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Değerli Meslektaşlarımız, 

Geçen yılki buluşmamızın üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl Cumhuriyetimizin 95. kuruluş 
yıldönümünde Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da 28. Ulusal Patoloji Kongresi için 
bir araya geliyoruz. Yıl dönümlerinden söz etmişken: bu yıl federasyonumuz da 12 yaşını 
doldurarak çocukluk yıllarını geride bırakıp, gençliğe yelken açtı. Federasyonumuzun 
çalışma grupları, komisyonları ve diğer organları ile her geçen yıl daha da kurumsallaşarak, 
gelişip, güçlenmesini arzu ediyoruz. Çünkü pek çok uzmanlık alanın sahip olmadığı 
bu birleşmiş “tek” yapı, bizim ulusal ve uluslararası kurumlar karşısındaki duruşumuzu 
sağlamlaştırıyor.

Uzun zamandır yapılan çalışmaların meyvesi olarak, bu yıl içerisinde Tıbbi Patoloji 
Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu, uzmanlık eğitimini akredite etmeye başladı. 
Bu seneki kongremizde yedi eğitim kurumunun uzmanlık eğitiminin PDF tarafından 
akredite edildiğini sevinçle duyuracağız. Önümüzdeki yıllarda akredite kurumların 
sayısının hızlıca artacağından ve tüm genç uzmanlarımızın her kongrede düzenli olarak 
yaptığımız Yeterlik Sınavı’na girme alışkanlığı kazanacağından eminiz. 

Bu yıl standardizasyon komisyonumuz “Hedefe Yönelik Tedavide Patolojik Süreçlerin 
Önemi” adı altında temel laboratuvar işlemlerinin önemine vurgu yaptığı ve 3 Mart 
2018’de Adana’da başladığı kurslar dizisi yolculuğunu İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, 
Diyarbakır ve Ankara duraklarından geçerek; Aralık ayında İstanbul’da noktalayacak. 
Ancak, bu kursu alan arkadaşlarımız, öğrendiklerini kendi çevrelerinde yaymaya devam 
ediyor olacaklar. 

Bu yıl Etik Komisyonumuz’ un da içinde bulunduğu bir grup meslektaşımız, “Tıbbi 
Patoloji Uzmanlığı Meslek Etiği İlkeleri” adı altında bizim alanımıza özgü etik kodları bir 
araya getirdi. Tartışmaya açılan ve tartışmalar ile biçimlenen bu metin web sitemizde de 
yer alıyor. Bu metni bu yılki genel kurulumuzda onaya sunacağız. 

En genç komisyonumuz olan Sosyal Medya Komisyonu (SoMe) bu sene çok çalıştı. ”The 
Ultimate Goal “ isimli tanı ve tedavide patolojinin rolünü anlatan kurgusal kısa filme 
Türkçe altyazı hazırlandı ve altyazılı hali ile film sosyal medya platformlarında paylaşıldı. 
Bu yıl ikincisi düzenlenen Pathart yarışmasının sonuçlarını da heyecanla bekliyoruz. 
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Bu yılki kongremizin bitiminde 31 Ekim 2018 günü patolojinin alt alanlarında uzmanlaşma 
yolu olarak “Sertifikasyon” üzerinde tartışacağımız bir çalıştay düzenliyoruz. Bu konuda başı 
çeken gruplar Nefropatoloji ve Moleküler Patoloji grupları oldu. Her iki grup hazırladıkları 
ayrıntılı sertifikasyon yönerge önergelerini çalıştayımızda sunacaklar. Çalıştay sonunda, bu 
konuda daha berrak fikirlere sahip olmayı ve yol haritalarımızı netleştirebilmeyi umut ediyoruz. 

Türk Patoloji Dergisi’nin bu yıl 34. cildindeyiz. Artık her sayıda Türkiye içinden ve dışından 
neredeyse eşit sayıda makale yayınlıyoruz. Ancak Güncel Patoloji Dergisi ise henüz çok genç ve 
indekslere girebilmek için yayınlarınızı bekliyor. Türkçe bir patoloji dergisini ayakta tutabilmek 
ve geliştirebilmek istiyorsak, desteklerinize ihtiyaç var. 

Biliyorsunuz, patolojinin mutfağında tekniker/teknisyen arkadaşlarımız bulunuyor. Onların 
mesleki örgütlenmeleri, laboratuvarlarımızın kalitesinin yükselmesi için büyük önem taşıyor. 
Kongremizin son gününde bu konuya ayrılmış olan iki oturuma bu açıdan dikkatinizi çekmek 
istiyorum.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışma gruplarımız boş durmadılar: ülkenin dört bir yanında 
bütün yıl boyunca süren eğitim aktiviteleri, çalışma gruplarımız ve derneklerimizin çabaları 
ile gerçekleşti. Bu toplantıların bir bölümünden özetleri ilerleyen sayfalarda göreceksiniz. Bu 
toplantılar hem bilgi alışverişine imkan verirken; hem de birlikte gezip, eğlenme fırsatı yaratarak 
bizleri birbirimize daha da yakınlaştırdı. 

İki yıllık görev süremizi tamamlayarak, nöbeti yeni bir ekibe devretmeye hazırlandığımız bu 
sırada, hepinize yönetim kurulumuz adına HOŞÇA KALIN diyor ve birlikte çalışmaktan gurur 
duyduğumuz tüm kurul, komisyon ve çalışma gruplarına yoğun çabaları için şükranlarımızı 
sunuyorum.

Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Adına

Serpil Dizbay Sak 



3

•	 Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu akreditasyon konusundaki hazırlıklarını tamamlayıp, başvuran 
kurumların dosyalarını inceledi ve bu kurumlara ziyaretler yaptı. Bunun sonucunda artık 7 kurumun 
eğitim programı akredite oldu.

•	 Standardizasyon komisyonumuz 
“Hedefe Yönelik Tedavide Patolojik 
Süreçlerin Önemi” adı altında temel 
laboratuvar işlemlerinin önemine 
vurgu yaptığı kurslar dizisini Adana, 
İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, 
Diyarbakır ve Ankara’da yaptı. 
Dr. Kutsal Yörükoğlu önderliğinde 
düzenlenen ve Dr. Halide Nur 
Ürer ve Dr. Serdar Altınay’ın da 
katıldığı kurslar, Aralık ayında 
İstanbul’da gerçekleşecek son kurs 
ile noktalanacak.

•	 Bu kursu alan kursiyerlerden 
bazıları, öğrendiklerini kendi 
laboratuvarlarında da anlattılar.
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•	 SoMe bu yıl “PathArt Mikrofotoğrafi Yarışması” nın ikincisini düzenledi.

•	 Yarışmanın Türk Patoloji Dergisi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulması dergimizin tanınırlığına 
da katkıda bulundu.

•	 6. Konya Bilim Festivali’nde Dr. Pembe Oltulu ve Dr. Duygu Şener patolojinin tanıtımını yaptılar ve 1. 
PathArt yarışmasına ait eserler sergilendi. 

•	 Patolojinin tanıtımı için Dr. Sultan Çalışkan tarafından bir tanıtım afişi tasarlandı ve sosyal medya 
platformlarında yaygın olarak paylaşıldı.

•	 “The Ultimate Goal” isimli kısa film için Dr. İbrahim Kulac, Dr. Eylül Gün ve Dr. Güneş Güner 
tarafından Türkçe altyazı hazırlandı ve sosyal medya platformalarında paylaşıldı. Patolojinin önemini 
vurgulayan bu filmi web sayfamızda da bulabilirsiniz.

•	 Hematopatoloji Çalışma Grubu, Türk Patoloji Derneği ile birlikte, 24-25 Şubat’ ta “Lenf Nodu 
Patolojisi” kursunu; Ege Patoloji Derneği ile birlikte, 3-4 Mart tarihinde ise “Lenfoid Maligniteler “ 
kursunu düzenledi. 

•	 Ankara Patoloji Derneği tarafından Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası’nda düzenlenen Patoloji 
Kış Okulu 2018 programı kapsamında; çalışma grubu üyeleri, ‘Kemik iliği biyopsisi değerlendirme 
kriterleri’, ‘Reaktif kemik iliği patolojilerinin ayırıcı tanısı’, ‘Endoskopik biyopsilerde gastrointestinal 
sistemin lenfoproliferatif hastalıklarına yaklaşım’ ve ‘Baş-boyun lenfoid lezyonlarına yaklaşım’ 
başlıklı dersleri verdiler.

•	 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Kanada’da düzenlenen 37th World Congress of the International 
Society of Hematology toplantısına davet edilen Dr. Ayşegül Üner ‘Sample Cases of Newly Defined 
Entities in the WHO 2016 Classification of Hematological Malignancies’ başlıklı konuşmayı yaptı.
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•	 Dermatopatoloji Çalışma Grubu 24 Mart’ ta “Alopesi ve Tırnak Lezyonları” konulu toplantıyı yaptı.

•	 “Mikozis fungoides ve ayırıcı tanı” konulu kurs, 6-7 Ekim 2018’de Türk Patoloji Derneği çatısı 
altında, İstanbul’da tekrarlandı. 

•	 Dermatopatoloji Çalışma Grubu üyelerine 3-4 ayda bir, o dönemin ilginç literatürlerinin derlenerek 
gönderildi.

•	 Dermatopatoloji Çalışma Grubu’ndan hocalarımızın katkısıyla “Deri Tümörleri” kitabı basıldı. 

•	 Merkel hücreli karsinom ile ilgili Dr. Övgü Aydın başkanlığında multidisipliner bir çalışma projesi 
başlatıldı. 

•	 Güncel Patoloji Dergisi’nin Dermatopatoloji Özel Sayısı için çalışmalar başlatıldı.

•	 Nefropatoloji Çalışma Grubu Ankara Patoloji 
Derneği ile birlikte 23-24 Aralık’ ta 2 tam 
günlük “Olgularla Nefropatoloji” konulu kursu 
gerçekleştirdi.

•	 Belek’de Türk Nefroloji Derneği tarafından 
3-7 Ekim’de düzenlenen 35. Ulusal Nefroloji, 
Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon 
Kongresi’nde yarım günlük “Olgularla Güncel 
Nefropatoloji” kursunu düzenledi. 

•	 Grubun İstanbul ili üyeleri yerel toplantılar 
düzenleyerek olgu paylaşımları ile 
sürdürdükleri aktif eğitime 2017-2018 
akademik yılında da kesintisiz devam ettiler. 
Ankara’daki üyeler ise 16 Şubat’ ta Başkent 
Üniversitesi’nde bir araya gelerek Dr. Handan 
Özdemir’in “Renal Transplant Patolojisi 
Güncellemesi” konulu sunumunu dinleyerek 
Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olarak 
ayrılan Dr. Dilek (Ertoy) Baydar’a veda ettiler.

•	 Grup 2013 yılında Ankara’da yaptığı 
“Nefropatoloji’de Sertifikasyon” temalı çalıştay 
sonrasında oluşturulan yönergenin hayata 
geçebilmesi için, PDF tarafından 31 Ekim 
2018 tarihinde düzenlenecek olan “Patolojide 
Sertifikasyon” konulu çalıştaya etkili bir katılım 
planlıyor.
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•	 Baş Boyun Çalışma Grubu üyeleri 8-11 Mart’ ta 4. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresine ve 
28 Nisan -2 Mayıs’ ta yapılan 2. Baş Boyun Cerrahisi Kongresine konuşmacı olarak katıldılar. 

•	 Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yürütülen Diş Hekimliğinde “Oral Patoloji” uzmanlık dalı ile 
çalışmalar içinde yer aldılar. 

•	 Pulmoner Patoloji Çalışma 
Grubu Çukurova Patoloji 
Derneği işbirliği ile 20 Ocak’ta 
Adana’da Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde ‘‘Olgular 
Eşliğinde Akciğer ve Plevra 
Tümörlerine Yaklaşım’ kursunu 
düzenledi. 

•	 Türk Toraks Derneği’nin          
11-15 Nisan 2018 tarihinde 
Antalya’da düzenlediği            
21. Yıllık kongresinde çalışma 
grubu üç oturum gerçekleştirdi. 

•	 İstanbul ve Ankara’da yapılan 
aylık toplantılar bu dönemde    
de devam etti. 

•	 Nöropatoloji Çalışma Grubu Nisan ayında Sivas’ta Dr. Reyhan Eğilmez’in ev sahipliğinde Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde toplandı. Toplantı dışında kalan zamanlarda Cumhuriyetin temellerinin 
atıldığı, Sivas Kongresi’nin yapıldığı “Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi” ve Divriği Ulu Camii de 
grupça ziyaret edildi. 

•	 Jinekopatoloji Çalışma Grubu 31 Mart’ ta Anadolu Patoloji 
Derneği ile birlikte “Olgular eşliğinde Jinekopatolojide Merak 
Edilenler” kursunu gerçekleştirdi.

•	 Dr. Meral Koyuncuoğlu ve Dr. Handan Zeren’in editörlüğü 
ve Dr. Çağnur Ulukuş’un yardımcı editörlüğü ile “Jinekolojik 
Tümörlerin Patolojisi” kitabını tamamladı.
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•	 Hepatopankreatikobiliyer Patoloji Çalışma Grubu 10 Mart ‘ta Çukurova Patoloji Derneği ile birlikte 
“Karaciğer Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonları” ve 6 Mayıs’ ta da Türk Patoloji Derneği ile birlikte 
“Nöroendokrin Tümörler” Kursu düzenledi.

•	 Moleküler Çalışma Grubu tüm grubun katkılarıyla Sertifikasyon Çalıştay’ında sunulmak üzere daha 
önceden hazır olan taslağı baz alarak bir sertifikasyon yönergesi hazırladı.

•	 Meme Patolojisi Çalışma Grubu Ege Patoloji 
Derneği ile birlikte Ege Üniversitesi Muhittin 
Erel Amfisi’nde kurs düzenledi.

•	 Duayen emekli hocalarımız Yıldız Erhan ve 
Altan İplikçi onuruna düzenlenen bu toplantıya 
Yıldız Erhan Hoca da katıldı.

•	 Gastrointestinal Sistem Patolojisi 
Çalışma Grubu 4 Mayıs’ ta 
“Gastrointestinal Kanal Tümörleri 
ve Öncül Lezyonları, 5 Mayıs’ta 
“Nöroendokrin Tümörler” kurslarını 
düzenledi. Yoğun bilimsel 
içeriği olan ve yüksek katılımın 
gerçekleştiği kurslar, Galata Kulesi 
manzarası eşliğinde yenen akşam 
yemeği ile tamamlandı.
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•	 Kemik Yumuşak Doku Patolojisi Çalışma Grubu 
23 Mart’ta “Uzmanıyla Mikroskop Başındayız: 
Yumuşak Doku Tümörlerinde Morfolojik Patern 
Analizi “ ve 11 Mayıs’ta “Uzmanıyla Mikroskop 
Başındayız: Kemik Tümörlerinde Tanısal 
Algoritma” konulu toplantıları Dr. Sergülen 
Dervişoğlu önderliğinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

•	 Çalışma grubu oluşturulan mesajlaşma 
platformu aracılığı ile ilginç olguları  birbirleriyle 
paylaşmakta ve tartışmaktadır. Bu platformda 
olgulara ait mikroskobik ve radyolojik görüntüler 
paylaşılarak akademik ve sosyal iletişim güçlü bir 
şekilde sağlanmaktadır. 

•	 Endokrin Patoloji Çalışma Grubu 
12-13 Mayıs’ta Sitopatoloji 
Derneği’nin de katılımı ile, Trakya 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
Edirne’de “Tiroid Hastalıkları 
Sito-Histopatolojisi” çalıştayı 
düzenledi. Çalıştay öncesi 
Dedeağaç-Yunanistan turu ile 
hazırlanıp, çalıştay sonrası Edirne 
şehir turu ile çalıştayı tamamladı. 

•	 Bu çalıştaya endokrin patoloji 
alanında kendisinden çok 
şey öğrendiğimiz emekli 
hocalarımızdan Dr. Feriha Öz de 
katıldı.

•	 Grup bu yıl da mail grubunda 
haftalık olgu sunumları ile ilginç 
olguları paylaştı.


