımla...

Prof. Dr. Özgür ÇINAR
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi
Son 4 yıl boyunca iki dönem halinde, yönetim kurulu üyesi olarak hizmet
vermeye çalıştığım Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğindeki görevimin
sonuna gelmiş olmanın buruk bir mutluluğu içindeyim. Dört yıl önce
üyelerimizin bu görevi bize tevcih etmesinin ardından yaptığımız ilk
yönetim kurulunda belirlemiş olduğumuz hedeflerin çok büyük bir kısmını
başarmış olmanın mutluluğunu yaşarken, hala derneğimiz için yapılması
gerekenlerin varlığı ve ayrıca artık meslektaştan öte çok yakın dostlar,
kardeşler haline geldiğimiz ve derneğimiz için hepsinin benden çok daha
fazla çalıştığını bildiğim yönetim kurulunun çok kıymetli üyelerinden, en
azından yönetim kurulu üyeliği paydası altından, ayrılmanın burukluğunu
yaşıyorum. Eminim, bu kıymetli görevi yeni alacak meslektaşlarım da
derneğimiz için bayrağı daha ötelere taşıyacaklar ve ardından onlar da bir
sonraki ekibe aynı mutlu hüzün içinde devredeceklerdir.

THED Bülteni
Kongre Özel Sayısı
Mayıs 2018
Türk
Histoloji ve Embriyoloji
Derneği
Yayınıdır

Bu göreve talip olmam için bana yol gösteren Prof. Dr. Şahin Sırmalı
hocama teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca, bir önceki dönem yönetim
kurulu başkanlığımızı yapan çalışkanlığına ve alçak gönüllülüğüne hep
hayran olduğum, derneğimizin 25. yılında, Anıtkabir özel defterini,
derneğimizin başkanı olarak imzalayarak derneğimizin bilim kadını gücünü
öne çıkararak bizleri onurlandıran çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Petek
Korkusuz’a; bu dönem başkanlığımızı yapan tatlı dili, güler yüzü ve akılla
dolu iş bitiriciliğiyle derneğimizin ilerlemesinde ve çok önemli kazanımların
sağlanmasında emeği büyük olan ve başkan olarak değil de üyeymiş gibi
toplantılarımızın bir uyum içinde sürmesini sağlayan 14. dönem yönetim
kurulu başkanımız Prof. Dr. Çevik Tufan’a; ağırlığı ve bilgeliğiyle konulara
farklı bakış kazandırabilen ve Ankara dışından zorlu ulaşım şartlarına
rağmen büyük bir özveriyle toplantılara katılan değerli ağabeyim Prof. Dr.
Özhan Eyigör’e; enerjisi ve yapıcı önerileriyle, yaptığı katkılarla
toplantılarımızda yorgunluğa fırsat vermeyen ve toplantı sonrası
değerlendirmelerde bulunabilmemiz için bizlere önderlik eden bir önceki
dönem dernek sekreterimiz sevgili Prof. Dr. Çiğdem Elmas’a; sürekli
gülümseyen yüzü, sessizliği içinde anlamlı bakışları ve konuştuğundaysa
konuyu noktalama özelliğine hayran olduğum dernek sekreterimiz sevgili
Doç. Dr. Ayten Türkkanı’na, derneğimizin mali işleri gibi en kritik konuyu
üzerine alıp hiç şikayet etmeden büyük bir disiplin içinde bu görevi yürüten,
yaptığı esprileriyle ne kadar zeki olduğunu sık sık gösteren değerli
kardeşim Prof. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu’na; bir önceki kongremizin
güzel ve bilim dolu geçmesinde büyük emeği olan, tüm iş yoğunluğuna
rağmen güzel İzmir’den Ankara’ya toplantılarımız için gelme fedakarlığını
gösteren, yönetim kurulu toplantılarımızdaki ağır başlılığı ve tatlı fırçalarıyla
bizleri kendimize getirme görevini başarıyla yürütmüş çok değerli
arkadaşım Prof. Dr. Gülperi Öktem’e; ve yine benzer şekilde kendi
üniversitesindeki pek çok görevlerine rağmen, her toplantımız için yine
Ankara dışından gelme özverisi gösteren ve toplantıdaki akıl ve yapıcılık
dolu katkılarıyla oyun değiştirici rolü olan ve üyelerimizle iletişim kapısının
açık kalmasında çok emek harcadığını bildiğim çok kıymetli dostum Prof.
Dr. Çiler Çelik Özenci’ye, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin bir üyesi
olarak, derneğimize verdikleri değerli katkılardan dolayı çok teşekkür
ediyorum.
Yeni dönemde derneğimizin kurullarında görev alacak tüm
meslektaşlarımıza şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla…
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