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Başkanımız’dan...
Prof. Dr. Petek KORKUSUZ
Histoloji ve Embriyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri
2016’nın ilk bülteninde; yeni yılın hepimize sağlık,
mutluluk ve esenlik getirmesini diliyoruz.
Geçtiğimiz yılı kapatmadan hemen önce iki önemli
etkinlik gerçekleştirdik. 2 Ekim 2015’de Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Alp Can’ın değerli
desteği ve bu anabilim dalının ev sahipliğinde, Prof. Dr.
Sait Polat başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Prof. Dr. Çevik Tufan önderliğinde geniş bir
katılımla gerçekleşen I. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji
Lisanüstü Eğitim Çalıştayı’nda yüksek lisans ve
doktora programlarımız masaya yatırılarak program
gereklilikleri, ders başlıkları ve içerikleri tartışıldı.
Toplantının sonunda çekirdek müfredat taslaklarımız
oluşturularak anabilim dalı başkanlarımızın görüşlerine
sunuldu. Çalıştay sonunda aynı zamanda Prof. Dr.
Gülçin Mete’nin katkısıyla konu ile ilgili bir anket formu
oluşturularak, anabilim dalı başkanlarımıza gönderildi.
Ocak ayı içinde elektronik posta yoluyla sizlerden
gelecek değerli geri bildirimleri bekliyoruz. Lisans üstü
eğitim çekirdek müfredatlarımız 13. Ulusal Histoloji ve
Embriyoloji Kongremizdeki Lisans Üstü Eğitim
Oturumu’nda karara bağlanarak rapor biçiminde
yayımlanacaktır. Değerli anabilim dalı başkanlarımız ve
alana katkı yapmak isteyen tüm öğretim üyelerimizin adı
geçen oturuma kongre web sayfamızdan en kısa sürede
kayıt yaptırmalarını bekliyoruz.
3 Ekim Cumartesi günü derneğimizn 25. Kuruluş
Yıldönümü’nü, Ata’mızın Anıtkabir’deki mozolesine
çelenk koyduğumuz bir resmi tören ve sonra Ankara
Üniversitesi Morfoloji binasındaki öğle yemeği ile
kutladık. Plaket törenimizde derneğimize emek vermiş
hocalarımıza takdim yapılırken, yeterlik sınavlarında
geçtiğimiz yıl başarılı olan Uzman Dr. Elif Bilgiç ve
Uzman Dr. Meltem İçkin’e; Sınav Komisyonu
Başkanımız Prof. Dr. Oya Evirgen yeterlik belgelerini
takdim etti.
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin 25. Kuruluş Yılı
etkinlikleri kapsamındaki diğer etkinlik olan Türkçe Bilim
Dili Çalıştayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp
Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
ve Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanımız Prof Dr Sevinç
İnan’ın başkanlığı ve bu anabilim dalının ev sahipliğinde
20 Kasım 2015 tarihinde Manisa’da düzenlendi.
Çalıştay, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener Aytekin’in ‘’Temel
Bilimlerde Bilim ve Yazım Dili’’ başlıklı konuşması, Bilim
Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan
Prof. Dr. Canan Hürdağ’ın ‘’Türkçe Bilim Dili
Terminolojisi’’ başlıklı çalışmasını içeren takdimi, değerli
dil bilimcilerin konuşmaları ve öğretim üyeleri, doktora ve
yüksek lisans öğrencileri ile lisans öğrencilerinden
oluşan toplam 13 katılımcının desteğiyle gerçekleşti.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ektörlüğü’ne ve Prof.
Dr. Sevinç İnan başkanlığında Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı’na, toplantıya verdikleri destek için çok
teşekkür ederiz. Dil çalıştayının sonunda; ortak
kullanılabilecek bir terminoloji sözlüğü oluşturmak için
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çalışma grupları oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde Prof.
Dr. Sevinç İnan ve Prof. Dr. Canan Hürdağ’ın
rehberliğinde siz anabilim dalı başkanlarımıza iletilecek
terminoloji
çalışma
raporu
taslaklarına
değerli
katkılarınızı bekliyoruz. Dil ve terminoloji raporumuz, 13.
Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongremizdeki Dil ve
Terminoloji
Oturumu’nda
karara
bağlanarak
yayımlanacaktır. Değerli çalışma grubu üyelerimiz ve
alana katkı yapmak isteyen tüm öğretim elemanlarımızın
adı geçen oturuma kongre web sayfamızdan en kısa
sürede kayıt yaptırmalarını bekliyoruz.
Değerli meslektaşlarımız; Nisan ayının sonunda Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim
Dalı’nın
ev
sahipliğinde
Çeşme’de
düzenlenecek 13. Ulusal Kongremizde hep beraber
olacağız. Alanımızda uluslararası platformda saygın pek
çok bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek kongremize
gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz.
Kongre Başkanımız Prof. Dr. Ayşegül Uysal; Kongre
Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Gülperi
Öktem ile tüm Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı ekibine, gösterdikleri insan
üstü emek için ne kadar teşekkür etsek azdır.
Gittikçe büyüyüp güçlenen histoloji ve embriyoloji
ailesinin gururlu üyeleri olarak, geleceğe dokunmamızı
sağlayacak kongremizde görüşebilmek dileğiyle 13.
yönetim kurulumuz olarak bültenimizin yeni yıl
sayısından hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı
iletiyoruz...
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THED Bülteni
I. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Lisansüstü Eğitim Çalıştayı ve
THED 25. Kuruluş Yılı Etkinliklerinin Ardından…

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN
THED 13. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,
2-3 Ekim 2015 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ev
sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz “I. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Lisansüstü Eğitim Çalıştayı” ve “THED 25.
Kuruluş Yılı Etkinlikleri” nin ardından izlenim, duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Lisansüstü Çalıştayımız...

Çalıştay Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sait POLAT
Çalıştay Başkanı

Öncelikle etkinliklerimize yüksek lisans öğrencilerimizden emekli profesör hocalarımıza kadar uzanan geniş
yelpazeden ve ülkemizin dört bir tarafındaki değişik üniversitelerden toplam 88 üyemizin katıldığını belirtmek
isterim. Katılanların en az yarısı kadar da katılmak istediğini belirten ancak geçerli mazeretleri nedeniyle
toplantılarımıza gelemeyeceklerini bildiren üyelerimiz oldu. Dolayısı ile Histoloji ve Embriyoloji ailesinin
lisansüstü eğitime verdiği önem ve sahiplenme duygusu öne çıkan sonuçların en başında yer almakta olup bu
durum memnuniyet ve ilerisi için umut vericidir.

2 Ekim Cuma günü Prof. Dr. Nihat E DOĞMUŞ’un konferansı ile başlayan eğitim çalıştayımız, öğleden önce
gerçekleştirilen küçük grup sunumları ile devam etti. Bu sunumlarda görev alan değerli üyelerimiz mevcut
durum, yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm önerilerini de kapsayan bir çerçeve çizerek konuyu tartışmaya
açtılar.

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ

Prof. Dr. Petek KORKUSUZ
THED Başkanı

Bu oturum dünyadan örnekler ve güncel bilim alanlarının programlarımıza entegrasyonu gibi önem taşıyan
konularda gerçekleştirilen görüş alışverişi ile sonlandı.

Prof. Dr. Necdet DEMİR

Prof. Dr. Alp CAN
A.Ü.Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji AD Başkanı
Prof. Dr. Alp CAN
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Prof. Dr. Şahin SIRMALI

Prof. Dr. Çevik TUFAN

Prof. Dr. İlkin ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Tülay İREZ
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Prof. Dr. Hakkı DALÇIK

Doç. Dr.
Berrin AVCI

Prof. Dr.
Levent ERGÜN

Prof. Dr. Çiler
ÇELİK ÖZENCİ
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Öğleden sonra ise iki gruba ayrılarak gerek yüksek lisans gerekse doktora programlarımız masaya yatırılarak
program gereklilikleri, ders başlıkları ve içerikleri her yönü ile tartışıldı. Günün son oturumunda da genel bir
tartışma ile çekirdek müfredatların oluşturulması konusunda ilk önemli adım atıldı. Oturumlara hem eğiten hem
de eğitilen tarafların katılımı renkli anlar yaşamamızı sağladı.

Ben öğrencilerimizden ihtiyaçları, arzu ve merakları konusunda çok şeyler öğrendiğimizi gözlemlerken,
onlardan aldığım geri bildirimlerden de öğrencilerimizin ne denli büyük ve önemli bir bilim ailesinin parçası
olduklarını anlamalarına vesile olduğumuzu öğrendim. Bu çalıştayın en önemli kazanımını ise sağlanan
“farkındalık” olarak tanımlayabilirim. Günün sonunda önemli bir çalıştayı başarı ile tamamlamanın verdiği
mutluluğu yaşayan bizler, gülen yüzler ve ileriye dönük fikirler ile vedalaştık. Gerçekte biraz da heyecanlıydık
sanırım. Zira ertesi gün 25. yıl kutlamaları vardı ve Ata’nın huzuruna çıkacaktık.

Anıtkabir...
3 Ekim Cumartesi günü sabahı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önünde buluştuk. Yaşlısı,
genci, emeklisi, yeni öğrencisi ile katılımcı üyelerimizdeki heyecan görülmeye değerdi doğrusu. Herkes
özenerek giyinmiş, pek çokları binişleri ile hazırlanmış, bizi almaya gelecek otobüsleri beklerken kantinin
önünde oluşturduğumuz o kocaman daire, Derneğimizin 1990 yılında başlayan yolculuğunda gelinen noktayı
en güzel tarif eden birliktelik sembolü gibiydi. 8 yaşında olduğunu söyleyen efik SOYLU hocamızın koluna
girmiş, ona refakat eden torunu ile aramıza katılması beni çok duygulandırdı.

Prof. Dr. Refik SOYLU

Saat 10:15 civarında Anıtkabir’deydik. Hazırlattığımız çelenk bizden de önce ulaşmıştı Anıtkabir’e. Meydanda
tören kıtasının arkasında sıraya girdik ve önde dernek başkanımız Prof. Dr. Petek KO KUSUZ, bir adım
ardında tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli dernek üyelerimiz olmak üzere o tarihi yürüyüş ile başladı
tören. Ulu Önder Atatürk’ün huzurunda geçirdiğimiz o büyülü bir dakikalık saygı duruşu dünyalara bedeldi bizler
için. Duygu yoğunluğumuzu ölçebilen bir cihaz olsa yaşanmakta olan selin kanıtı olabilirdi ancak. Hiç bitmesin
istediğimiz o bir dakikadan sonra sıra toplu fotoğraf çekimine gelmişti. İşte o fotoğraftır ki bizden sonraki
nesillere mirasımız olacak ve bu bayrağı devralarak bizlerden daha ileriye taşımalarını sağlayacak.
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Artık Anıtkabirde son aşamadaydık. Değerli başkanımız Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacaktı. O anı sizlere
Prof. Dr. amazan DEMİ hocamızın sözleri ile tarif etmek istiyorum: “Ne mutlu ki, modern bir Cumhuriyet
kadını, bir Atatürk sevdalısı bilim kadını, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği adına kuruluşunun 25. yılında
başkan olarak Anıtkabir Özel Defterine yazı yazmış ve altına imzasını koymuştur!”. Öğleden sonraki kutlama
yemeğinde bu sözleri duyunca anladım değerli hocamızın bu imza töreni sırasında gözlerinden süzülen o
yaşların derin ve önemli anlamını.

25. Yıl Kutlamaları...
Tekrar derneğimizin kurulduğu yer olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’na döndük. Plaket
törenimize, alanımızın yetkili tek meslek derneği olarak yıllardır düzenli olarak yapılan yeterlik sınavlarından,
geçtiğimiz yılkinde başarılı olan Uzman Dr. Elif Bilgiç ve Uzman Dr. Meltem İçkin’e; Sınav Komisyonu
Başkanımız Prof. Dr. Oya Evirgen’in yeterlik belgelerini takdim etmesi ile başladık.

Kutlama yemeğimiz ve plaket törenimiz ile artan mutluluk pasta kesilmesi sırasında zirveye ulaşmıştı. Herkes
ayaktaydı ve alkışlıyordu. Sanki büyük bir ailede kutlanan 25. doğum günü heyecanı vardı salonda. Bu süreçte
beni çok duygulandıran ve mutlu eden iki konuşma oldu. Bunlardan ilkini Uz. Dr. Ferda TOPAL ÇELİKKAN
yaptı. Sözlerinde “Değerli hocalarım, genç arkadaşlarımla bugün karar verdik. İnşallah 40.-50. Yıl kutlamalarını
da bizler düzenleyeceğiz” diyordu yüreklerimize su serpercesine. İkinci konuşmayı ise Prof. Dr. Şahin SI MALI
hocamız yapıyor ve “Şu anki yönetim kurulu bu derneğin yeniden dirilişinin simgesidir!” diyordu. Bir diğer
önemli mesaj ise salona getirilen ve derneğimizin renklerini taşıyan, Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU’nun yolladığı
çiçeğin üzerine iliştirilmişti. Değerli kurucu üye hocamız bizleri unutmamış ve başarı dileklerini iletmekteydi.

Günün finalinde kurucu üyelerimizin söyleşi ve katkıları ile hazırlanan, aynı zamanda pek çok eski fotoğrafın
içinde yer aldığı bir film gösterisi gerçekleştirildi. İleriki toplantılar için görüşler sunuldu. Bu iki hiç bitmesin
istediğimiz günün sonuna gelmiştik.
Biz yönetim kurulu üyeleri olarak doğru bir eğitim yapılanması için ilk adımın atılmasına vesile
olmaktan, genç meslektaşlarımıza doğru mesajları verebilmiş olmaktan, dernek kurucu ve kıdemli
üyelerine hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunabilmiş olmaktan ve son olarak da yaptıklarımızdan
dolayı takdir edilmiş olmaktan çok mutluyduk.
Bu vesile ile eğitim çalıştayımıza fikir babalığı ve başkanlık yapan Prof. Dr. Sait POLAT’a, bizlere kapılarını
açan ve ev sahipliğini üstlenen Prof. Dr. Alp CAN’a, desteklerinden dolayı Ankara Üniversitesi ektörlüğü’ne,
derneğimizi destekleyen siz değerli üyelerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliriz.
Nice 25 yılları kutlayabilmek dileği ile.
Saygılarımla,
THED 13. Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN
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Anıtkabir Ziyaretimizin Hatırlattıkları, Çağrıştırdıkları...
Prof. Dr. Alp CAN, Ankara Üniversitesi
Takvimler 9 Kasım 1953’ü göstermektedir. Prof. Dr. Kâmile Şevki
Mutlu1’nun Ankara’daki evinin telefonu çalar. Arayan Ankara Valisi Kemal
Aygün’dür. Aygün, “Hocam 10 Kasım günü Ata’mızın naaşını Anıtkabir’e
taşıyacağız. Bunun için bir komite kurduk. Naaşı geleneklere uygun olarak
toprağa defnedeceğiz. Ancak bozulmadan korunduğunu belgelemek için
muayene etmenizi rica ediyoruz.” der. Prof. Mutlu, 40 derece ateşle yattığı
için teklifi önce reddeder ve hastalığını gerekçe göstererek, bu görevi bir
başka meslektaşının yapmasını rica eder. Ancak Vali Aygün ısrarcıdır,
“Ben sizi sarar, sarmalar götürürüm. Bu tarihi bir görev!” der. Prof. Mutlu
kabul eder ve 9 Kasım sabahı Etnografya Müzesi’ne gider. Başbakan
Adnan Menderes, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve eski Başkan
Abdülhalik Renda oradadırlar. Mutlu, görevden affını istemekle ne kadar
büyük hata ettiğini o zaman anlar. Gerçekten tarihi bir tanıklıktır bu...
Anıtkabir’in yapımı bitene değin, ATATÜRK’ün naaşının korunabilmesi için
‘tahnit’ denilen bir işlem uygulanmıştır. Gülhane Hastanesinden Patolojik
Anatomi Profesörü Dr. Lütfi Aksu tarafından gerçekleştirilen bu işlem
sırasında naaşa, şırıngayla özel bir formül enjekte edilmiş ve üzerine
formüllerin yapıştırıldığı iki küçük ilaç şişesi, Ata’nın koltuk altlarına
yerleştirilmiştir. Bu işlemden dolayı ATATÜRK’ün naaşı o günkü biçimiyle
korunabilmiştir. Ancak İslam dini, ölünün defnini şart koştuğundan, geçici
tahnitin bozulması gerekmektedir. ATATÜRK’ün Anıtkabir’e naklinden önce
bu işlem için bir komite kurulmuş, Başbakan Adnan Menderes’in
huzurunda tahnitin bozulması için ATATÜRK’ün tabutunun açılması
kararlaştırılmıştır.

Tabutun açılma günü gelip de komite üyeleri toplanınca; Prof. Dr. Kâmile
Mutlu “Başlayın” talimatını verir. Mermer lahit sökülür, sonra betonlar kırılır
ve tabutu kaldıracak olan makaralar lahit salonunun tavanına yerleştirilir.
Meclis Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes ve devletin üst
düzey temsilcileri tabutun çevresinde toplanmış, soluklar tutulmuştur. Tabut
salonun
zeminine yerleştirildikten
sonra
Başbakan
Menderes,
“Hanımefendi, buyurunuz” diyerek ATATÜRK’ün kız kardeşi Makbule
Atadan’ı tabutun yanına götürür. ATATÜRK’ün kız kardeşi başını tabuta
dayar ve dakikalarca öyle kalır. Belki çok uzaklarda, Selanik’te kalan
günleri anımsar, belki de ağabeyinin ruhuna dualar gönderir.

Makbule ATADAN

Tabutun vidaları sökülür. Tahta tabutun içinde madeni bir sanduka
bulunmaktadır. Bu sandukada gaz birikmiş olma olasılığı düşünülerek,
önce bir burgu ile delik açılır. Gaz ya da koku çıkmaz. Zira, sanduka talaş
doludur. Koruma solüsyonuyla ıslatılmış tahta talaşıdır bunlar. Talaş,
naaşın ayak yönüne doğru toplanır. Ağzı kapalı ve içi sıvı dolu bir şişe
bulunur, talaş arasında. Bu, naaşı korumak için kullanılan solüsyondan bir
örnektir, üzerinde terkibi yazılıdır. ATATÜRK'ün naaşı beyaz kefene sarılmış,
sonra kahverengi bir muşambayla kaplanmıştır. Sargıları açmaya başlarlar.
Soluklar tutulmuştur... On beş yıl sonra ilk kez Ata’nın yüzünü
göreceklerdir.

“Yüzünü örten ıslak pamuk kitlesi kaldırılınca, ATATÜRK'ün heykel gibi
duran yüzü ile karşılaştım. Uzun sarı saçlarından ince bir tutam, sol göz
kapağının üzerine düşmüştü. ATATÜRK, Dolmabahçe Sarayı’ndaki
yatağında uyuyor gibiydi.”
Prof. Mutlu, kenarda bekleyen komite üyelerini tabutun başına çağırır.
Onlar da tek tek tabutun içine bakarlar. En başta Başbakan Adnan
Menderes vardır. Koyu renk takım elbisesi içindeki Menderes de,
yanındakilerin yardımıyla katafalka çıkar, ürkek bir biçimde aşağı, tabuta
doğru bakar. En sona Abdülhalik Renda kalmıştır. O da Ata’yla karşı
karşıya gelir gelmez, tabutun yanına yığılıvermiştir. Salondaki herkes
ATATÜRK’ü tek tek gördükten sonra naaş, tekrar solüsyonla ıslatılır. Ata’nın
başı pamuklarla örtülür ve vücudu beyaz kefenle sarılır. Bu sırada bir
komiser, orada görevli adli tıp doçenti Doç. Dr. Cahit Özen’in yanına
yaklaşıp avucunda taşıdığı bir kağıdı gösterir ve şöyle der; “Bu kağıdı
ATATÜRK’ün hemşiresi Makbule Hanım gönderdi. Kefenin içine,
ATATÜRK’ün göğsü üstüne konmasını istiyor.”
Doç. Dr. Özen kağıda bir göz atar. Eski Türkçe bir şeyler yazılıdır kağıtta.
“Böyle bir kağıdı ATATÜRK kabul etmez. Bize kızar, darılır” der. Komiser
kağıdı katlayıp, cebine koyar ve uzaklaşır. Tüm işlemler bittikten sonra,
salonda bulunanlar naaşın iki yanından geçip hep bir ağızdan besmele
çekerler ve naaşı yeni tabuta yerleştirirler. Bu tabut da, 15 yıl boyunca
içinde yattığı gül ağacından yapılmış tabutun içine konur. Üzeri bayrakla
örtüldükten sonra, kapağı kapatılır.
Ve 10 Kasım 1953 sabahı, ATATÜRK'ün naaşı 12 askerin omuzları
üzerinde, 15 yıl önce onu Dolmabahçe’den Ankara’ya getiren top
arabasına yerleştirilip, 136 asteğmenin çektiği bu arabayla, matem marşı
eşliğinde, son durağı olacak Anıtkabir’e taşınır. Ülkemizdeki tüm din
cemaatlerinin temsilcileri de kortejde yerlerini almıştır. Ermeni, Yahudi,
Katolik ve um temsilcilerle, dönemin Diyanet İşleri Başkanı birlikte
yürürler. adyodan yayımlanan o görkemli tören, en az 15 yıl önceki denli
hüzünlü geçmekte, başkent cadde ve sokakları, insan yığınlarıyla dolup
taşmaktadır. ATATÜRK, sonsuza değin kalacağı Anıtkabir’e taşınmaktadır...
Takvimler 3 Ekim 2015’i göstermektedir. Yani aradan yaklaşık 62 yıl
geçmiştir. Geçen bu 62 boyunca milyonlarca Türk çocuğu ve dünya insanı
Ata’ya saygısını ve sevgisini sunmak üzere ebedi istirahatgâhı olan
Anırkabir’i defalarca ziyaret etmiş, ona olan özlemi karşısında gözleri
dolmuş ve derin minnet duygularıyla Anıtkabir’den ayrılmıştır.
Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu’nun bundan tam 0 yıl önce kurduğu Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Histoloji ve Embriyoloji Enstitüsü,
bugün gelinen noktada sayıları 100’ü bulan anabilim dallarımızın kökenini
oluşturmuştur. Bu bilinçle derneğimizin 25. Kuruluş Yılı’nda Ata’nın
huzurunda olmak, biz histolog ve embriyologlar olarak ayrı bir anlam
taşımaktaydı.
13. Dönem Yönetim Kurulu’nun organizasyonu ve daveti üzerine güneşli
bir sonbahar öğleninde hazır bulunduğumuz Ata’ya Saygı Töreni’nde
Ata’mızın “görseydi gurur duyardı” diyeceği bir avuç bilim insanı O’na olan
saygısını sundu. Kamile Hoca’mızın son yolculuğa uğurladığı Ata’mıza
öğrencileri 62 yıl sonra yine ilk günkü kadar bağlı olduğunu gösterdi.
Dernek başkanımız, Prof. Dr. Petek Korkusuz’un Şeref Defterini
yazarken ve imzalarken hissettiği duygular hepimiz tarafından derinden
paylaşıldı. “Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin bir an
yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi için çalışmayı bir namus borcu bildik”
diye yazdı deftere. Daha sonra bir söz verdi “Vizyonunuz, kararlılığınız ve
cesaretinizle açtığınız akıl ve bilim yolunda, çağdaş uygarlık hedefine
ulaşmak için hiç durmadan yürüyeceğiz” dedi Prof. Korkusuz. Bunu öyle
içten ve korkusuzca dile getirdi ki, kendisi ve yönetim kurulu üyelerimizden
Prof. Çiler Çelik Özenci çocuklarının adını “Ata” koymuştu bile yıllar
önce.

1

Halk arasında, “Naaş çürüyüp bozulmuş”, “Çıkan gazlar tabutu patlatmış”,
“Nöbetçi er kokudan bayılmış” gibi, bir yığın söylenti dolaşmaktadır.
Kefenin sargıları açılınca Prof. Dr. Kâmile Şevki Mutlu, orada bulunanların
yardımıyla katafalka çıkar ve ATATÜRK’ün yüzüne bakar. ATATÜRK’ün derisi
kahverengi bir hal almış; ama yüz hatları bozulmamıştır. Prof. Mutlu,
gördüğü tabloyu şöyle anlatır;
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Kamile Şevki Mutlu: Ankara Üniversitesi’nin
kurucusu (19 Ekim 1945) ve ilk dersini veren,
ardından 3 Aralık 1945 tarihinde, o zamanki
adıyla, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji
ve Embriyoloji Enstitüsü’nün kurucusu olan
Türkiye’nin ilk kadın profesörü olma unvanına
sahip değerli bilim insanı.

Sayfa 5

THED Bülteni
Manisa’da “Türkçe Bilim Dili Çalıştayı” Düzenlendi...
Prof. Dr. Sevinç İNAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Histoloji ve Embriyoloji AD.
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin 25. Kuruluş Yılı
etkinlikleri kapsamında ‘Türkçe Bilim Dili Çalıştayı’ Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı ev sahipliğinde 20 Kasım 2015 tarihinde Manisa
Holiday Inn Otel’de ile düzenlenmiştir. Çalıştay Ankara,
Hacettepe, İstanbul, Uludağ, Ege, Balıkesir, Çanakkale, Akdeniz
ve Manisa Celal Bayar Üniversiteleri’nden katılan öğretim üyeleri,
doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile lisans öğrencilerinden
oluşan toplam 13 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Dil, duygu ve düşüncelerimizin aktarılmasını ve insanlar arasında
iletişimi sağlayan en güçlü araçtır. Çağdaş uygarlık içinde
varlığımızı sürdürebilmemiz, akıl, bilim ve sanat yoluyla elde
ettiğimiz ulusal ve evrensel değerleri, kendi kültürel
özdeğerlerimizle harmanlayarak ifade edebileceğimiz bir dil
geliştirmemize bağlıdır. Bilimle uğraşanların kullandıkları dil,
halkın dilinden farklıdır. Bilim dilinde terimler önemli yer tutar.
Bilimsel kavramları karşılayan terim sözcükleri, karmaşık bir
tanımı kısaca anlatabilir. Bilimsel bir yazıyı yazarken, bir kavramı
aktarmak için terimleri kullanmak zorundayız. Düşüncelerimizi,
anlamını kaybetmeden en iyi aktarmayı, kendi anadilimizi
kullanarak yapabiliriz. Biyolojik bilimlerde ortak kullanımdaki
terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunması ve bunların
yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin sağlanması amacıyla bu
çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştay ektör Yardımcımız Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ’ün
açılış konuşmaları ile başlamıştır. Manisa Celal Bayar
Üniversitesi tanıtım filmi, Manisa ili tanıtım filmi ardından Dekan
Prof. Dr. Ahmet VAR, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Sevinç İNAN, Türk Histoloji ve Embriyoloji
Derneği Başkanı Prof. Dr. Petek KO KUSUZ konuşmaları ile
çalıştay devam etmiştir.
Çalıştay sabah programında Prof. Dr. Yener AYTEKİN ‘Temel
Bilimlerde Bilim ve Yazım Dili’; Prof. Dr. Aydın KÖKSAL ‘Bilim ve
Yazın Dili Türkçe’ ve Prof. Dr. Ayşe İLKE ‘Türkçe Bilim Dili

info@thed.org.tr

Olmaya Yetkindir’ başlıklı sunumları gerçekleştirmişlerdir.
Çalıştay öğleden sonra programında Prof. Dr. Canan
HÜ DAĞ’ın ‘Türkçe Bilim Dili Terminoloji’ sunumu sonrasında
katılımcıların katkıları ile biyolojik bilimlerde terminoloji grup
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ortak kullanılabilecek bir
terminoloji sözlüğü oluşturmak için 6 grup oluşturularak alfabetik
sıralamaya göre gruplara terimler paylaştırılmış ve çalıştay
başarılı bir şekilde sona ermiştir.

Sosyal program olarak
ektörlüğümüz tarafından sağlanan
minibüsler ile Mevlevihane, Şifahane ve Tıp Tarihi Müzesi ve Ulu
Cami gezileri yapılarak Manisa’mızın kültürel ve tarihi güzellikleri
şehir dışından gelen konuklarımıza tanıtılmıştır. Bir ülkenin bilim
ve sanat çalışmalarında varlık gösterebilmesi için kendi
geliştirdiği düşünce ve kuramlar ile kendine özgü bilim ortamları
ve o bilim dalında, o ulusal kültürün izi bulunmalıdır. Bir ülkenin
gelişmişliği, o ülkenin ürettiği bilgi ve teknolojiyle paralellik
gösterir. Bilgi ve teknoloji üretmek o ülkenin bilimsel ve teknik
kaynaklarının zenginliği ile ilişkilidir. Gelişmiş ülkeler, kendi
dillerinde olmayan bilim ve teknik kaynaklarını kendi dillerine
kazandırarak diğer gelişmiş ülkelerin edindiği bilgilerden
yararlanmayı amaçlarlar. Biyolojik bilimler ve tıp fakültelerinde
Türkçe’nin bilim dili olması için: yeni kelimelerin Türkçe
karşılıklarının bulunması ve kulanımının yaygınlaştırılması, bilim
dalı, anabilim dalları, fakülte ve üniversite düzeyinde örgütlü bir
şekilde sürekli çalışmaların yapılması, yazılı ve sözlü olarak tıp
dilinde Türkçe terimlerin kullanılmasına öncelik verilmesi
gerekliliğinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Çalıştay’ımız Manisa
Celal
Bayar
Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi tarafından 2015-163 no’lu proje kapsamında
desteklenmiştir. Çalıştayımızın gerçekleşmesinde büyük destek
ve katkıları olan ektörümüz Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ’ye,
ektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ, Prof. Dr.
Muzaffer TEPEKAYA, Prof. Dr. Birol KOVANCILA ’a Türk
Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve Manisa CBÜ Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı adına teşekkür ederiz.
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THED Bülteni
Laboİstatistik: Temel Laboratuvar Bilimleri İçin
Biyoİstatistik Kursunun Ardından...
Doç. Dr. Özgür ÇINAR, Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.

Derneğimiz üyelerinden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özgür Çınar ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim
Üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Sanislioğlu ve Yard. Doç. Dr. Mesut Akyol’un yönetici ve eğiticiliğinde Laboİstatistik: Temel Laboratuvar
Bilimleri İçin Biyoİstatistik Kursu düzenlendi.
23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen kursa derneğimiz üyelerinin ilgi ve katılımı büyüktü. Kısıtlı kontenjanı nedeniyle 40
kişinin kabul edilebildiği kurs, bilimsel araştırmalarını histoloji, embriyoloji, moleküler biyoloji, genetik gibi laboratuvar çalışmalarıyla yapan
araştırmacılar için bu disiplinlerde yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerine ilişkin biyoistatistik analiz yöntemlerini öğrenme ve
uygulama amacıyla gerçekleştirildi. Kurs sonunda kursiyerlerin bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerinin
istatistik analizi için; uygun örneklem büyüklüğünü hesaplayabilmesi, uygun istatistik analiz yöntemini belirleyebilmesi, uygun testi
kullanmayı öğrenebilmesi, elde edilen sonuçları yorumlayabilmesi amaçlandı.
Kursun açılış konuşmasını yapan THED 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Petek Korkusuz, bu çalışma ortamında emeği
geçen herkese THED adına teşekkürlerini sunarak başarılı bir kurs gerçekleştirilmesi dileklerini paylaştı. Ardından konuşan Doç. Dr.
Özgür Çınar, neden bu kursa gereksinim hissettiğini, mesleğimizde biyoistatistiğin önemini ve kursun amaç ve beklenen kazanımlarını
dile getirdi. Ardından Prof. Dr. Yavuz Sanislioğlu temel biyoistatistik kavramlarını ve yaklaşımlarını anlattıktan sonra, Yard. Doç. Dr.
Mesut Akyol biyoistatistik yöntemlerini ayrıntılarıyla anlatarak iki gün boyunca kursiyerlerle karşılıklı katılımlı bir eğitim süreci içinde
kursun bilimsel kısmını sürdürdü.
Kurs sonunda katılım ve teşekkür sertifikalarının taktim edilmesiyle Laboİstatistik kursu başarılı bir şekilde sona erdi.

Profesörlüğe Atananlar...
Değerli Hocalarımızı
THED Yönetim Kurulu olarak kutluyoruz.

Prof. Dr. Murat TOSUN
Afyon Kocatepe Üniv. Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji AD.

Prof. Dr. Gülnur KIZILAY ÖZFİDAN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji AD.

(Atanma Tarihi: 15 Ekim 2015)

(Atanma Tarihi: 02 Aralık 2015)
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THED Bülteni
Yeni Doçentlerimiz...
Değerli Hocalarımızı
THED Yönetim Kurulu olarak kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Doç. Dr. Nuray ACAR.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD
(19.Ekim.2015).

Doç. Dr. Güler Leyla SATI.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD
(19.Ekim.2015).

Doç. Dr. Sinan ÖZKAVUKÇU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Tedavi ve Eğitim
Merkezi, Ankara, Laboratuvar Sorumlusu
(19.Ekim.2015).
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THED Bülteni
Sizlerden Gelenler...
Sayın Prof. Dr. Petek KO KUSUZ,
2-3 Ekim 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen I. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Lisansüstü Eğitim Çalıştayı’nın
organize edilmesi ve gerçekten son derece samimi ortam için, başta siz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, saygılarımı
sunarım. 0 .10.2015,
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Sizleri bugün çok yorduk. Emeklerinize sağlık, yeni birlikteliklerde buluşmak üzere...
Prof. Dr. Emel KOPTAGEL.

Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Geri Bildirimleri...
Aile sıcaklığı ve samimiyeti içerisinde bilim disiplinimizin eğitimini daha yükseklere taşıma çabamıza aracılık eden herkese TEŞEKKÜ LE .
Prof. Dr. Semiha ERSOY
Başarılı bir çalıştay ve sonrası 25. Yıl programı için THED’ne bizi buluşturduğu için çok teşekkür ederim.
Prof. Dr. Ayşegül UYSAL
Güzel ve başarılı bir toplantı oldu. Teşekkürler.
Prof. Dr. Nur ÇAKA
Oldukça iyi organize edilmiş, iyi düşünülmüş bir program oldu. Eşgüdümün sağlanması ve en önemlisi de histoloji ailesinin bir bireyi olarak
hissetmemizi sağladı. Devamı gelsin, her zaman katılıma hazırım. Teşekkürler ve başta Petek Hoca olmak üzere organizatörlere tebrikler.
Prof. Dr. Ender E DOĞAN
Çok içtenlikle hazırlanmış, samimi, hoş bir toplantı oldu. Herkesin saygılı, sevecen olduğu bir ortamdı. Tartışmalar gayet seviyeliydi.
Hazırlanan içerikler oldukça primer özellikte olup geleceğe yatırım bakımından motive ediciydi. Saygılarımla...
Doç. Dr. Murat TOSUN
Çok teşekkürler. İyi ve verimli bir toplantı oldu. Başarılarınızın devamını diliyorum.
Prof. Dr. Tülay İ EZ
Çok iyi düzenlenmiş, çok sevimli ve candan bir toplantı oldu. Temel, az dersten oluşan, çıkan öğrencilerin asgari temel bilgileri olan, ders
içerikleri belirlenmeli. İçerikler çalışmak isteyen birçok grupla düzenlenmeli. Herşey için çok teşekkürler.
Doç. Dr. Yusufhan YAZI
Öncelikle böyle bir organizasyonda bizlere de görev verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben TUS ile girdiğim ve bu şekilde eğitim almadığım için
çok katkıda bulunamadım. Ancak akademisyenlik düşündüğüm ve istediğim için bu çalıştay benim için çok yararlı oldu.
Dr. ümeysa HEKİMOĞLU
Anabilim Dalı’mızın eğitim programları üzerine yapılan bu ilk çalıştayın, çok önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Herkesin kendi
özeleştirisini yapması için bir vesile yarattı. Büyük bir aile olduğumuz hissi oluşturdu. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim.
Çok önemli bir toplantıda ağırlıklı hocalar vardı ancak Y.L. ve doktora öğrencileri azdı ve onların düşüncelerine fazla öncelik verilmemesini
eleştiriyorum.
Sayın Hocalarım, Toplantı düzeni ve organizasyonda herhangi bir sorun yoktu. Önemli olan, güleryüz ve ilginin bu yönetimle arttığını
düşünmekteyim. Teşekkür ediyorum. Çalıştay sonuçları bir şekilde zaten ilerleyecektir.
Derneğimizin özel bir konu ile ilgili ilk toplantısı... Hatalar olacaktır ama, ne güzel olmadı... Olsa da farketmezdi... Devamı güzel konuları ile
herhalde gelecektir... Teşekkürler...
Konunun tartışmaya açılmış olmasının ve tüm yönleriyle konuşulmuş olmasının çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu
kadar kısa bir süre içerisinde sınırlı bir ilerleme oldu. Ancak net bir biçimde bugünün kararlarının verilmiş olmasının ve ileriye yönelik bir
programlama yapılmış olmasının çok önemli olduğu görüşündeyim. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederim.
Sayın Hocalarım. Uzun yıllardan sonra bu adımın atılmış olmasından dolayı çok mutluyum. Organizasyonların devamında genç
arkadaşlarımızın da hem organizasyonun düzenlenmesinde hem de program içinde yer verilmesini rica ediyorum. Bu çalıştayların
devamının da düzenlenmesinin kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Toplantının zamanlaması, planlanan zamana uyulması çok iyiydi. Toplantı baştan sona çok iyi planlanmıştı. Ne yapılacağı, nasıl yapılacağı
çok iyi açıklandı. Tüm emeği geçenleri yürekten kutluyorum.
Çalıştayda emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum. Çalıştayda yetkinlik ve yeterliklerin (çıktıların) belirlenmesi gerçekleştirilebilirdi.
İleriki çalıştayda uzmanlık eğitimi ile doktora eğitiminin karşılıklı gözden geçirilmesini rica ediyorum.
Akreditasyon. Orheus. Az ders. Çok makale. Özgün alan. Hemen tez. Genç yönetim kurulu. Çok güzel işler bunlar.
Çok verimli bir toplantı oldu. Ama önemli olan bunların uygulanmasıdır. Bunun için de sürekli tıpkı evrenin sonsuz genişlemesi gibi mücadele
etmeliyiz. Saygılar.
Histoloji ve Embriyoloji eğitimi açısından büyük kazanımların olduğu bir toplantı oldu. Teşekkürler.
Kora kor mücadele ile geçen bir çalıştay oldu. TŞK.
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THED Bülteni
Sınav Komisyonumuzdan...
Prof. Dr. Oya Evirgen

Doç. Dr. Dilara ZEYBEK

THED Sınav Komisyonu Başkanı

THED Sınav Komisyonu Başkan Yardımcısı

Sayın Dernek Üyelerimiz,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında 11.12.2015 tarihinde yapılan 2015- 2016 yılı II basamak
Nesnel yapılandırılmış Uygulama Sınavında Uzm. Dr. Ferda Topal Çelikkan, Yrd. Doç. Dr. Hilal Göktürk ve Doç. Dr. Nuray Acar
başarılı olarak THED Yeterlik yürütme kurulu yönergesi . maddesi uyarınca yeterlik belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini
kutluyoruz. THED yeterlik belgeleri 30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak olan XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji
Kongresinde kendilerine verilecektir.

Adaylar ile birlikte 2015 yılı II Basamak Sınav süreci ve sonrası kutlama yemeği

2016 YILI YETERLİK I. BASAMAK SINAVI BAŞVURU DUYURUSU
Histoloji ve Embriyoloji yeterlik sınavı yeterlik birinci basamak sınavı başvurularının 30 Mart 2016 tarihine dek derneğin web sayfasında
yer alan başvuru formu doldurularak ilgili formda bildirilen adrese gönderilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.
Birinci basamak sınavına Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğine üye olan, asistanlar ve uzmanlarla, yüksek lisans ve doktora
eğitiminde yeterlik sınavını geçenler girebilir. Ancak ikinci basamağa girmek ve yeterlik belgesi almak için, birinci basamak sınavında
başarılı olmak ve uzmanlık veya doktora derecesini tamamlamış olmaları gerekir.
Birinci basamak sınavı bu yıl, 30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de yapılacak olan XIII. Ulusal Histoloji ve
Embriyoloji Kongresinde yapılacaktır. Sınavın yeri ve saati basvuru süresi tamamlandıktan sonra duyurulacaktır.
Soru bankamızda soru çeşitliliğinin artması ve güncel bilgilerin sınanabilmesi için, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı öğretim
üyelerinden bizzat soru istenecektir.
Saygılarımızla...
Değerli Hocalarımız... Aşağıda örneği sunulan THED Soru Hazırlama Formuna
http://www.thed.org.tr/TR,67/alt-komisyonlar-ve-gerekli-dokumanlar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Derneğimiz

web

sitesinde

NOT: CD ye kaydedilmiş sorularınızı kargo veya posta yoluyla Doç. Dr. Dilara Zeybek adına, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara adresine gönderebilirsiniz.

TÜRK HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ SORU HAZIRLAMA FORMU
Üniversite-Fakülte-Anabilim Dalı:
Hazırlayan Öğretim Üyesi:
Yazılış tarihi:
Aşağıdaki kutulardan birini işaretleyiniz.
Teknikler

Hücre

Dokular

Genel Embriyoloji

Sistemlerin
Histolojisi

Sistemlerin
Embriyolojisi

Soruya temel olan bilgi-becerinin bulunduğu kaynak (lar):
Yazar(lar):
Başlık :
Bölüm:
Baskı, yayın yılı, sayfa:
Soru kökü :
A)
B)
C)
D)
E)
Yanıt (doğru seçenek):

info@thed.org.tr

www.thed.org.tr
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THED Bülteni
Aramıza Katılanlar...
Yeni Üyelerimiz
Bu dönemde Derneğimize 153 yeni üyemiz katılmıştır.
Kendilerine “THED Ailesine Hoşgeldiniz” diyoruz.
Eda AÇIKGÖZ

Hakan DARICI

Hande YAHŞİ

Tuğba EKİZ YILMAZ

Çevik GÜROL

Selin URSAVAŞ

Seda KESKİN

Başak IŞILDAR

Gürkan YİĞİTTÜRK

Meltem KURUŞ

Yeliz BOZDEMİR DÖNMEZ

Tuba ÖZDEMİR

Kubilay Doğan KILIÇ

Özlem Özden AKKAYA

Betül YALÇIN

Rıdvan BAĞCI

Deniz İrem BULUT

Müşerref Şeyma CEYHAN

Betül TEKİN

Duygu KAYIKCIOĞLU

Erkan DELİGÖNÜL

Feyzullah BEYAZ

Emel ÖZTÜRK

Nejat ÜNLÜKAL

Melike ÖZGÜL

Olgu Enis TOK

Pınar ALİŞAN

Mustafa YILMAZ

Tuna ÖNAL

Mehmet Şerif AYDIN

Ayşe CEYHAN

Betül ATIŞ

Orhan ÖZATİK

Nihan BAYINDIR

Esra ASLAN

Gizem Gamze TAŞ

Öznur SAYILIR

Şinasi BAYRAM

Tayfun CEYLAN

Esin AK

Seda ÇETİNKAYA

Arzu RZAYEVA

Saadet Özen AKARCA DİZAKAR

Seda ATAY

Mehmet Enes SÖZEN

Öykü ÖZCAN

Ayşegül Burçin YILDIRIM

Alper YALÇIN

Burcu GÜLTEKİN

Aslı YAYLALI

Gözde Özge ÖNDER

Selina AKSAK KARAMEŞE

Özüm ATLITÜRK

Cennet ALTINTAŞ

Ceren OY

İsmail CAN

Sibel DEMİRCİ DELİPINAR

Seçil YILDIRIM

Emin KAYMAK

İlkay ARMAĞAN

Gülfem ERSOY

Emel ALAN

Kübra Tuğçe ÇİLENK

Esra ÇİKLER DÜLGER

Gökçen KERİMOĞLU

Rukiye KARABACAK

Halime Tuba CANBAZ

Tuğba KOTİL

Merve AÇIKEL ELMAS

Mustafa ÇELİK

Ümray TOPRAK

Hasan Serdar MUTLU

Türkan SAĞIROĞLU

Asiye Aslı EMNİYET

Selim DEMİRTAŞ

Aslı ERDOĞAN

Füsun ERHAN

Pınar KAÇAMAK

Aysun SARIKAYA

Dilek BAYRAM

Nuh YILDIRIM

Büşra Begüm ALİSİNANOĞLU

Melike SAPMAZ METİN

Özlem ÖZBAY ÜNLÜ

Ahmet CEYLAN

Hanife GENÇ

Aylin BUHUR

Tülay MORTAŞ

Özge ÖZGENÇ

Hakan SOYLU

Berrin ÖZDİL

Mansur CİCİ

Mehmet ÖZBEK

Elif Yaprak SARAÇ

Yasemin ADALI

Gamze BADAKUL

Esra ERDOĞAN

Pakize Nur AKKAYA

Musa TATAR

Dileyra ADIGÜZEL

Ebru ÇELİK

Gökçe Nur YÜCEL

Göksel DOĞAN

Özen ÖNAL

Selim ZIRH

Neşe ÇÖLÇİMEN

Ahmet Çağatay ÇİÇEK

Umut DEMİRDELEN

Serbay ÖZKAN

Kasım GÜNEŞ

Gökçe Ceren KUŞÇU

Türker ÇAVUŞOĞLU

Kübra ÇAKILLI

Zeynep FİDANOL ERBOĞA

Sedat KAÇAR

Hazal Seren KAYHAN

Işıl BAYSAL

Şengül ŞENTÜRK

Tuğba Can ŞAHIN

Süheyla Esra ÖZKOÇER

Cemile Ceren GÜL

Duygu DAYANIR

Sinem HAZIR

Sevilay ERİMŞAH

Selma AYDEMİR

Burcu KARAMAN

Gülsüm YARLOĞLUEŞ

Zeliha YETİM

Aysun ÖZBAY

Elif SÖZEN

Latife SEYAR ÇELİK

Elif POLAT

Elçin TEZCAN

İlknur BAYRAKTAR

Dilek ŞAKER

Merve EMRE YANIK

Nursel HASANOĞLU

Nimet Fulya FURUCU

Seda SARIBAL

Özge ÖZÇOBAN

Tuğçe SAPMAZ

Yahya TAŞYÜREK

Ayşe LEKESİZCAN

Zehra SEZER
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THED Bülteni
Derneğimizin İlk Bülteni - 1993...
Tam 22 yıl önce Alp Can Hocamızın editörlüğünde yayınlanan derneğimizin ilk bülteni tarihi bir belge niteliğinde. Okuduğunuzda bu
düşünceye sizlerde katılacaksınızdır. Histoloji ve Embriyoloji Derneği olarak kurulan derneğimizin isminin önüne “Türk” kelimesini
aldığı ilk günlerde yayınlanan bu birinci sayının tamamen (o günlerde çok yeni olan) dijital ortamda hazırlanmış olması da ayrı bir
başarı. Alp Hocamıza arşivinden bu belgeyi bulup bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Umarız bugün çıkarttığımız THED
Bültenleri de 22 yıl sonra bizden sonra geleceklere tarihi birer belge olurlar...
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THED Bülteni
Derneğimizden...
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
13. Dönem Yönetim Kurulu olarak toplantı
gündemlerimiz her ay yoğunlaşarak devam
etmekte.
Son dönem toplantılarımızın önemli
bir
zaman
dilimini
2016
kongremize
yoğunlaştırdık. Kongre Eş Başkanlarımız
Ayşegül UYSAL ve Petek KO KUSUZ
Hocalarımız ile Kongre sekteterimiz Gülperi
ÖKTEM Hocamızın üst düzey gayretlerinin yanı
sıra hem yerel düzenleme komitesinde yer alan
hocalarımız ve meslektaşlarımız hem de biz
yönetim kurulu üyelerinin yoğun çalışmaları
sonucu, unutulmayacak, bilimsel düzeyi çok
yüksek bir kongre yaşayacağımıza inancımız
her geçen gün artmaktadır.
Kongre düzenleme çalışmalarımızda
en çok zorlandığımız alan sponsor firma
katılımının sağlanmasıdır. Bu anlamda değerli
üyelerimizin çalıştıkları medikal firmaları
sponsorluğa ikna ederek kongre düzenleme
kuruluna yönlendirmeleri kongremize çok
önemli bir katkı sağlayacaktır.
Kongremize katılım için önceliği
konaklamalı kayıta vermemizin nedeni, daha
önce yine Çeşme’de yapılan kongremizde,

kongrenin tüm katılımcıların konakladığı tesiste
yapılmasının, birlikteliğe, bire bir görüş
alışverişine ve “büyük bir aile” düşüncesine
katkısının yadsınamaz olduğudur.
Kayıt ve konaklama ücretlerinin
belirlenmesinde Ayşegül, Petek ve Gülperi
Hocalarımızın düzenleme şirketiyle yaptıkları
“kora kor” pazarlıklar sonrasında bizce çok
uygun ve taksitlenebilir fiyatların ortaya çıktığını
düşünmekteyiz. “Keşke katılsaydım” dememek
için biran önce kongre kaydınızı yaptırmanızı
öneririz.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji AD’nın değerli hocaları
ve asistanları, yoğun bir şekilde, 2016
kongremizin hem bilimsel hem de sosyal
anlamda en üst düzeyde olabilmesi için
çalışmaktadırlar. Kendilerine Derneğimiz adına
bu özverileri için teşekkür ederiz.
Bu dönemde dernek yönetimi olarak
bizleri sevindiren bir başka konu yüzden fazla
yeni üyemizin derneğimize kayıtlarının yapılmış
olmasıdır. Çoğunluğu akademik hayatlarının
başlangıcında
olan
meslektaşlarımızın
katılımıyla dernek üye sayımız 500’ün üzerine
çıkmıştır. Bu da bizi disiplinimizin geleceği

açısından heyecanlandırmaktadır.
Bildiğiniz gibi yönetim kurulu olarak
göreve geldiğimizden buyana üyelerimizin
birikmiş
aidatlarıyla
ilgili
bilgilendirme
yapmaktayız. Bu bilgilendirmeler sonucunda
çok sayıda üyemiz birikmiş ve/veya içinde
bulunduğumuz
yıl
aidatlarını
ödediler.
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ödemelerini
henüz tamamlayamayan üyelerimizin en kısa
sürede
aidat
borçlarını
ödeyeceklerine
inancımızı bir kez daha sizlerle paylaşmak
isteriz. Aidat borçlarınızla ilgili bilgilendirme
almak için info@thed.org.tr e-posta adresine
mesaj gönderebilirsiniz.
THED Yönetim Kurulu olarak,
görüşlerinizi
bize
bildirmek
amacıyla
info@thed.org.tr
adresimizi kullanmanızı,
http://www.thed.org.tr/ web adresimizi “sık
kullanılanlar” listenize eklemenizi rica ediyoruz.
13. Ulusal Kongremiz THED 2016
için Çeşme Ilıca Hotel’de 30 Nisan-3 Mayıs
tarihlerinde buluşmak üzere...
Yeni Yılınınız kutlu olsun.
Saygılarımızla...
THED 13. Dönem Yönetim Kurulu

Editörden...
THED Bülteni
Sayı: 3
Ocak 2016
Türk
Histoloji ve Embriyoloji
Derneği
Yayınıdır
THED Adına Sahibi
Prof. Dr. Petek KORKUSUZ
Dernek Başkanı
Editör
Prof. Dr. Özhan EYİGÖ
Yayın Kurulu
Prof. Dr. A. Çevik TUFAN
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM
Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ
Prof. Dr. Çiğdem ELMAS
Doç. Dr. Ayten TÜ KKANI
Doç. Dr. Özgür ÇINA
Doç. Dr. A. Gürol
BAY AKTA OĞLU

Prof. Dr. Özhan EYİGÖR
Değerli “THED Bülteni” Okurları,

Bültenimizin, sizlerin değerli katkılarıyla hem içerik hem de kalite açısından daha ileri
gideceği düşüncesiyle, eleştirilerinizi, görüş ve önerilerinizi, meslektaşlarımızın emeklilik, vefat
bilgilerini, akademik yükseltmelerini, doçentlik sınavı başarılarını, lisansüstü eğitim mezuniyetlerini,
atanmalarını ve bilimsel başarılarını bizlerle info@thed.org.tr e-posta adresinden paylaşmanızı
önemle rica ediyoruz.
THED Bülteni’nin bu 3. sayısında ilk olarak, yönetim kurulu olarak bizleri hem
heyecanlandıran hem de gururlandıran organizasyonumuzu sizlerle paylaştık. Çevik Hocamızın içerik
yazısıyla Lisansüstü Eğitim Çalıştayı’mız, Anıtkabir Ziyaretimiz ve 25. Yıl Kutlamalarımızla ilgili
yaşadıklarımızı olabildiğince çok görselle sizlere aktardık. Alp Hocamızın, değerli Kamile Hocamızı
da anan duygu yüklü yazısını mutlaka okumanızı isteriz. Çalıştayımız sonrası sizlerden aldığımız ve
bu bültende yayınladığımız geri bildirimlerin, bizlere gelecek için daha iyisini yapma azmi verirken bir
o kadar da sorumluluğumuzu, daha iyiye ulaşma yönünde, arttırdığını düşünmekteyiz.
Bültenimizde Sevinç Hocamız Türk Bilim Dili Çalıştayı ve Özgür Hocamız Laboİstatistik
Çalıştayı ile ilgili izlenimlerini sizlere aktardılar. Sınav komisyonumuzun yeterlilik sınavı ile ilgili
bilgilendirmelerini sizlerle paylaştık.
Doçentlik sınavında başarılı olarak “doçent” ünvanı alan meslektaşlarımızla profesörlüğe
atanan Gülnur ve Murat Hocalarımızı hep beraber kutladık. Aramıza yeni katılan yüzü aşkın sayıdaki
(belki de dernek tarihimizde bir rekor) yeni üyelerimizi sizlere tanıtırken kendilerine “Ailemize Hoş
Geldiniz” dedik. 22 yıl önceki ilk Bültenimizle tarihin derinliklerine indik.
Bültenimizi çıkartmayı başlangıçtaki heyecanımızla sürdürüyoruz. Umarız ki size de bu
heyecanımızı yansıtabiliyoruzdur. Bu heyecanın sürdürülmesinde sizlerden gelecek katkıların da çok
önemli olacağını bir kez daha vurgularken, gelecek 4. sayımızla birlikte, THED 2016 Kongremizde
buluşmayı diliyoruz.
Bir sonraki THED Bülteni’ne kadar,
Sevgi ve Saygılarımızla...
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için TIKLAYINIZ

THED Bülteni’nin geçmiş sayılarına yukarıdaki linklerden veya
http://www.thed.org.tr/TR,24/belge-ve-yayinlar.html web adresimizden erişebilirsiniz.
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THED Bülteni
13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihlerinde Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
tarafından Çeşme-İZMİ ’de düzenlenecektir.
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THED Bülteni
15. Uluslararası Histokimya ve Sitokimya Kongresi
19-22 Haziran 2016 tarihlerinde Türk Elektron
Mikroskopi Derneği öncülüğünde İstanbul’da
düzenlenecektir.
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