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Sayı: 1. Mayıs 2015  
4 Ayda Bir Yayımlanır 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Ailesinin 
Değerli Üyeleri,  

Onüçüncü dönem yönetim kurulu 
olarak derneğimizin yirmibeşinci yaşına denk 
gelen 2015 yılı bahar bültenimizde sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu vesile ile, 
bundan tam yirmibeş yıl önce derneğimizi 
büyük özveriyle kuran çok değerli 
hocalarımıza ve bugüne getiren önceki 
yönetim kurullarımıza bir kez daha 
şükranlarımızı iletiyoruz.  

Ne mutlu bize ki, gelinen süreçte 
artık daha güçlü ve daha büyük bir aileyiz. 
Kıdemlisinden gencine, anabilim dalları ve 
klinik laboratuvarlarda hizmet veren tüm 
üyelerimizin el ele verdiğini görmek, bizi çok  
mutlu ediyor.  

Göreve başladığımızda eğitim, 
araştırma ve hizmet etkinliklerini 
desteklemek amacıyla ihtiyaçlar ile çözüm 
yollarını içeren ayrıntılı bir eylem planı 
yapmıştık. Eylem planından hayata 
geçirdiğimiz bazı etkinliklerimize bültenimizin 
bu sayısında yer verdik.  

Derneğimizin yirmi beşinci yılını 
kutlama etkinlikleri kapsamında Ekim ayında 
Türk Histoloji Embriyoloji Derneği’nin 
kurulduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın ev 
sahipiliğinde morfoloji binasında, kurucu 
üyelerimiz başta olmak üzere önceki dernek 
başkanlarmız, yönetim kurullarımız ve 
katılmak isteyen üyelerimize büyük bir aile 
buluşması planlamaktayız. Hep beraber 
kuruluş sürecini anımsayıp, bugünlere nasıl 
geldiğimizi paylaşmayı, Atamızın kabrine 
giderek anma çelengi koymayı arzu ediyoruz. 
Bu etkinliğmizle ilgili olarak sizi en kısa 
sürede detaylı biçimde haberdar edeceğiz.  

Daha önce web sayfamızdan sizlere 
duyurduğumuz gibi, 13. Ulusal Histoloji ve 
Embriyoloji Kongremizi 30 Nisan ile 3 Mayıs 
2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde İzmir’de düzenleyeceğiz. 

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

İçindekiler... 
Eğitim Etkinliklerimiz... 2 

Sivil Toplum kuruluşları... 3 
2014 Nobel Ödülleri... 3 

Yeterlilik Yürütme Kurulu’muzdan... 4 
Sınav Komisyonu’muzdan... 4 

Emeklilik Söyleşileri-Prof. Dr. Ramazan Demir... 5 
Aramızdan Ayrılanlar... 7 

Aramıza Katılanlar... 7 
Emekli Olan Meslektaşlarımız...8 

Yeni Doçentlerimiz...8 
Derneğimizden...9 

Editörden...9 

 

Uluslararası katılımlarla bilimsel seviyesi 
oldukça yüksek olarak planlamak istediğimiz 
kongremizle ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla 
devam etmektedir. Çok kısa süre sonra web 
sayfamızdan ayrıntıları sizlere duyuracağız. 
Lütfen hemen takvimlerinize ulusal kongre 
tarihlerimizi not edin. Yirmibeşinci yaş günü 
balomuzun da yer alacağı kongremize, en 
kıdemlisinden en gencine tüm üyelerimizi 
bekliyoruz. 

Değerli üyelerimiz, lütfen 
info@thed.org.tr e-posta adresimizden veya 
www.thed.org.tr adresindeki elektronik 
sayfamızdan bize ulaşmaya devam edin. 
Bölümlerinizde yüksek lisans, doktora ya da 
tıpta uzmanlık eğitimine başlayan, 
birimlerinizde uzmanlık, doçentlik, profesörlük 
ünvanı alan meslektaşlarımızı bildirin. 
Ailemize yeni katılan genç meslektaşlarımızı 
derneğimize üye olmaları için 
yüreklendirmeye devam edin.  
 
Sevgi ve Saygılarımızla, 
 
THED Yönetim Kurulu adına; Başkan, 
 
Prof .Dr. Petek Korkusuz 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği     25. Yıl  

 



 

 

THED Bülteni 

i n f o @ t h e d . o r g . t r            w w w . t h e d . o r g . t r        
 

Sayfa 2 

 
 
 
 

 
Etkinlik Eğiticiler Grubu 
 

 
THED ANKARA 
30 Mayıs-01 Haziran 2014 
 

 
THED İZMİR 
15-17 Ağustos 2014 
 

 
THED ERCİYES 
26-28 Eylül 2014 
 

 
THED MEDİPOL 
19-21 Aralık 2014 

 
 
 

 
 

               

 

 
 

    
 

   

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 2014 Yılı Proje Yazım Etkinlikleri 
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN 
 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği adına bir eğitim grubu oluşturarak proje yazım eğitimleri hazırlamaya karar 
vermemize yol açan süreç, Mayıs 2014’te gerçekleştirilen XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi ile başlamıştır.  
Eğiticiler grubu olarak (Petek Korkusuz, Gülperi Öktem, Çiler Çelik Özenci, Necdet Demir, Özhan Eyigör ve A. Çevik Tufan) 
ilk defa bir araya gelişimize vesile olan “Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Kursu: THED-Ankara-2014” 
başlıklı etkinlik aynı kongre kapsamında, 30 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) adına gerçekleştirdiğimiz bu ilk proje önerisi yazım eğitiminin 
ardından grubumuz sırası ile; 15-17 Ağustos 2014 tarihlerinde İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Medicalpark Hastanesi ev 
sahipliğinde İzmir’de (THED-İzmir-2014), 26-28 Eylül 2014 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 
GenKök Genom ve Kök Hücre Merkezi ev sahipliğinde Kayseri’de (THED-Erciyes-2014) ve son olarak da 19-21 Aralık 2014 
tarihlerinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde İstanbul’da (THED-İstanbul Medipol-2014) birer 
etkinlik gerçekleştirmiştir. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen bu 4 eğitim etkinliğinden edindiğimiz izlenimler ve çoğu 
derneğimiz üyesi olan 200’e yakın katılımcının geri bildirimleri, özellikle ulusal proje destek kuruluşlarına başvuruda yaşanan 
pek çok sıkıntıyı, bazı bilinen doğruları ve bilinmeyen hataları, ama belki de en önemlisi genç bilim insanlarının öğrenmeye 
ve araştırmaya ne kadar istekli olduklarını ortaya koymuştur. Bu noktadan hareket ile eğitim grubu olarak, bu tür çalıştayları 
2015 yılı içerisinde de sürdürmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek doğrultusunda 
çalışmalarımız sürmektedir. 

Bu bağlamda eğitimlerin amacı, temel bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında genç araştırmacılarının 
yetiştirilmesine katkı sağlamak ve proje hazırlama konusunda bilgi vermektir. Eğitimler ulusal AR-GE projelerine destek 
sağlayan finansör kuruluşlardan en önde geleni olan TÜBİTAK ve ilgili destek programları hedef seçilerek hazırlanmıştır. 
TÜBİTAK-ARDEB AR-GE programları başta olmak üzere, ulusal destek programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi ve 
becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu eğitimler ve içeriği ile genç bilim insanlarının bilimsel ve 
akademik verimliliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Bu eğitimler ve hedefleri kapsamında, önce TÜBİTAK-ARDEB Programları tanıtılmaktadır. Ardından bilimsel 
araştırma projesi ön hazırlığı, yazımı, başvuru süreci, değerlendirme süreçleri ve ilk başvuruda ret edilen projelerde önemli 
olduğu düşünülen tekrar başvuru süreçleri ele alınmaktadır. Proje yazım teknikleri ve başarı için öneriler ile yapılan yaygın 
hatalar hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, başarılı proje yazarı/proje yürütücüsü 
yetiştirilmesine ve ileride TÜBİTAK ve diğer kurumlarda görev alabilecek yetkin hakem ve panelistlerin sayısının 
arttırılmasına katkı sağlamak da hedeflenmektedir. 
 Geçmiş 2014 yılı eğitimlerinden aldığımız geri bildirimler memnuniyet verici olup, grubumuzun motivasyonunu 
arttırıcı en önemli itici güç durumundadır. Yukarıda adı geçen ve 2014 yılı eğitimlerine ev sahipliği yaparak bizleri 
destekleyen tüm kurumlara, bu kurumlarda görev yapan değerli meslektaşlarımıza ve kurum yöneticilerine gösterdikleri ilgi 
ve sağladıkları imkanlardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu eğitimlerin iki tanesinin finansmanında TÜBİTAK-2237 
Proje Yazım Etkinliklerini Destekleme Programından destek alındığını belirtmek isteriz. Bu anlamda TÜBİTAK’a da teşekkür 
ederiz. Tüm bu çalışmalarda bizleri motive eden güç olan değerli katılımcılarımıza hem teşekkür ederiz hem de en kısa 
zamanda edindikleri bilgileri başarılı proje başvurularına dönüştürmelerini dileriz. Ve son olarak, bu eğitimlerin hayata 
geçirilmesinde ve sürdürülmesinde en önemli desteğimiz olan THED Yönetim Kurulu’na teşekkürü bir borç biliriz. 2015 
yılında tekrar bir araya gelmek dileği ile… 
 
Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi ve resim içeren dosyalara http://www.thed.org.tr/TR,98/proje-hazirlama-egitimleri.html 
adresinden erişebilirsiniz. 
 
 

1. Hacettepe  Makale Yazım Çalıştayı 
Prof. Dr. Petek KORKUSUZ 
 

1-2 Ekim 2014 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesii Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın evsahipliğinde, aynı 
üniversitenin  Bilimsel Araştırmalar Birimi desteğiyle gerçekleştirilen ve THED üyelerinin ücretsiz katılımının sağlandığı 
Hacettepe Makale Yazım Çalıştayı, “Stem Cell Research and Therapy” ve “Birth Defects Research Part C: Embryo Today” 
dergilerinin editörü Profesör Rocky S. Tuan ile “ACTA Histochemica” dergisinin editörü Profesör Raymond Coleman’ı, 
gençlerin ve derneğimiz üyelerinin ağırlıkta olduğu bilim insanları ile Ankara’da buluşturdu. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve THED Başkanı Prof. 
Dr. Petek Korkusuz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay 118 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda Prof Dr Petek 
Korkusuz , Prof Dr Çevik Tufan ve Prof. Dr Ergün Karaağaoğlu eğitici olarak; Prof Dr Çiler Çelik Özenci, Doç. Dr Dilara 
Zeybek, Doç. Dr Elif Güzel, Doç. Dr. Barış Baykal, Öğr. Gör. Dr Fatima Aerts Kaya ve Öğr. Gör. Dr Betül Çelebi Saltuk 
fasilitatör olarak görev aldı 

Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Bülent Sivri ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr 
Sevda Müftüoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay sürecinde katılımcılar, bilimsel bir makale yazmanın inceliklerini 
davetli dergi editörleri ve yazım alanında deneyimli öğretim üyelerinden  dinleme ve kendi makale taslakları üzerinde 

öğrendikleri bilgilerden yola çıkarak revizyon yapma fırsatı buldular. Ayrıca, Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında dünyaca 
kabul edilen önemli yere sahip bu bilimsel dergilerin baş editörleri ile çay, kahve sohbetleri de gerçekleştiren katılımcılar, iki 
günlük çalıştayı verimli bir şekilde tamamladıklarını ve memnuniyetlerini dile getirdiler. 
 Çalıştayın son gününde toplu resim çektiren eğitici ve katılımcılar düzenlenen kapanış töreni ile sertifikalarını 
aldılar. Etkinliğe destek veren değerli üyelerimize teşekkür ederiz. 
 
 

Gamet Eldesi ve Mikromanipulasyon Teknikleri Kursu  
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM 
 

Kursumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD’ da Ege Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD, Adnan Menderes Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları AD katkıları ve 
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği desteği ile 12-13 Mart 2015 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.  

İlk gün yoğun bir teorik bilgilendirme ardından ikinci gün yapılan laboratuvar uygulamaları ile kursiyerlerimiz erkek 
ve dişi gamet elde edilmesi ve ardından mikromanipulasyon uygulaması  ile ilgili eğitimleri almışlardır. Konunun uzmanları 
tarafından verilen eğitim sırasında kursiyerlerin hocalarla, hazırlamayı düşündükleri  yeni projeler ile ilgili bilgi alışverişinde 
bulunma şansı yakalamaları kursun önemli kazanımlarından biri olmuştur. Oldukça yoğun ancak keyifli geçen kursumuzun 
devamı ile ilgili bilgiler Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği internet sitesinden ilgililere duyurulacaktır. 

Proje ortaklarına ve katılımcılara teşekkür ederiz. 

 

Eğitim Etkinliklerimiz... 

 

http://www.thed.org.tr/TR,98/proje-hazirlama-egitimleri.html
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Bu yılki Nobel kimya ödülünü  Eric Betzig, Stefan W. 
Hell and William E. Moerner “Super çözünürlüklü 
floresan mikroskobi geliştirilmesi “ ("for the 
development of super-resolved fluorescence 

microscopy") başlığı ile aldılar. 
Özetlemek gerekirse 1896’da Ernst Abbe ve Lord 
Rayleigh optik mikroskobide difraksyon limitinin 
formülünü geliştirdiler ( λ/ 2 N.A; N.A=n.sinα) 
N.A (sayısal açıklık) ise  n (objektif ve preparat 
arasındaki ortamın kırılma indisi) x sinα (objektifin tam 
ortasından preparata gelen ışının objektifin kenarı ile 
yaptığı açının sinüsü) 
Bu sınır XY düzleminde 200nm’dir. Yani var olan en iyi 
optik sistemler ile bile optik mikroskobide ulaşılabilecek 
çözünürlük XY düzleminde 200 nm’den daha az 
olamaz. 100 yılı aşkın süredir bu optik kural devam 
etmektedir. Hatta nobelin alındığı 2014 yılında bie 
kural aynıdır. Optik çözünürlük görüntülemede 

2014 Nobel Ödülleri... 
Doç. Dr. Sinan YÜRÜKER 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. 

kullanılan ışığın dalga boyunun yarısından daha iyi 
olamaz. 
Durum halen böyleyken bu üç araştırmacı nasıl olupta 
optik çözünürlüğü 20-50 nm sınırına indirdikleri 
gerekçesiyle Nobel almaya layık görüldüler? 
Bunun anlaşılabilmesi için önce optik çözünürlüğün ne 
olduğunu anlamalıyız.  Optik çözünürlük, mikroskopta 
baktığımızda iki noktadaki detayın optik olarak ayırt 
edilmesidir. Bu durumda detay difraksyon limiti sebebi 
ile 200nm altında olmasından dolayı optik olarak ayırt 
edilemez anlamı taşır. Diğer bir deyişle 200nm 
içerisindeki daha küçük yapıları ayırt edemeyiz aynı tek 
bir yapı olarak izleyemeyiz. Dolayısıyla daha önceleri 
20-50nm çözünürlüğü görüntüleyebilmek için elektron 
mikroskop kullanılıyordu fakat bunun için hücre ya da 
hayvanı öldürmek gerekiyordu. 
200nm sınırı en yüksek çözünürlüğe sahip olarak 
bildiğimiz optik floresan mikroskop olan lazer taramalı 
konfokal mikroskop için bile geçerlidir. 
Işığın dalga boyunu değiştiremediğimize göre nasıl 200 
nm altında çözünürlük elde edildi, ya da diğer bir 
değişle optik çözünürlük değişmeden nasıl optik 
çözünürlük 200 nm altına indi ve yeni nesil ileri 
mikroskoplar olan nanoskoplar (Süper çözünürlüklü 
mikroskoplar) ortaya çıktı? 
Bunu anlayabilmek için floresan mikroskobinin nasıl 
çalıştığını anlamamız gerekli. Floresan prob, antikora 
bağlandığında görünür hale gelmek için, uyarılabileceği 
bir dalga boyunda (bu farklı floroforlar için farklı dalga 
boyundadır) uyarıldığında (eksitasyon) bir üst enerji 
seviyesine çıkar ve daha sonra, uyarıldığından daha 
farklı bir dalga boyunda enerji yayarak (emisyon) 
tekrardan eski enerji seviyesine (ground state) iner. Ör. 
Mavi  dalga boyunda uyarılır (eksitasyon) ve yeşil 
dalga boyunda (emisyon) ışır. 
Biz de bu emisyon ışığını görüntüleriz. Bu emisyon 

ışığı 200 nm içindeki birden çok noktadan gelse bile 
optik çözünürlük 200 nm olduğu için biz bunları ayırt 
edemeyiz ve tek nokta olarak izleriz. 
Nobel ödülünü alan bilim insanları 200nm altını 
görüntüleyebilmek için farklı iki yöntem seçtiler. 
Bunlardan ilki emisyon ışığını periferde yok ederek 
sadece ortasındaki kısmı görüntülemek (STED 
(Stimulated Emission Depletion), Resolft (Reversible 
Saturable OpticaL Fluorescence Transitions) 
mikroskobi). Bu tekniklerde XY çözünürlük 50nm’ye 
kadar inmiştir. Bu tekniklerin avantajı 50nm 
çözünürlüğünde canlı hücre ve hayvan görüntülemesi 
yapabilmesidir. 
İkincisi ise kontrollü olarak görüntüleme için kullanılan 
floroforların bazılarını açarak ve kapayarak (on – off 
state) her bir görüntü çekiminde farklı floroforlar “on”  
olduğundan her bir floroforun görüntüye dahil olmasını 
sağlamak (PALM (Photo activated localization 
microscopy, STORM (Stochastic optical 
reconstruction) mikroskobi).  Bu tekniklere tek molekül 
yakalama (Single molecule detection) adı da verilir. 
Burada tek bir resim için 40.000-50.000 kare fotograf 
çekip bunu birleştirmek gerekir dolayısıyla tek bir kare 
görüntü kullanılan mikroskobi sisteminin hızına göre 
20-50 dakika arası zaman alır. Buradaki çözünürlük 20 
nm’e kadar inmiştir fakat zaman problemi nedeniyle 
canlı hücre görüntülemesinde kullanılmazlar. 
Tüm nanoskobi tekniklerinin var olabilmesini sağlayan 
ise buralarda kullanılan farklı özelliklerdeki 
floroforlardır. 2014 yılındaki Nobel ödülün mikroskobi 
konusunda fizik değil de kimya alanında verilmiş 
olması bu nedenle olmalı.  Bu konudu bir önceki ödül 
gene biyokimya dalında 2008 yılında ilk floresan 
proteinin (GFP) bulunmasına verilmişti (Osamu 
Shimomura, Martin Chalfie, Roger Y. Tsien) 

Sevgili Özhan "THED Bülteni için 'dernekleşme' konulu bir yazı yazar mısınız" dediğinde üniversiteye kaydımı yaptırdığım 1968 yılına gittim. Bir dernekle ilk 
kez karşılaştığım zamana. Adı "Öğrenci Cemiyeti" idi. 68 kuşağının o ateşli gençleri bana örgütlenmeyi anlattı. Bütün gece anlatılanları düşündüm. Ertesi sabah ilk işim 
gidip Cemiyete üye olmak oldu. 

Sonra, daha yakın bir tarihte, aynı yaşta olduğumuz ve ODTÜ mezunu, bir arkadaşımla yaptığımız konuşmayı hatırladım. "Bak Şahin, geçmişte devlet 
sektörü güçlüydü. Daha sonra özel sektör güçlenmeye başladı. Günümüzde bunlara bir güç daha katıldı ve gücünü giderek artırmakta. Bu da Sivil Toplum Örgütleri" 
demişti. Bu konuşmadan sonra bizim gibi düşünen insanlarla Bursa'da Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni (ÇEK) (http://www.cagdas.org.tr/) kurduk. İlk işimiz, Uludağ 
Üniversitesi Görükle Kampüsü'nün yanındaki Görükle İlçesi'nde (o zamanlar köydü) bir karma yükseköğretim öğrenci yurdu yapmak oldu. Sonra devamı geldi… 
Ortaöğretim için kız öğrenci yurdu, anaokulu, ilkokul ve Görükle Kültür Merkezi. 

Neden ÇEK örneğini verdim? Çünkü, tek tek yapamadıklarımızı İMECE usulüyle birlikte yapabildik. İşte sivil toplum örgütü de budur: İnsanların tek tek 
yapamadıklarını beraber yapabilmelerini sağlar. Birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eder. 21. yüzyılın önemli kavramlarından olan STK'lerin üyeleri, etkin 
vatandaşlık anlayışına sahip kişilerdir ve toplumun genelini ilgilendiren konularda aşırı duyarlıdırlar. STK'ler demokratik bir toplum yaratılması, devlet–toplum–birey 
eksenindeki ilişkilerin demokratik bir şekilde düzenlenmesi için çalışırlar. 

STK'lar, insanların boş zamanlarını verimli ve yararlı bir şekilde geçirmesini sağlar ve toplumun çıkarlarına öncelik veren bireyler yetiştirirler. STK'lar, devletin 
ya da kâr amacı güden bir kuruluşun parçası değildir. Bu, en önemli özellikleridir ve bu özellik onları bağımsız ve güçlü kılar. Bu nedenle de öncelikleri, kişi ya da kişilerin 
çıkarları değil, toplumun çıkarlarıdır. Ancak, kimi STK'ların hedef kitlesi, kuruluş amaçlarında belirlenen kitlelerdir. Yalnızca bu kitlelerin sorunları ile ilgilenirler. Toplumun 
genel sorunları ile ilgilenmezler. Kimi STK'lar ise üyelerinin sorunlarının yanı sıra, toplumun genel sorunları ile de ilgilenirler. Bu nedenle de belli kesimler tarafından 
eleştirilirler. Ancak, bu eleştiriler sığ bir görüş açısını yansıtır. 

Örneğin; Türk Tabipleri Birliği hekime uygulanan şiddet karşısında tepki koymak ve önlem alınmasını istemek hakkına sahipse, kadına uygulanan şiddet 
karşısında da aynı haklara sahip olmalıdır. Hatta hekimlik görevidir. "Siz hekimliğinizi yapın, bu işlere karışmayın" şeklindeki bir eleştiri, sığ bir görüş açısıdır. Çünkü, 
şiddete maruz kalmış bir kadın, eğer ölmemişse, fiziksel ve psikolojik travma yaşamıştır. Böylesi olayların önlenmesini isteyen ve tepki gösteren bir meslek odası (TTB) 
da koruyucu hekimlik görevini yapmaktadır. 
Kendi meslek odamızdan (THED) bir örnek verecek olursak; 
Dünyada: 

 Tüm doğumların %10’unu çocuk anneler yapıyorsa, 

 Gebelik ve doğum komplikasyonlarının neden olduğu ölümler, 15–19 yaşındaki kadınlarda, daha yaşlı kadınlardakinden iki kat daha çoksa, 

 10–14 yaşlarındaki annelerin ölüm oranı, 20–24 yaşındaki annelerinkinden beş kat daha çoksa, 

 10’lu yaşlardaki kadınların çocuklarının bebek ölüm hızı, 20’li yaşlardaki kadınların çocuklarının bebek ölüm hızından yüzde 50 daha çoksa, 

 Yılda yaklaşık 70.000 çocuk anne ve bunların doğurduğu 1 milyon infant, gebelik ve doğum komplikasyonu nedeniyle ölüyorsa, 

 Eğitimli kızlar; geç yaşta evlenmeye eğilimliler, az sayıda çocuk yapıyorlar ve çocuklarını daha sağlıklı yetiştiriyorlar ve daha iyi besliyorlarsa, 

 İlkokul çağında olup da okula gitmeyen 115 milyon çocuğun yüzde 60’ı kız çocuğuysa, 
kısacası; gebelik ve doğum komplikasyonlarının neden olduğu infertilite, çocuk annelerde daha yaşlı annelere oranla daha çok görülüyorsa, 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED)'nin; çocuk yaşta evliliklere karşı çıkması, çocukların çocuk sahibi olmasını engellemek ve kız çocuklarının eğitilmesini 
sağlamak için çaba göstermesi, bir koruyucu hekimlik uygulamasıdır ve görevlerinden birisidir. 
Sonuç olarak; bana göre, STK'lar her bireye gerekli vazgeçilmezlerdir. 
 

"Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi 
çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum 

örgütleri oda sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için 
kurulmuşlardır." 

Vikipedi 

 
 

Sivil Toplum Kuruluşları ya da Örgütleri (STK'lar/STÖ'ler)... 
Prof. Dr. Sahin A. SIRMALI 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. 
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Eğitim Üst Kurulu Toplantısı 
 
 Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 
Yeterlik Yürütme Kurulu, 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. 
 Toplantı, programa uygun olarak Yeterlik 
Yürütme Kurulu (YYK) Başkanı Prof. Dr. Sevinç 
İNAN’ın YYK yapılanması ve alt komisyonlar 
hakkındaki bilgilendirme sunusuyla başladı. Daha 
sonra THED Başkanı Prof. Dr. Petek KORKUSUZ, 
Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili Tıpta Uzmanlık 
Müfredatı (TUKMOS) konusunda bilgilendirmelerde 
bulundu. Müfredatta yer alan tüm konular ve yeni 
ÜYTE eğitimiyle ilgili değişikliklere değinerek bu 
müfredata uyulması durumunda ÜYTE 
sertifikalandırmasında asistan karnelerinin önemli rol 
oynayacağını vurguladı. Her Anabilim Dalı’nın asistan 
karnelerine gerekli özeni göstermesi, asistan 
sayılarının acil olarak bildirilmesi gerekliliği belirtildi. 
 Akreditasyon komisyonu çalışmaları adına 
söz alan Prof. Dr. Sevda MÜFTÜOĞLU, bu kurulun 
geçmiş çalışmaları ve görevleriyle ilgili bilgiler 
verdikten sonra komisyonun Eğitim Üst Kurulu 

Yeterlilik Yürütme Kurulu’muzdan... 
Uzm. Dr. Sinan ÖZKAVUKCU – YYK Sekreteri 

tarafından seçilmesi gereken 3 üyesinin 
belirlenmesine geçildi. Seçilen 3 asil ve 2 yedek üye 
aşağıdaki gibi oluştu: 
 Asil üyeler: 

1. Prof. Dr. Aysel KÜKNER (Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi) 

2. Prof. Dr. Meryem ÇAM (Düzce Üniversitesi) 
3. Prof. Dr. Semiha ERSOY (Uludağ 

Üniversitesi) 
 Yedek üyeler: 

1. Prof. Dr. Bünyami ÜNAL (Kafkas 
Üniversitesi) 

2. Yrd. Doç. Dr. Mehmet TÜRKER (Gaziantep 
Üniversitesi) 

 Ardından söz alan Prof. Dr. Oya EVİRGEN, 
sınav komisyonunun faaliyetlerini içeren bir sunu 
yaparak, Anabilim Dalı Başkanlarından bölümlerinde 
görev yapan öğretim üyelerini, sınav soru bankası 
oluşturabilmek ve soru bankalarını ilgili dernek 
birimlerine ulaştırmak için görevlendirmelerini istedi. 
Sertifikasyon için bu sınavların önemine dikkat çekildi 
ve sertifikasyon sınavına girişin özendirilmesi 
konusunda görüşler aktarıldı. 
 Toplantı dilek ve önerilerin konuşulmasının 
ardından sona erdi. 

Sınav Komisyonu’muzdan... 
Prof. Dr. Oya EVİRGEN – YYK Sınav Komisyonu Başkanı 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin 
Değerli Üyeleri,  
 

TTB-UDEK-UYEK tarafından 28 

Mart 2015 tarihinde Ankara’da 

gerçekleştirilen “Uzmanlık Derneklerinin 

Yeterlik Sınavları” Çalıştayı’na derneğimizi 

temsilen YYK Sınav Komisyonu 

üyelerinden Prof.Dr. Oya EVİRGEN ve 

Doç.Dr. Dilara ZEYBEK katılmıştır. 

Toplantıya 30 uzmanlık 

derneğinden 51 yeterlik kurulu ve/veya 

uzmanlık derneği temsilcisi katılmıştır. 

Toplantıda 12 uzmanlık derneği “Olumlu 

Deneyim Paylaşımı” başlığı altında yeterlik 

sınavları ile ilgili olarak yaptıkları sunumlar 

ile deneyimlerini ve önerilerini katılımcılarla 

paylaşmıştır. Bu sunumlarda pek çok 

derneğin yeterlik sınavlarını derneğimizin 

uygulamalarına benzer biçimde 2 

basamakta yaptığı, 1.basamak sınavının 

bilgi 2.basamak sınavının ise beceri 

ölçmeye yönelik olduğu görülmüştür. Ayrıca 

bazı derneklerin yaptığı sınavların Avrupa 

Board Sınavı eşdeğeri olacak şekilde 

Türkiye’de yapıldığı; Radyoloji, Ortopedi ve 

Travmatoloji gibi bazı derneklerin ise 

Avrupa’da yapılan sınavlara sınav yapıcı 

bazında katlı sundukları bildirildi. Bazı 

derneklerin de yeterlik belgesi vermek için 

sadece yeterlik sınavı uygulaması 

yapmayıp, belli eğitim faaliyetlerini içeren 

bir “Kişisel Gelişim Doyası“ istediği ve bunu 

da değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Çoğu 

dernek soru hazırlığı, soru bankası 

oluşturulması, sınav takvimi ve duyuruların 

nasıl belirlendiği, sınav geçme notlarının 

nasıl hesaplandığı ve sınav maliyetleri 

konularında ayrıntılı bilgi paylaşımında ve 

yapmayıp, belli eğitim faaliyetlerini içeren 

bir “Kişisel Gelişim Doyası“ istediği ve bunu 

da değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Çoğu 

dernek soru hazırlığı, soru bankası 

oluşturulması, sınav takvimi ve duyuruların 

nasıl belirlendiği, sınav geçme notlarının 

nasıl hesaplandığı ve sınav maliyetleri 

konularında ayrıntılı bilgi paylaşımında ve 

önerilerde bulundu. Yeterlik sınavına 

katılımın artırılması için ödüllendirme vb. 

konularda görüş alış verişinde bulunuldu. 

Dernekler yeterlik belgesinin 

verilmesi sonrasında başlayan yeniden 

belgelendirme süreci konusundaki 

uygulama ve stratejilerinden de söz ederek 

uygulamalarını paylaştı. Son olarak TTB’nin 

derneklerin de katkı ve işbirliği ile “Ölçme-

Değerlendirme” merkezi kurması konusu ve 

yeterlik kurullarının YÖK tarafından 

tanınırlığı için çalışmaların gündeme  

taşınabileceği katılımcılar tarafından 

konuşuldu.  

Derneğimizin Sınav Komisyonu 

olarak Yeterlik Sınavının geliştirilmesi 

açısından katılmış olduğumuz toplantıda 

yapılan bilgilendirme, deneyim paylaşımı ve 

önerilerin üyelerimizin bilgisine 

sunulmasının önemli olduğunu düşünerek 

toplantı içeriğini sizlerle paylaşmak istedik.  
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ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam, hoş geldiniz. Derneğimiz 
(Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği) için hazırladığımız 
"Bülten" kapsamında yer almak üzere "Emekli" olan 
hocalarımızla görüşmeler yapıp, röportajlar derleyip 
üyelerimize sunmayı planladık. Bültenin ilk sayısında, ilk 
röportajı da sizden benim almamı istedi Dernek Yönetim 
Kurulu. Histoloji ve Embriyoloji Ailesinin Duayeni olarak 
kurduğunuz Anabilim Dalımızdan (sizin tabirinizle 
Kürsüden) bir yıl önce EMEKTAR HOCA olarak ayrıldınız. 
Emekli olalı tam bir yıl oldu ve "sene-i devriyesinde" 
kurucusu olduğunuz Anabilim Dalımızda yetiştirdiğiniz 
akademisyenlerin arasındasınız. Sizi aramızda görmek 
bize güç veriyor, mutlu ediyor. Sizin sesiniz bize moral 
oluyor, arada da olsa bizi ihmal etmeyiniz lütfen. Şimdi, 
müsaadenizle, konuyu açalım. 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam, biz tabii ki sizi biliyor ve 
tanıyoruz, ancak genç kuşak sizi çok tanımıyor. Her ne 
kadar yazdığınız medikal ve paramedikal kitaplarınızdan, 
bilimsel ürünlerinizden kısmen biliyorlarsa da, pek çok 
yönünüzü bilmiyor, tanımıyorlar. Tanımaları için kendinizi 
tanıtır mısınız? Mesela "Prof. Dr. Ramazan Demir Kimdir?" 
diye bir soru sorulsa...  
 
R. DEMİR HOCA: Sevgili Çiler, öncelikle teşekkür 
ediyorum bu davetin için. Derneğimizin böyle yararlı bir 
bülten çıkarma girişiminde bulunması takdire değer bir 
faaliyet. Bu vesile ile Dernek Yönetimini de kutluyorum. 
Aslında, tanıtmak amacıyla kendimi anlatmayı seven bir 
insan değilim. Fakat, bilirsin, akademik hayatta zorunlu 
olarak, kısa CV hazırlanır. Tabii ki burada CV 
vermeyeceğim, NET ortamında hakkımda çok bilgi var... 
Onlarla ilgili soruların olursa konuya girerim. Bülten için 
burada söyleyeceğim şeyler çok özgün ve özel ifadeler, 
kim olduğum hakkında kısa bir bilgi ile yetineceğim. 
Elazığ'ın Keban Kazasına bağlı, 2600m rakımda, Gökbelen 
köyünde, yolu, yolağı, ışığı, okulu olmayan bir dağ 
köyünde, fakir çiftçi bir ailenin, ümmi bir anne ve babanın 7. 
çocuğu olarak, çile çekmek üzere fani dünyaya gelmişim... 
Doğum tarihim her ne kadar nüfus kayıtta 8 Nisan yazılıysa 
da aslında farklıdır; Zarif Anamın ifadesine göre yaz sonu 
sonbahar başlangıcı bir tarih olmalı...  
619 yıl yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğunun, sadece 
vergi ve asker almak için tasildar ve jandarmayla uğradığı 
köyüme, bugünkü varlığımı borçlu olduğum Türkiye 
Cumhuriyetin 1953 yılında açmış olduğu ilk okul (mektep) 
sayesinde okur-yazar olmuşum. Sınavlardan sonra devletin 
yatılı bursuyla orta öğrenimimi yapmış, üniversite öğrenimi 
görmüş ve akademisyen olmuş köyümün ilk mektebinin (ilk 
okulunun) yine ilk ve tek bireyiyim.  
Hekim-doçent olan iki kız evladım (Ayşe Yasemin ve 
Göksemin), beş torunum (Timur, Berk, Damla, Cem ve 
Yasemin); hayat arkadaşım, yoldaşım, eşim öğretmen 
Remziye Hanım...  Ve bu çekirdek ailenin emektar hocası 
bendeniz... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam, bu kısa ifadeleriniz beni 
de çok duygulandırdı, kim bilir daha ne tür zorluklarla 
hayata başlamışsınızdır. Onları ayrıca okumak gerek. 
Yanılmıyorsam, "Işığı Arayan Genç" kitabınız yaşamımızla 
ilgili bir anı roman. Devlete 45 yıl hizmet etmişsiniz. Bunun 
40 yılı akademisyenlikte geçmiş. Töreninizde sunuyu 
hazırlayıp sunmuştum. Akademik hayatınıza temel olan 
düşünceyi özetler misiniz? 
 
R. DEMİR HOCA: Biraz espri kabul ederek, şu ifadeyi 
kullanıyorum; "Devletin 45 yıllık nikâhlı memuru" olarak 
hizmet verdim. Bu sürenin akademik hayat kısmı 40 yılı 
aşkındır. Bildiğin gibi geçen yıl "yaş haddinden" aktif 
çalışma hayattan ayrıldım. Bu 40 yıllık akademik hayatımı 
değerlendirdiğimde, şunu görüyorum; beyinsel ürünler 
üreten eğitimci, bilimi hayat biçimi olarak seçen bir bilim 
insanı olarak kendimi bir yere koyuyorum. Bu 
değerlendirmeyi yaparken sadece olumlu gözlükle değil 
aynı zamanda öz eleştirel de bakarak yapıyorum... Bu 
zaman diliminde doğrularım kadar yanlışlarım da olmuştur. 
Başarılarım kadar başarısızlıklarım da olmuştur mutlaka. 
Bu, insan olmanın doğal sonucu.  
Değerlendirmeyi yaptığımda şu sonuçlara varıyor ve bu 
sonuçları özümlemiş, benliğime nüfuz etmiş olarak görüyor 
ve hissediyorum. Şöyle ki; mutluyum ve huzur içindeyim ki; 

Emeklilik Söyleşileri... 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletine bu 45 yıllık hizmetin 40 yılını 
akademik düzeyde dolu-dolu yaşayarak geçirmişim... Bir 
akademisyen, bilim insan olarak çok zorluklar, yokluklar, 
çileler yaşadığımı biliyorum... Ama bu zorlukların, 
engellerin hiç biri; Vatanıma, Bayrağıma sadakatten, Türk 
Milletine hizmetten, cumhuriyetin kazanımlarına, bugün 
içinde bulunduğum düzeyin, kısaca varlığımı borçlu 
olduğum Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerden taviz 
vermeme sebep olmadı, bahane yapmadım.  
Ata'mın ifadesiyle "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, 
fendir" ilkesiyle aklın önderliğinde, evrensel bilimin gücüne 
inandım, bu uğurda çalıştım, ürettim binlerce aydınlık 
beyinli insan (hekim) ve onlarca bilim insanı akademisyen 
yetiştirdim... Bu akademisyenlerden biri de bu Kürsünün 
"yüz akı" sizsiniz... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Akademik hayatınız boyunca 
uyduğunuz ve uyguladığınız ilkeleriniz ve başarınızın 
temelleri nelerdir? 
R. DEMİR HOCA: Tüm hayatım boyunca; emeğimin, alın 
terimin, aklımın ürünü olmayan hiçbir istekte ve teklifte 
bulunmadım; teklif edileni de almadım, kabul etmedim... 
Yanlışı örnek almadım, olmamak için çalıştım. En azından 
iyi bir örnek olmak için çok gayret ettim. Çalışmak, 
başarmak için bahane üretmedim. Mevcuttan en iyisini, 
görevimi, işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım, gelişmeye 
ve değişime hep açık oldum. Hedefi daima büyük seçtim. 
Eğer akademisyenlik yolunda, bilim kulvarında 
boğulacaksam ırmaklarda değil, denizlerde, okyanuslarda 
boğulmayı yeğledim. Çalışmayı ibadet saydım... Görevi 
namusum ötesi bir anlayışla yaptım... 
Bilimde ve akademik hayatta bu temel ilkeleri olabildiğince 
sınıfta öğrencilerime,  bu Kürsüde sizlere ve gençlere, 
çevremde topluma vermeye çalıştım, biliyorsunuz. Bunların 
bir kısmı da bu Kürsünün koridorun duvarlarında spot 
cümleler, veciz deyişler halinde yazılıdır. Gençler okuyup 
düşünsünler diye... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam, akademik hayatınızdaki 

başarılarınıza temel olan ilkeleriniz bize hep rehberdir, 
gençlere de rehber olacaktır. Mesela bu ilkeler ve onlara 
uyma ve uygulama bağlamında bir "Akademik İlkeler 
Beyanı" yapmanız mümkün mü, bunları spot cümleler 
halinde, ana başlıklar olarak verebilir misiniz? 
R. DEMİR HOCA: Pek tabii...  
Bunları, özellikle Histoloji ve Embriyoloji Ailesinin genç 
akademisyenleri için yararlı olacağına inanıyorum. Bireysel 
temelde ifade etmeliyim, devamla herkes kendine adapte 
edebilir.  
Bunları şöyle özetleyebilirim;  
-İdeallerimden, ilkelerimden taviz vermediğimi;  
-Yaşamın hiçbir bölümünde menfaat hesabı yapmadığımı;  
-İkbal için, çıkar için kimsenin elini, eteğini öpmediğimi;  
-Biat kültürü ile yetişip Cumhuriyet aleyhine olan hiçbir 
zararlı eylem içinde olmadığımı, aksine hep karşı mücadele 
ettiğimi; 
-Bilimi çağdaşlaşmanın, bilgi toplumu olmanın tek aracı, 
güç kaynağı olarak gördüğümü;  
-Türk Milletinin özünde var olan manevi hasletlerin gereği 
olarak kabul etmeyeceği, benimsemeyeceği insani ve 
ahlaki değerlerle inancın istismarını yapmadığımı; 
vatandaşlarımın halis manevi duygularını, tertemiz 
ülkülerini basamak yaparak ikbale ulaşmayı, mevki ve 
menfaat sağlamayı asla düşünmediğimi;  
-Ülkemin refahı, huzuru ve çağdaş uygarlık düzeyin üzerine 
çıkması için büyük bir azim ve gayretle, 40 yıl boyunca 
günde en az 14 saat çalıştığımı, ürettiğimi, eğittiğimi; 
-Cumhuriyete ve onun kazanımlarına, bir cumhuriyet 
çocuğu olarak, bir cumhuriyet aydını olarak sonuna kadar 
bağlı kaldığımı; 
-İnandığım ülkü uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
Türk Milletinin aleyhine olabilecek bir ilişki ve eylem içinde 
bulunmadığımı; emperyalist baroların piyonu olan her türlü 
politik görüşün, eylemin ve kukla figüranların karşısında 
açık ve net tavır alarak fikir beyan ettiğimi; 
-Akıl, izan ve vicdan temelli insan sevgisiyle vatanımın 
insanına hizmeti bir ibadet kadar kutsal saydığımı; 
-Bulunduğum akademik düzeyin, Yaratanın yardımından 
sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah 
arkadaşlarının sayesinde kurulan bağımsız bir ülkede, al 
bayrağın gölgesinde yaşamamı sağlamış olduğunu bilip 

O'na borçlu olduğumu gördüm, anladım, onayladım... 
Akademisyenler başta olmak üzere her Türk aydınının, 
vatandaşın bu ilkelere bağlı kalmasını arzu ve temenni 
ederim. 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Peki Hocam, bu ilkelere uyma ve 
uygulamanın bir sonucu da oldu tabii ki... Bu bir emek-
yoğun, düşünce-yoğun ve ilke-bağımlı yoğun bir süreç. Bu 
sürecin sonunda neler çıktı ortaya? Biliyorum çok şey 
yaptınız. Bizlere örnek olması için lütfen özetler mısınız? 
R. DEMİR HOCA: Evet, bu sorunun yanıtı hayli uzun, ama 
çok kısaca özetleyebilirim. Daha fazlasını internetten 
öğrenilebilir (www.r-demir.com) 
Hep düşünmüşümdür; 'bu 40 yıllık akademik hayatımın 
sonunda gözle görülen, elle tutulan neler var' diye aklımdan 
geçirdiğim çok olmuştur.  
Somut ve soyut nitelikte şunları sıralayabilirim: 
*Uluslar arası tanınan ve ünlenen örnek bir Anabilm Dalı 
(Kürsü) kurmuşum... 
*Evrensel düzeyde akademik ve bilimsel yetilerini ispat 
etmiş, Ülkemin ve Dünyanın her yerinde görev 
üstlenebilecek donanıma sahip, aranan, görevde olan, 
bilimsel proje ve yayınlarla ismi anılan "onlarca" bilim 
insanı, akademisyenin yetişmesine katkı yapmış ve 
öncülük etmişim... 
*Binlerce genç hekimin yetişmesine çağdaş tıp eğitimi ve 
öğretimi temelinde katkı yapmışım... 
*Önce Fakültemin sonra Üniversitemin kuruluşunda ve 
gelişmesinde idari kademelerde ilkeli ve etkin görev 
yaparak katkı yapmışım... 
*Mesleki -tıp- 8 (sekiz) kitap, 15 (on beş) para-medikal 
kitap (kültür, araştırma ve sosyal konularda) olmak üzere 
toplamda 23 eserin sahibi; medikal kitaplarda yazar ve 
editör, para-medikal kitapların müellifi olmuşum... 
*Ulusal, milli hassasiyetler ve güncel konularda binlerce 
sayfayı bulan makaleleri haftalık ve aylık dergilerde, günlük 
ulusal gazetelerde, internet gazetelerinde ve iletişim aracı 
sosyal medyada yayınlayarak düşünen ve üreten bilim 
insanı sorumluluğumu yerine getirmişim... 
*Akademik hayatımın bilimsel ürün yansıması olarak; 
ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 475 bilimsel yayınla 
(H-faktörü:22) Türk Bilim hayatına katkı yapmışım... 
*Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sağlık Bilimleri 
alanında ders kitapları "Kitap Birinciliği ve Üçüncülüğü" 
ödüllerini almışım... 
*"Üniversite BİLİM ödülü" ve "Üniversite Hizmet ödülü" 
almış olmakla "iyi" bir örnek olma huzurunu yaşamışım...  
Bunlarla dolu-dolu geçmiş bir akademik hayat yaşadığımı 
düşünüyorum...   
Bunları düşündükçe görevimi iyi yaptığım için çok 
huzurluyum... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam; merak ediyorum, 
"akademisyen" denilince aklınızdan geçen  ilk cümleler... 
R. DEMİR HOCA: Bilimin evrensel gücüne ve üstünlüğüne 
inanan, akıl ve bilimi rehber edinen, evrenin tüm 
sorunlarının bilim ve akılla çözülebileceğini düşünen, 
bilimin statik değil dinamik bir süreç olduğunu kabullenen 
ve ona göre kıyas ve sentez yapıp analitik düşünebilen 
insan tipi... Akademik ilkeleri ve evrensel bilim ölçütlerini 
beyniyle özümlemiş, yüreğiyle kişiliğine yansıtmış 
akademik bir duruş sergileyen örnek bilim insanı...Yaptığı 
işin kutsallığı kadar etik, objektif ve gerçekçi olmasına özen 
gösteren, bilimi bir yaşam biçimi seçen insan... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Bilim toplumu, bilim kültürü 
denildiğinde ne anlamalıyız; Türk toplumu bilim toplumu 
mudur? Bu konuda görüşlerinizi lütfeder misiniz? 
R. DEMİR HOCA: Evet, isterseniz konuya bilim kültürü ile 
başlayalım. Zira bilim kültürü oluşmadan bilim toplumu 
oluşamaz, gelişemez. Bilim ve kültür, iki ayrı kavramı gibi 
görünse de bazı özellikleriyle son derece uyumlu içerikler 
taşırlar. Kültür statik olan bir olgu değildir, değişimci ve 
gelişimcidir, yani dinamiktir. Değişkenliği dinamizminden 
gelir. Tıpkı Bilim gibi… Bilimin de en önemli özelliği statik 
değil dinamik olmasıdır. Dolayısıyla kültür ile ilgili 
tanımlarda bilim, kültürün bir öğesi olarak ortaya çıkması 
kaçınılmaz olmaktadır.  
Sonuçta şunu söyleyebiliriz; kültür de, bilim de sürekli bir 
gelişim ve değişim içinde olan dinamik olgulardır. Bu iki 
değer birbirine uyum sağladığı müddetçe “bilim kültürü” 
oluşur…  
Bunun bilim toplumu ile ilişkisi ise, “insan” faktörüyle 
ilgilidir.  
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Bunun bilim toplumu ile ilişkisi ise, “insan” faktörüyle 
ilgilidir.  
Çünkü insan denildiğinde; akla gelen ilk husus kültürdür. 
Zira insan bir kültür varlığıdır. Kültürü yaratan insandır, onu 
hayvanlardan ayıran en önemli özelliği kültürlü olmasıdır. 
Söz gelimi; “kültürlü insan” denildiğinde, o bireyin ne 
derecede medeni olduğunu, çağdaş fikirli olduğunu, 
medeniyetin çağdaş boyutunda ne kadar yararlandığını de 
ifade etmiş olur. Medeniyet, bilimsel verilerle geliştiğini 
düşündüğümüzde, kültür ile medeniyet arasında bir uyum, 
bir paralellik olduğunu görürüz. Çünkü medeniyet, bilimsel 
düşüncenin ürünü objelerle gelişir.  
Sonuç olarak medeniyet ile kültür iç içe uyum sağlayabilen 
iki değerdir fakat bağımsız değillerdir. Biri diğerinin, diğeri 
birinin içindedir. Çağdaş medeniyet kavramlaşıp bireysel 
beyinlere kültür olarak yerleştiği oranda, bu insanların 
oluşturduğu toplum da bilim kültürüyle kazanım sağlar ve 
bilim toplumu oluşur...  
Türk toplumunda bilim kültürü, dolayısıyla bilim toplumu 
olmuş mu?  
Bu soruya "evet" demeyi ne kadar çok isterdim...  
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam, biliyorsunuz Türkiye'nin 

hemen her ilinde "üniversite" tabelaları var. Bilim 
denilince hemen akla gelen, "üniversite" ve 
"akademiya"... Ülkemizde bilim, bilgi üretiliyor mu sizce? 
Üniversitelerimiz bu bağlamda  evrensel standartları 
yakaladı mı? 
R. DEMİR HOCA: Sevgili Çiler, öyle bir soru sordun ki 
saatlerce konuşsak bitmez... Şu kadarını ifade etmeliyim ki 
Türkiye'de bilim ve bilgi üretme hedeflerine yönelik bir 
devlet politikası maalesef yok... Olmayınca da, iş tamamen 
bireyselliğe dönüşüyor. Yani ülkemizde çok az da olsa 
filizlenen bilim ve bilgi üretimi, bireysel gayretlerin 
zorlamasıyla olmaktadır. Bu da çok sınırlı ve çoğu zaman 
da kaynağında engellenmektedir!..  
Üniversite; anlamı ve görevi isminde saklı olan kurum...  
Her türlü bilgi ve düşüncenin konuşulup tartışıldığı, 
evrensel bilim kriterlerinin geçerli olduğu, akıl ve bilimin 
egemen olduğu bir anlayış ve yaklaşımla yönetildiği, her 
türlü günlük politikadan uzak olan bir kurum...  
Üniversallığı, evrenselliği dokunulmaz kimlik olan kurum...  
Bu özelliklerde üniversitemiz var mı, ya da olanlar da kaldı 
mı!!!  
Bu konuyu yaklaşık sekiz yüz sayfalık bir kitapta 
"Üniversitenin Bugünü ve Yarını" irdeledim. Bugün, 
maalesef, üniversitelerimizin geldiği durum, konum, 
yönetsel olarak taşıdıkları anlayış, temsile zorlanan 
zihniyet, üniversiteleri geriye götürmüş, evrensellik 
kimliğinden uzaklaştırılmış, yöresellik egemen hale 
getirilmiş...  
Kısaca, 15 yıl öncekinin gerisine düşürülmüştür. Bunun ana 
sebebi siyasi erkin bilime, özgür düşünceye, bilimsel 
düşüncenin oluş ortamına, dolayısıyla üniversitelere, 
akademisyenlere bakışındaki çarpık zihniyettir. Çünkü 
başta üniversite yönetimleri ve toplum süratle örgütlü 
cehaletin yörüngesine giriyor... Üniversitelerin ve 
akademisyenlerin mutlaka bu yörüngeden çıkıp evrensel 
bilimin gereğini yapmalıdırlar... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Histoloji ve Embriyoloji Ailesi 
hakkında düşünceleriniz nelerdir? 
R. DEMİR HOCA: Tüm akademik hayatım boyunca bu 
güzel ailenin, Histoloji ve Embriyoloji Ailesi, gelişmesi 
için, evrensel standartlarda bilimsel olarak çok aşamalar 
kat etmesi için, bilimsel ürünlerin temeli olan araştırma 
eğitiminin alınması ve verilmesi için, alanında söz sahibi 
olan gençlerin yetişmesi için çok gayret sarf ettiğimi 
söylememe izin verin.  
Yazdığım kitapların bir kısmını da Histoloji ve Embriyoloji 
Ailesine armağan ve adamışlığım, bu düşüncemin somut 
bir sonucu... Sizler yetiştiniz... Ümidim devam ediyor 
sizlerle...  
Şunu unutmamak gerek ki; binayı yapan insandır, bina 
insanı yapmaz...  
Binanız laboratuarlarınız, odalarınız çok lüks olmayabilir, 
onları değerli kılan içindeki üretken beyinlerdir. Lüks 
binalarda, son model aletlerin varlığı, bilim üretmeye 
yetmez. Asgari şartlardan sonra insan faktörü esastır bilim 
yapmak için... 
Bu ailenin her yaştaki gençlerinden bir ricam var; yanlışı 
emsal (örnek) almamaları... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Uluslararası deneyimlerinizin 
olduğunu biliyorum. Bizleri o yola yönlendiren, teşvik eden, 
destekleyen sizsiniz. Bu konudaki deneyimleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz? 
R. DEMİR HOCA: Evet, yurtdışı deneyim bir bilim insanı 

için "olmazsa olmazlardandır" diye düşünürüm. 

Asistanlığınızdan itibaren sizlerin sahip olduğunuz gibi ne 
rehber bir idarecim vardı, ne bugünkü gibi burs imkanları, 
iletişim ağları...  
Asistanlığımdan beri hep yeni teknikler öğrenmek için 
yurtdışı imkanları, yolları aradım. Ancak doçentlikten sonra 
DAAD ve NATO burslarını kazanarak yurtdışında projelere 
dayalı çalışmalar yapabildim. Alman Hükümetinin desteği 
çok yararlı oldu, Aachen grubuyla tam altı proje yürüttüm. 
NATO burslarından yararlandım.  
Sonra sizler geldiniz, "dörtler" dediğim siz gençler (Çiler 
Çelik, Emin Türkay Korgun, Ümit Ali Kayışlı, Gökhan 
Akkoyunlu)  hepinizi yurtdışına yönlendirdim, gittiniz 
projeler yaptınız, deneyim kazandınız ve artık projelerin 
yürütücüsü sizlersiniz.  
Şu anda Kürsümüzün kıdemli hocaları olan İsmail ve 
Necdet'i de yıllar sonra yurtdışına gitmeleri için teşvik edip 
destekledim. Gittiler ve deneyim kazandılar.  
Biliyorsun, Kürsümüz elemanları tarafından sekiz ayrı 
ülkede onlarca ortak proje yürütüldü, halen de devam 
ettiğini sanıyorum.  
Bu Kürsü, Akdeniz Histoloji, çok farklı bir yerdedir bu 
konuda, dünya tanıyor ve bilimsel yetkinliğine saygı 
duyuyor... Bunu başarmanın huzurunu duyuyorum. Sizler 
daha ileri aşamalara çıkaracaksınız. Sizlere güveniyorum...  
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam, biliyorsunuz şu an geçerli 
olan doçentlik sınavı ve profesörlüğe yükseltilme süreci 
2547 sayılı YÖK sistemine göre yapılıyor. Sizin 
döneminizde nasıl bir sistem vardı ve girdiğiniz doçentlik ve 
profesörlük sınavları nasıl bir yöntemdi? Onlar hakkında 
bilgi verir misiniz? 
R. DEMİR HOCA: Elbette... Benim ve öncekilerin tabi 
olduğu yasa hükümleri, 1750 sayılı Üniversiteler yasa 
hükümleri idi.  
Nasıl oluyordu?  
Önce PhD için bir rehberiniz olurdu, kendi üniversitenizde 
yoksa bir başka üniversiteden seçilirdi... Örneğin benim 
yöneticim İstanbul Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Türkan 
Erbengi idi... Rahmetle anıyorum. Benim "bilim anam" 
olarak nitelediğim eşsiz bir insandı...  
O zamanlar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
asistandım. En az dört, bazen altı-sekiz yıl süren bir 
"akademik yontulma" dan geçerdiniz. Bendeniz 4 yılın 
sonunda, çok özgün fedakarlıklarla (dört yarı yılı aileden 
uzak geçirerek) ancak bitirebildim... Öyle kredili ders alma 
sistemi yoktu. İşin alfabesinden başlayıp sonuna kadar her 
türlü teknik işleri, yöntemleri öğrenmek, başarmak 
zorundaydınız. Başarınız, pratiğe uygulayıp ortaya 
koyduğunuz ürünle ölçülürdü... Öylesine zorlarla baş 
ederdiniz ki PhD tezin kabulü ve sınavının sonunda tam 
anlamıyla "pişmiş" olurdunuz.  
Doçentlik aşaması tamamen bireysel bir gayret idi...  
Önce yabancı dil sınavından geçmelisiniz. Tamamen 
tercümeye dayalı bir sınavdı. Yaklaşık 250-300 kelimelik bir 
İngilizce metni Türkçeye ve yine o nispette Türkçe bir metni 
İngilizceye (yabancı diliniz değişken olabilir) çeviri yapılır. 
Olumlu sonuca göre sonraki aşamalara geçilirdi.  
Dil sınavından başarılı olununca, bir hipoteze dayalı 
"doçentlik tezi" hazırlanır, baş vurulur, beş kişiden oluşan 
bir jüri kurulur. Teziniz önce bu jüri üyelerine gider, 
incelenir, karar verilir, "ret" ya da "evet" denilir. Ret ise 
yeni bir hipotezle yeni bir tez hazırlamak zorunluluğu 
vardır... Evet ise, sözlü sınav günü belli olur... En zor 
aşamasıdır sınavın... Eğer başarılı olmuşsanız, bu kez 
"deneme dersi" için tarih belli olur.  
Son aşama olan deneme dersi; bir sınıfta, herkese açık bir 

konuyu öğrenciye ders anlatırcasına anlatırsınız, her 
hareketiniz, kullandığınız dil, terminoloji, sınıfa 
hakimiyetiniz, tahtayı kullanma marifetiniz, öğrenciyle  
kurduğunuz göz kontaklarınıza varıncaya kadar her şey, 
her haliniz değerlendirilir. Ve dersi zamanında bitirip 
sonuca bağlamanız da şarttır.  
Süresi 45 dakika olan deneme dersin sonunda jüri kararını 
verir. "Üniversite Doçenti" unvanını hak kazandığınıza 
dair jüri başkanı beyanda bulunur, akademik ve bilimi 
temsil eden cüppesini çıkarır taze doçente giydirdiği andan 
itibaren sınavı geçmiş sayılırsınız.  
Yazışma işlemleri idarece yürütülür. 
Profesörlük aşaması da yaklaşık doçentlikle aynı aşamaları 
kapsardı. Önce ikinci bir yabancı dilden yine tercüme 
sınavını verirsiniz, ardından bir "profesörlük takdim tezi" 
hazırlayıp sunarsınız. Yine Jüri sizin hakkınızda karar verir. 
Profesörlük aşaması, ikinci yabancı dil dışında  çok 
zorluklar içermez. 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Emektar Hocamız olarak, şu anda 
"emeklilik" hayatınız nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? 
R. DEMİR HOCA: Zaman darlığı çekiyorum... Açıkçası 

zaman yetmiyor, mümkün olsa da 24 saati 25 saate  

çıkarabilsem günü... Biliyorsun, benim bilimsel akademik 
yanımın dışında paramedikal konularda kitap yazarlığım da 
var... Şu aralar 15. kitabımı tamamlamak üzereyim. 
Baskıda olanlar var, yeniden basılanlar var... İki ayrı 
internet gazetesinde köşe yazarıyım 
(http://www.bizimantalya.com ve 
http://www.antalyabugun.com).  
Ayrıca kişisel web sayfamda (www.r-demir.com) ve surat 
defterinde (facebook) farklı sosyal ve milli hassasiyet 
konularda yazıyorum. Aylık dergiler ve haftalık mahalli 
gazete de var... Evdeki çalışma ofisimde yapılacak, 
yazılacak, okunacak o kadar çok şey var ki...  
Ve fırsat buldukça kültür ve inceleme amaçlı seyahatlerim 
oluyor...  
Anlaşılacağı üzere emektar hoca olarak yine aktifim, 
okuyorum ve yazıyorum...  
Özellikle Cumhuriyetimizin kazanımları ve Gazi Paşa'nın 
bıraktığı miras konularında çok fazla hassasiyetlerim var... 
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Son olarak hayattan ve 
yetiştirdiklerinizden beklentiniz nedir? 
R. DEMİR HOCA: Milletime ve devletime hizmet ettim, 
görevimi yaptım. Devletten hiç bir beklentim yok... Ama 
vefasızlık üzücüdür... Ölürken yaşamak isterim 
eserlerimle...  
*** 
ÇİLER ÇELİK ÖZENCİ: Hocam çok teşekkür ediyorum. 

Çok yararlı bir konuşma oldu. Bültenimiz yayınlanınca tüm 
Histoloji ve Embriyoloji Ailesi haberdar olacak, okunacak 
ve bu örnek akademik hayattan örnek alınacaktır, buna 
inanıyorum. Zaman ayırdınız, geldiniz, bu konuşmayı 
birlikte yapmanın keyfini yaşadık. 
R. DEMİR HOCA: Ben de teşekkür ederim. Önemli olan 
yararlı bir iş yapabilmektir. Umarım ki konuşulanlar 
yayınlanır ve Histoloji ve Embriyoloji Ailesinin genç 
akademisyenlerine bir mesaj olur. Ayrıca, böyle yararlı bir 
faaliyete kurucusu olduğum Akdeniz Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından; 
genç bir akademisyenin, sizin, öncülük yapması ve ilk 
röportajı benimle gerçekleştirmesi beni ayrıca mutlu etti. 
Derneğin faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Tüm Histoloji 
ve Embriyoloji Ailesine selam ve sevgilerimi sunuyorum. 
(19.04.2015) 
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Aramızdan Ayrılanlar... 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ergin AÇIKALIN 28 Şubat 1944 yılında Sinop 
Boyabat’ta dünyaya geldi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
olduktan sonra aynı yıl şu anda Anadolu Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 
İngilizce Bölümü profesörü olan Işıl hanımla evlendi. Hocamızın çok iyi yetiştirilmiş pırıl pırıl 
insanlar olan Banu ve Kerim adında iki evladı, Çınar ve Selin adında iki torunu 
bulunmaktadır. Prof. Dr. Ergin Açıkalın, hükümet tabibi olarak değişik yerlerde görev 
yaptıktan sonra 1976 yılında Ankara Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalında 
ihtisasa başladı. Uzman olduktan sonra 1982 yılında o zamanki adıyla Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji anabilim dalına kurucu öğretim üyesi olarak 
atandı ve yeni kurulan bir bölümde yaşanan çeşitli zorluklarla eğitim vermeye başladı. 
Zamanla bölüm gelişerek güçlü alt yapısı ve kadrosuyla bugünkü modern haline 
ulaşmasında çok emeği geçen hocamız, burada çok sayıda öğrencinin yanı sıra araştırma 
görevlisi ve öğretim üyesinin yetişmesini sağladı. Anabilim dalı başkanlığı yanı sıra uzun 
yıllar Sağlık Meslek Yüksek Okulu müdürlüğünü de yapmış olan hocamız,1989 yılında 
doçent,1994 yılında profesör ve 2009 yılında da emekli olmuştur.  

Prof.Dr. Ergin Açıkalın için ailesi her şeyden önce gelmekteydi, çocuklarına ve 
torunlarına çok düşkündü. Aile fertlerinin bu zorlu hayatta iyi yerlerde olmalarından gurur 
duymaktaydı. Torunu Çınar’ın anne ve babası Anadolu Üniversitesinde öğretim üyeleridir. 
Selin’nin babası Kerim Açıkalın Samsunda özel bir firmada personel müdürü, annesi Nalan 
Açıkalın 19 Mayıs Üniversitesinde öğretim görevlisidir. Torunlarının hocamızın kalbinde çok 
ayrı bir yeri vardı ve bu dünyada en çok özledikleri olarak kalacaklardır. Akademik hayatında 
ikinci ailesi olarak gördüğü Histoloji ve Embriyoloji ailesinde prensip sahibi,  birleştirici ve 
hoşgörülü olmuş, babacan tavrıyla herkesin gönlünü kazanmıştı.  

Osmangazi Üniversitesinde 25 yıl aynı anabilim dalında beraber çalıştığımız 
akademisyenler olarak bu uzun süreçte çok güzel ve unutulmaz anılarımız oldu. Kendisini 
tanımış olmaktan çok mutluyuz. 1 Ağustos 2014 tarihinde zamansız kaybettiğimiz hocamıza 
Allahtan rahmet, başta ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Herkesin çok güzel 
andığı, sevip saydığı Ergin Hocamız;  bilime katkılarının yanı sıra insanlığa, dostluğa, sevgi 
ve saygıya önem veren bir kişi olarak her zaman kalbimize yaşayacaktır. Onu çok 
özlüyoruz. Hakkını helal etsin. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. 

 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. 

 

Prof. Dr. Ahmet Ergin AÇIKALIN  
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji AD. Emekli Öğretim Üyesi 

 

Prof. Dr. A. Ergin Açıkalın 
1944-2014 

Aramıza Katılanlar... 
Yeni Üyelerimiz 
 
THED 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak görevi 
devraldığımız Haziran-2014 tarihinden bu yana 
Derneğimize 35 yeni üyemiz katılmıştır. Yeni üyelerimize  
“Aramıza Hoşgeldiniz” diyor ve başarılar diliyoruz. 
 
 
Ramin HASHEMİHESAR (Dok. Öğr.) 
Hacettepe Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Şahin YILDIZ (Araş. Gör. Dr.) 
Hacettepe Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Elham BAHADOR (Dok. Öğr.) 
Hacettepe Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Can ILGIN (Araş. Gör. Dr.) 
Hacettepe Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
İhsan KARABOĞA (Öğr. Gör. Dr.) 
Namık Kemal Ü. Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ. 

 
Sayra DİLMAÇ (Dok. Öğr.) 
Akdeniz Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Antalya. 

 
Aslı OKAN (Dok. Öğr., Araş. Gör.) 
Akdeniz Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Antalya. 

 
Soner ÇELİK (Y. Lisans Öğr.) 
Akdeniz Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Antalya. 

 
Esma KONUK (Dok. Öğr.) 
Akdeniz Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Antalya. 

 
Ertan KATIRCI (Araş. Gör.) 
Akdeniz Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Antalya. 

Nilay KUŞCU (Araş. Gör.) 
Akdeniz Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Antalya. 

 
Duru ARAS (Dok. Öğr.) 
Ankara Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Zeynep YIĞMAN (Araş. Gör. Dr.) 
Ankara Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Masoud AFSHANİ (Dok. Öğr.) 
Ankara Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Şule KIZIL (Dok. Öğr.) 
Ankara Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Pınar BAYRAM (Araş. Gör.) 
Ankara Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
İlkay PİŞKİN (Araş. Gör.) 
Yıldırım Bayezit Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Kadri Murat GÜRSES (Dr.) 
Hacettepr Ü. Erişkin Hastanesi Kardiyoloji AD., Ankara. 

 
Mehmet Caner ÖZER (Uzm. Dr.) 
Denizli Dev. Hast. İnfertilite Mrk. Androloji Lab., Denizli. 
 

Zeynep ÇAKAR (Y. Lisans Öğr.) 
Ankara Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 
 

C. Merve SEYMEN (Araş. Gör.) 
Gazi Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 
 

Kaan Tuğberk ÖZDEMİR (Araş. Gör. Dr.) 
Ankara Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 
 

Kıymet Zülal UYGUL (Y. Lisans Öğr.) 
Uludağ Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Bursa. 
 
 

 
 
 

Esra ŞEN (Dok. Öğr.) 
Uludağ Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Bursa. 
 

Sema SERTER (Dok Öğr., Araş. Gör.) 
Uludağ Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Bursa. 

 
Esin GÜNGÖR (Y. Lisans Öğr.) 
Balıkesir Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Balıkesir. 

 
Gülden TURHAN (Y. Lisans Öğr.) 
Balıkesir Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Balıkesir. 

 
Derya ERIŞIK (Y. Lisans Öğr.) 
Balıkesir Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Balıkesir. 

 
Elif DURMUŞ (Y. Lisans Öğr.) 
Balıkesir Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Balıkesir. 

 
Turan KARACA (Prof. Dr., Öğr. Üyesi) 
Trakya Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Edirne. 

 
Seyit Ali BİNGÖL (Yard. Doç. Dr., Öğr. Üyesi) 
Kafkas Ü. Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars. 

 
Işık ÜNAL (Araş. Gör. Dr.) 
Hacettepe Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Ankara. 

 
Kenan DEMİR (Araş. Gör. Dr.) 
Ege Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., İzmir. 

 
Aylin GÖKHAN (Araş. Gör. Dr.) 
Ege Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., İzmir. 

 
Mustafa ERBOĞA (Yard. Doç. Dr., Öğr. Üyesi) 
Namık Kemal Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AD., Tekirdağ. 

 

(Nisan 2015) 
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Emekli Olan Meslektaşlarımız... 

Prof. Dr. Ali OTLU  
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji AD. Emekli Öğretim Üyesi 

 
Prof. Dr. Ali Otlu, 8 Mart 1948’de Malatya İli Hekimhan İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 
mezun oldu ve 1972 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1981 yılında Doçent,  1988 yılında 
ise Profesör ünvanını aldı. 1990 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı başta olmak üzere birçok idari 
görevde bulundu. 
Akademik çalışma hayatı boyunca yaptığı çok sayıda araştırmanın yanında, yüksek lisans, 
doktora ve uzmanlık tezi yöneticiliği ile de birçok akademisyenin yetişmesine katkıda 
bulunmuştur. Özgün ders anlatımı sayesinde, tüm öğrencileri tarafından Histoloji ve 
Embriyoloji dersini sevdiren hoca olarak tanınan Prof. Dr. Ali Otlu Hocamız, İnönü 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden Mart 2015 tarihinde emekli olmuştur. 
Kendisine sağlık ve mutluluklar diler, şükranlarımızı sunarız.    

 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. 

Yeni Doçentlerimiz... 

 
Doç. Dr. Cem KORKMAZ. GATA Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. (18.Eylül.2014). 

 

 
Doç. Dr. Yeter TOPÇU TARLADAÇALIŞIR. Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. (18.Eylül.2014). 

 

 
Doç. Dr. Özlem YILMAZ DİLSİZ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. (18.Eylül.2014). 

 

 
Doç. Dr. Adem KARA. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. (18.Eylül.2014). 

 
Doç. Dr. Levent TÜMKAYA. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. (12.Mart.2015). 

 

 
Doç. Dr. Zeliha ŞAHİN. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. (02.Nisan.2015). 

 

 
Doç. Dr. Elgin TÜRKÖZ ULUER. Celal Bayar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. (02.Nisan.2015). 

 

 
Doç. Dr. Şahin TUNİK. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. (02.Nisan.2015). 
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Türk Histoloji ve Embriyoloji 

Derneği 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak, 
Ankara Kongre’mizde yapılan Genel 
Kurulu’muzun hemen sonrasında ilk 
toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda 
yaptığımız görev dağılımı sonucu; Prof. Dr. 
Petek Korkusuz Başkan, Prof. Dr. A. Çevik 
Tufan Başkan Yardımcısı, Prof. Dr. Çiğdem 
Elmas Sekreter, Doç. Dr. A. Gürol 
Bayraktaroğlu Sayman ve Prof. Dr. Özhan 
Eyigör, Prof. Dr. Gülperi Öktem, Prof. Dr. 
Çiler Çelik Özenci, Doç. Dr. Ayten Türkkanı 
ile Doç. Dr. Özgür Çınar Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak belirlendi.  

Nisan ayında 11. toplantısını 
gerçekleştiren yönetim kurulumuz, ilk 
toplantılarında Histoloji ve Embriyoloji 
disiplini ve derneğimizle ilgili SWOT analizi 
yaparak öncelikli çalışma alanlarını tespit 
etti. Bu dönemde ilk olarak, kurumsallaşma 
adına, dernek merkezi için adres belirlendi, 
resmi web sitesi düzenlendi ve e-mail 
haberleşme sistemi kuruldu. Dr. Çınar 

Dr. Çelik Özenci görev aldılar. Üniversite 
dışında çalışan meslektaşlarımızın 
sorunları ve özlük hakları üzerine 
çalışmalar Dr. Türkkanı, Dr. Çınar ve Dr. 
Korkusuz tarafından yapıldı. Yönetim kurulu 
üyelerimizin ilgili birimlerle görüşmeleri 
devam etmektedir.  

XIII. Kongremizle ilgili olarak ev 
sahipliği yapmak isteyen ana bilim 
dallarımızdan başvurular alındı ve yapılan 
değerlendirme sonunda kongrenin, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı’nın ev 
sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. 
Karar sürecini takiben Dernek Başkanımız 
Dr. Korkusuz ve Dr. Öktem’in ev sahibi 
anabilim dalı çalışanlarıyla yaptıkları 
toplantı ile kongre hazırlıklarına başlandı.  

Dernek bülteni ve dergi ile ilgili 
olarak yapılan çalışmalarda Dr. Eyigör, Dr. 
Tufan ve Dr. Öktem öncülüğünde tüm 
yönetim kurulu üyeleri yer aldı. İlk 
bültenimizi yayınlarken dergi ile ilgili 
hazırlıklarımız devam etmektedir. 
Derneğimizin 25. kuruluş yılı kutlamalarıyla 
ilgi çalışmalarımız ve hazırlıklarımız son 
aşamaya gelmiştir.  

THED Yönetim Kurulu olarak 
bizler için, siz değerli üyelerimizin her 
konuda yapacağınız katkı, öneri ve 
eleştiriler çok önemlidir. Bu nedenle, 
görüşlerinizi bize bildirmek amacıyla 
info@thed.org.tr  adresimizi kullanmanızı, 
http://www.thed.org.tr/ web adresimizi “sık 
kullanılanlar” listenize eklemenizi rica 
ediyoruz. Saygılarımızla... 

http://www.thed.org.tr/ adresinde yer alan 
web sitemizle ilgili çalışmaları üstlenirken, 
üyelerimizle irtibatımızı sağlayan 
info@thed.org.tr adresimizden e-posta 
yazışmalarının takibi Dr. Çelik Özenci 
tarafından yapıldı. Üyelerimizin ve 
camiamızda ulaşabildiğimiz tüm 
meslektaşlarımızın e-mail adresleri 
listelendi.  

Üyelerimize ait aidat borçlarının 
belirlenmesi için Dr. Bayraktaroğlu ve Dr. 
Korkusuz çalıştılar, borçların bildirilmesi ve 
ödeme takibini ise Dr. Eyigör ve Dr. 
Bayraktaroğlu üstlendi. Derneğimizin üye 
kayıt ve aidat takibinin sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmesi için bir “üye takip 
programı”nın elde edilmesine karar verildi. 
35 yeni üyemizin başvuru ve kayıt işlemleri, 
gelen ve giden evrak düzenlenmesiyle 
resmi yazışmalar Dr. Elmas tarafından 
gerçekleştirildi.  

Bültenimizde de belittiğimiz gibi, 
derneğimiz desteğinde yapılan 
eğitimetkinliklerimizde, çoğu derneğimiz 
üyesi olan katılımcılara proje hazırlama, 
makale yazma, gamet eldesi ve 
mikromanipülasyon konularında eğitim 
verildi. Bu etkinliklerde yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımız da eğitici olarak yer aldılar. 
Derneğimizin Uzmanlık Dernekleri 
Koordinasyon Kurulu ile olan ilişkilerinin 
yürütülmesi ve ilgili toplantı katılımları Dr. 
Tufan ve Dr. Korkusuz tarafından sağlandı. 
Yeterlilik Yürütme Kurulu’muzla 
koordinasyonda Dr. Korkusuz, Dr. Tufan ve 

Derneğimizden... 
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Editörden... 
Prof. Dr. Özhan EYİGÖR  

 Değerli “THED Bülteni” Okurları, 
Bu bültenimizde size Derneğimiz desteğinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle 

ilgili bilgiler verdik. Yeterlilik Yürütme Kurulumuz ve Sınav Komisyonumuzun 
bilgilendirmelerini sunduk. Yakın zamanda vefat eden Ergin Hocamızı birkez daha saygıyla 
anarken, aramıza yeni katılan üyelerimize “hoşgeldiniz” dedik. Ali Hocamıza sağlıklı ve 
mutlu bir emeklilik hayatı dilerken, doçentlik sınavını başarıyla geçen meslektaşlarımızı bir 
kez de bülten aracılığı ile kutladık. Şahin Hocamızın meslek birlikleri, Sinan Hocamızın 2014 
Nobel Ödülleri hakkında düşündüklerini sizlerle paylaştık. Çiler Hocamızın Ramazan 
Hocamızla yaptığı söyleşinin, özellikle akademik kariyerlerinin başlangıcındaki genç 
meslektaşlarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Son olarak da sizleri, THED 13. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak yaptıklarımızdan haberdar ettik. 

Bu ilk bülten “acemiliğimizde” gördüğünüz eksiklikleri, yanlışlıkları, eleştirilerinizi, 
görüş ve önerilerinizi bize info@thed.org.tr adresinden ulaştırmanızı, gelecek bültenlere 
katkı sağlaması açısından, çok önemsiyoruz. Meslektaşlarımızın emeklilik, vefat bilgilerini, 
akademik yükseltmelerini, doçentlik sınavı başarılarını, lisans üstü eğitim mezuniyetlerini, 
atanmalarını ve bilimsel başarılarını bizlerle paylaşmanızın, daha kapsamlı bir bülten için 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Bir sonraki THED Bülteni’ne kadar, 
Sevgi ve Saygılarımızla... 

 
 

13. Ulusal 

Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 

30 Mayıs-03 Nisan 2016 
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