
Sitopatoloji Yandal 
Örneğinden Neler Öğrendik?

Prof. Dr. Ali Veral 



Türkiye’de sitopatolojinin Tarihçesi

İstanbul Üniversitesi

1951

Prof. Dr. Osman 
Nuri Aker 

1969 

Prof. Dr. Uğur 
Hacıhanefioğlu

1970

Prof. Dr. 
Özden Günel

1988

Prof. Dr. Ali 
Ulvi Özkan

İstanbul Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Ankara Üniversitesi 
Sitoloji Bilim Dalı 
Kuruluşu



Sitopatoloji 

• Sitopatoloji, patolojinin bir dalıdır ve her patoloji uzmanı belli bir 
düzeyde sitopatolojik tanı koyma yetkinliğine ulaşmış olmalıdır 

• İleri incelemeler, konsültasyon, organizasyon, sitopatolojik verilerin 
değerlendirilmesi ve üst düzeye aktarılması gibi konuların bölgesel ve 
ulusal düzeyde derlenip değerlendirilmesi, sitopatolojik projelerin 
üretilebilmesi ve yönlendirilebilmesi için sitopatoloji yan dal 
uzmanlarının (SP-YDU) bulunması gereklidir 

• SP-YDU sayısı, ülke genelinde nüfus ve eğitim hastanelerinin 
dağılımına göre planlanmalıdır



Sitopatoloji 

• SPYDU aktif olarak rutinde çalışan ve deneyimini yitirmeyip sürekli 
geliştiren ”konsültan” hekim kimliğini korurken, yan dalı ile ilgili sözü 
edilen konulara da zaman ayıran kişi konumunda olmalıdır. 

• SP-YDU ”konsültan” konumda olmalı, sitolojik tanı yetkisi yan dal 
tekelinde olmamalıdır. 



• Patoloji uzmanlığı üzerine yapılan sitopatoloji yan dal eğitimi
konusunda tecrübeli olan sitopatoloji yandal uzmanları tarafından
verilmektedir.

• Sitopatoloji yandalı sitopatoloji prensipleri, sitopatoloji laboratuvar
teknikleri ve yönetimi hakkındaki bilginin gelişmesini ve
derinleşmesini sağlamaktadır.



Sitopatoloji Eğitimi Veren Kurumlar

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi??



• TOPLAM: 31

(Kamu kurumlarında aktif çalışan: 18 kişi)

• SB tarafından belgelendirilen (1983-1994): 4  

• Yurt dışında 2 yıl Sitopatoloji çalışıp, yurt içi denklik alan: 3

• Yurt içi bir kurumda 2 yıl+ tez: TOPLAM: 24 (1994-.....)



Sitopatoloji Yandal Uzmanlığının Avantajları:

• Zorunlu hizmet yükümlülüğünü büyük şehir ve eğitim hastanelerinde 
yapabilmek

• Hasta başı değerlendirme ile yetersizlik oranlarını düşürmek

• Daha az invaziv yöntem ile hasta kontrolünü sağlamak

• Performans katsayısının yüksekliği

• Akademik yükselme olanağı



Sitopatoloji Yandal Uzmanlığının 
Dezavantajları:
• Sitopatoloji yandal uzmanlarının görev tanımının olmaması ve kurum 

yöneticilerinin inisyatifine bırakılması

• Sitoloji bakan patolog ile materyal paylaşımındaki sorunlar

• Smear yükünün tümüyle sitopatoloğa yüklenmesi

• Dokusu ile birlikte gelen sitolojik örneklerin değerlendirilmesi sırasında 
dokunun görülmesinin engellenmesi

• Yandalcıların anadal hakkının engellenmesi 

• Anadal uzmanlarının bazılarının yandalı dikkate almaması

• Yandal zorunlu hizmetinin olması

• Yandal eğitimi sırasında performans ödemelerinin asistan düzeyine düşmesi


