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Anket genel bilgiler

• Anket e-mail ve sosyal medya yoluyla duyuruldu

• Survey-monkey’de çevrimiçi dolduruldu

• 184 kişi katıldı

• 13 çoktan seçmeli

• Tüm sorular tam veya tama yakın yanıtlandı

• 1 soru açık uçlu
• 46 kişi yanıt yazdı



Demografik özellikler

• Üniversite + Eğitim Ar. %75

• Akademik ünvan % 48

• Uzman % 45

• 10 yıldan fazladır uzman %50



• 72 kişi yurt dışında bulunmuş

• 112 bulunmamış

















Sizce aşağıdakilerden hangisi sertifikasyondan (ve yan dal 
uzmanlığından) beklenecek yarar ne olabilir? Her başlık için 
'önemsiz/az önemli', 'önemli', 'çok önemli' seçeneklerinden 
birini seçiniz.
• Derinleşen bilgi ile üretilen iş kalitesinin yükselmesi (%96)

• Bazı özellikli alanların bu alanlarda gerçekten bilgisi olanlar tarafından icra
edilmesi (%95 önemli-çok önemli)

• Patoloğun kişisel gelişimini desteklemesi (%90)

• Resertifikasyon mekanizması ile eğitimin devamlılığının sağlanması (%85)

• Bazı özellikli teknik alanların icrasında patologların elini başka uzmanlık
alanlarına ve hastane yönetimlerine karşı güçlendirmesi (%79)

• İş başvurularında objektif bir kriter olarak kabul edilebilirliği (%73)

• Patoloğa tecrübesi olmayan bir alanda "Bu alanın uzmanı değilim" diyerek
işi yapmaktan kaçınma imkanı vermesi (%56)



Türkiye’de patolojinin alt dallarında sertifikasyonun sakıncaları 
nelerdir?Her başlık için 'önemsiz/az önemli', 'önemli', 'çok 
önemli' seçeneklerinden birini seçiniz

• Sertifikasyon eğitimi için başvuru merkezlerinin kısıtlılığı nedeni ile
isteklilerin uzun bekleme süreleri (%81 önemli-çok önemli)

• Sık değişen yönetmelikler nedeni ile karşılaşılabilecek şimdiden
bilinemeyen durumlar (%80 önemli-çok önemli)

• Sertifikaya sahip olan ve olmayanlar arasında iş yükü dengesizliği (%76 
önemli-çok önemli)

• Sertifikaya sahip olan ve olmayanlar arasında oluşabilecek maddi
dengesizlik (%70 önemli-çok önemli)

• Sertifikasyon eğitimlerinin sertifika almak isteyen kişilere ekstra yük
getirmesi (%62 önemli-çok önemli)

• Sertifikasyon eğitimlerinin sertifika eğitimini verecek kişi/ kurumlara ekstra
yük getirmesi (%60 önemli-çok önemli)



Açık uçlu sorulardan özet

• Artan bilgi birikimini yönetebilmenin yeni yollarını keşfetmek zorundayız 

• Eğitim ortamı standartları saptanmalı ve uygun olmalı
• Liyakatli ve gercekten adaletli bir programlama 
• kriterler çok iyi belirlenmelidir 
• adaletli torpil olmayan 

• Sertifika objektif bir sınav sonucu verilmeli
• (OSYM vs olabilir)
• Objektif bir sınav olmazsa birilerinin ekmeğine yağ sürmekten öteye geçemez
• Önemli olan kalitatif değerlendirmenin yapılmasıdır

• Resertifikasyon düşünülmeli

• Yıllardır bir konu ile ilgilenen kişilerin haklarının da korunması



Sorunların bildirimi 

• Ancak bu kriterlere karar verenler meslek örgütleri değil, siyasi yanı olan 
kişiler olduğundan, bu yol çıkmazda gözüküyor

• Üniversite hastanelerinde gerekli olduğunu, ancak devlet hastanelerinde 
gerekli olmadığını 

• .... diğer alanlarda da belli bir standartta güncelliğini koruması gerekir
• ya atıl bir yere gidip eskiyorsunuz, ya yoğun, hemen her konudan biyopsinin geldiği 

ve hepsini anlamanız beklendiği bir merkezde işi kıvırmaya çalışıyorsunuz....
• Tek bir dala sıkışmak, yeri doldurulamaz uzmanlar yaratabilir
• ....genel patolojiden uzaklaşmasına yol açarak .....

• ......bir nevi eğitimde eşitsizlik de doğuracaktır 

• ....özel sektöre yarayacak bir çalışmadır 



Olumsuz bildirimler

• İnsanların birbirinin önünü kesmede kullanabileceğini düşünüyorum

• ...herşeyi ben bilirim diyen kişilerin tekeline dönüşmesi... 

• patologlar arasında ciddi sorunların ortaya çıkma ihtimali de yüksektir 

• birilerinin değirmenine su taşımaktan öteye gitmeyeceği kanısındayım

• .....istismar edilebileceğinden endişe ederim 

• bu sertifikasyon ile tekelleşme çabası niye 



Verimli bir Çalıştay Dilerim

• Uzmanlık sonrası bir eğitim ihtiyacı var.

• Bu eğitim ihtiyacı tüm dallar için var.

• Alınan belge diğerlerinin çalışmasını engellememeli.

• Oluşturulacak programın standartları olmalı

• Program bir öznel sınav ile değerlendirilmeli

• Tüm süreç standart ve adil olmalı, liyakata dayanmalı

• Resertifikasyon içermeli 


