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Değerli Meslektaşlarımız, 

Patoloji Dernekleri Federasyonunun son bir yıllık çalışmaları konusunda sizi bilgilendirmek 
amacıyla etkinliklerimizi özetleyen bir bülten hazırladık. 

Federasyonumuzun 28 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapılan olağan genel kurulu 
sonucunda seçilen yönetim kurulu aynı gün görev dağılımı yapmış ve Prof. Dr. Kemal 
Bakır başkan, Prof. Dr. Şeyda Erdoğan sekreter, Prof. Dr. Derya Gümürdülü sayman, 
Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet, Prof. Dr. Erdener Özer, 
Prof. Dr. Kürşat Yıldız, Prof. Dr. Ümit Çobanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Uğuz üye olarak 
belirlenmiştir. Bütün yönetim kurulu toplantılarımız derneklerimizin başkanlarının 
katılımı ile Genişletilmiş Yönetim Kurulu olarak yapılmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği ile daha önceki yıllarda olduğu gibi yakın 
ilişkiler sürdürülmüştür. Sağlık Bakanlığı’nın Akılcı Laboratuvar Uygulamaları projesi ile 
patoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya raporlarının belli standartlara ulaşma çalışmalarına 
hem katkı sunulmuş hem de denetlemelerde Federasyon olarak görev alınmıştır. TTB 
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu toplantılarına katılarak uzmanlık derneklerinin 
birlikte davranmaları ve uzmanlık öğrencilerinin eğitiminin düzenlenmesine destek 
sağlanmıştır. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Patoloji Kongresine bildiri ile katılan iki araştırma 
görevlisi meslektaşımıza katılım desteği sağlanmasına karar verilmiştir. İstanbul Üniver-
sitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Zeynep Kain’in ‘‘Role of immunohistochemistry on 
differential diagnosis of pediatric renal tumors: Expression of cyclin D1, PTEN, PDGFR-
alfa and beta catenin’’ ve Hacettepe Üniversitesinden Gözde Elif Taşar’ın ‘‘Microsatellit 
instability, a prognostic factor for the early stage endometrial cancer’’ başlıklı çalışmala-
rına 4000’er TL katılım desteği uygun görülmüştür. 

Federasyonumuzun gerçekleştirdiği Sertifikasyon Çalıştayı sonucunda, “Yapılandırılmış 
Uzmanlık Eğitim Kursları” düzenlenmesi önerilmişti. Bu kurslarını yapmaya başlayan 
çalışma gruplarının yanı sıra bunu gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdüren çalışma 
gruplarımızın da en kısa sürede bu kurslarını tamamlayacaklarını düşünüyoruz. 

Özel hekimlik yapan patologların sorunlarını tespit edip çözüm önerileri oluşturmak 
için bir Yönetim Kurulu toplantısına davet edilen meslektaşlarımızdan, özel patoloji 
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laboratuvarları komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonda görev almak isteyen patologların, 24 
Ekim 2019 günü saat 15.45-16.45 arasında salon 2’de bulunmalarının, Federasyonumuza güç 
katacağını düşünmekteyiz. 

Moleküler patoloji alanında diğer uzmanlık dernekleri ile Sağlık Bakanlığı çatısı altında 
görüşmeler devam etmekle birlikte maalesef bazı derneklerin yöneticileri ile sorunların 
sürdüğünü de ifade etmek durumundayız.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün komisyon, kurul ve çalışma gruplarımız yoğun bir şekilde 
çalışmışlardır. Birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz tüm komisyon, kurul ve çalışma 
gruplarına emekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.

Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Kemal BAKIR 



3

Yeterlik Kurulu Çalışmaları
• Bugüne kadar verilen yeterlik belgeleri numaralandırılarak basılı ve ıslak imzalı 

hale getirilmiştir. Daha önce mail yolu ile gönderilen belgelerin geçersiz olmasına 
karar verilmiş ve yeni hazırlanan belgelerin sahiplerine iletilmesine 29.Ulusal 
Patoloji Kongresinde başlanmıştır. Yeterlik belgesine sahip olanlar Yeterlik 
Komisyonuna ait standı ziyaret ederek belgelerini alabilirler.

• Akreditasyon Komisyonumuz tarafından Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitimi 
akreditasyonu için başvuran kurumların özdeğerlendirme raporları değerlendirilmiş 
ve kurum ziyaretleri yapılarak bu yıl 5 kurum akredite edilmiştir.

• Eğitim Komisyonumuz tarafından bu yıl ilk defa Ulusal Patoloji Kongresi’nde Eğitici 
Eğitimi Kursu düzenlenmiştir. Destekleri için değerli hocamız Prof.Dr. Sergülen 
Dervişoğlu’na teşekkür ederiz.

• Sınav Komisyonumuz tarafından düzenlenen Tıbbi Patoloji Yeterlik Sınavının bu 
yıldan itibaren Ankara’da ve kongre dışı bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. 
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Standardizasyon Komisyonu Çalışmaları

• Uzun yıllardır devam eden ve 2018 yılında eğitimcinin eğitimine evrilen kurslarımız 2019 yılın-
da da aynı ivmeyle devam etti. Temel hedef çekirdek bir kadroyu eğitimci olarak yetiştirmekti. 
Katılımcıların önemli bir kısmı genç uzman, daha az bir kısmı ise teknik personeldi. Bu yıl kurs-
larda konuşmacılarla birlikte katılımcı sayısı 95 kişiye ulaştı. Kurslar Antalya 6 Nisan, Bursa 27 
Nisan, Ankara 4 Mayıs, İstanbul 18 Mayıs, Malatya 15 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

• Akılcı laboratuvar kullanımı projesi tüm sağlık tesislerinde uygulama zorunluluğu bulunmak-
tadır. Bu amaçla bakanlık tarafından denetimler başlatıldı. Bu denetimler tüm ülke çapında 
gerçekleşmektedir. Denetimlere denetçi olarak komisyon üyelerimiz de destek vermektedir.

• Akreditasyon Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 6 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) iş birliği ile “SAS 
Laboratuvar Seti Revizyon Çalıştayı” yapıldı. Toplantıya komisyon olarak katılıp laboratuvar 
akreditasyonu hakkında görüş ve önerilerimizi bildirdik.

• 2018 yılında gerçekleştirilen kurslarda elde edilen bulgular, sorunlar ve çözüm önerileri içeren 
makale (Hedefe Yönelik Tedavide Patoloji Süreçlerinin Önemi” Kursu: Sonuçları ve Öneriler) 
güncel patoloji dergisinde yayınlandı. Aynı şekilde analitik sürecin en önemli basamağı olan 
formaldehid fiksasyonu (Formaldehid Maruziyeti ile İlgili Güncel Durum) ve güncel pratiğimize 
giren akılcı laboratuvar kullanımı projesi (Patoloji Pratiğinde Güncel Değişim: Akılcı Laboratu-
var Uygulaması) aynı dergide makale halinde bulunmaktadır. 
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Sosyal Medya (SoMe) Komisyonu Çalışmaları 

SoMe Komisyonu 2018 Ankara kongremiz sonrası çalışmalarına yıl boyu devam etti. 
Toplantılarını Skype üzerinden yaparak alınan kararlar doğrultusunda ekip olarak çalıştı. Ana 
amaç Patoloji bilim dalının tüm toplumda tanıtımı, daha sonra da diğer tıp disiplinleri ile olumlu 
anlamda iletişim ve işbirliğinin artırılmasıydı.

• #TCPAnkara2018 ile twitter’da 1 milyonun üzerinde etkileşim oranlarına ulaşıldı. Trabzon 
kongresinin hashtag’ı #TCPTrabzon2019 olarak belirlendi.

• Dünya Patoloji gününde afiş hazırlandı. Hazırlanan afiş çok beğenildi.

• 2. Uluslararası Pathart sergimiz, Koç Üniversitesinde, Çukurova Patoloji Derneği katkısı ile 
Adana Sağlık Fuarında ve Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezinde sergilendi. Ankara sergisi için 
afiş ve davetiyeler hazırlanarak ülkenin etkin basın ve yayın kuruluşları davet edildi. Sergiye 
ulusal basında geniş bir şekilde yer verildi.

• Patolojinin tanıtımı adına 
hazırlanan ilgi çekici bazı 
İngilizce ve Türkçe poster-
ler sosyal medya platform-
larında paylaşıldı. 

• Ekip üyelerince Kısa film 
denemeleri yapılarak sergi 
alanlarında gösterildi.

• Chat-Path bloğu aktifleşti-
rildi.

• Yılın ikinci yarısında ağır-
lıklı olarak 3. Uluslararara-
sı Pathart yarışma ve sergisi 
çalışmaları yapıldı. Çok sa-
yıda ülkeden yaklaşık 103 
fotoğraf yarışmaya katıldı. 
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Baş Boyun Çalışma Grubu

• Marmara Üniversitesi Pendik 
EAH’de 11 – 15 Şubat 2019 
Baş ve Boyun Tümörleri 
Haftası etkinliklerine katılmıştır                  
5. Multidisipliner Baş ve Boyun 
Kanserleri Kongresi 7-10 Mart 2019

• 12-13 Nisan 2019’da çalışma grubu 
bilimsel toplantısı ve Haliç gezisi 
düzenlenmiştir.

• Türkiye Radyasyon Onkolojisi 
Baş-Boyun Çalışma Grubu 
ortak ‘‘Küratif veya Adjuvan 
Radyoterapi Uygulanan P16+/- 
Orofarinks Kanserli Hastalarda 
P53 Durumunun ve Sigara/Alkol 
Tüketiminin Prognoza Etkisi’’ 
çalışması planlanmıştır.

Endokrin Patoloji Çalışma Grubu

• Kasım 2015 tarihinde oluşturduğu WhatsApp 
grubu ve yahoo mail grubu ile haftalık inte-
raktif olgu sunumlarına devam etti ve 2018-
2019 Eğitim döneminde çalışma grup üyeleri 
tarafından 24 olgu sunumu gerçekleştirildi.

• 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Anadolu Pato-
loji Derneği bünyesinde, Erciyes Üniversitesi 
ev sahipliğinde Kayseri’de “Endokrin Patoloji 
Kursu” yapıldı. Kurs öncesi Kapadokya Gezisi 
ve sonrası Kayseri şehir gezisi ile sosyal birlik-
telik de sağlandı.

• 2019 Ulusal Patoloji Kongresi için yabancı 
konuşmacı olarak Amerika’dan Lester D. 
Thompson davet edildi. 

ÇALIŞMA GRUPLARI ETKINLIKLERI
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Gastrointestinal Sistem Çalışma Grubu 

• Ege Patoloji Derneği ile birlikte, 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde İzmir’de, 
“Gastrointestinal Kanalda Reaktif Epitelyal Değişikliklerden Displaziye, Displaziden 
İnvaziv Karsinoma” kursu düzenlemiştir. Panel sunularının yanı sıra, videomikroskopi 
eşliğinde olgular üzerinden interaktif gerçekleşen kurs ve sonrasında paylaşılan sosyal 
ortam anılarda yerini aldı.
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Hematopatoloji Çalışma Grubu

• Türk Patoloji Derneği ile birlikte, 27-28 Nisan 2019’da Edirne’de “Kemik İliği Patolojisi” 
kursu düzenlendi. Türkiye’nin birçok ilinden gelen 115 katılımcı ile gerçekleştirilen 
kursta bilimsel açıdan oldukça zengin bir eğitimin yanı sıra Edirne’nin sosyal ve kültürel 
zenginliklerini tanıma fırsatı bulundu. 

• Ankara Patoloji Derneği tarafından Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası’nda düzenlenen 
Patoloji Kış Okulu 2019 programı kapsamında; Dr. Işınsu Kuzu ve Dr. Seher Yüksel 
tarafından, ‘Lenf nodülü reaktif patolojileri- Dijital olgular eşliğinde ayırıcı tanı’ başlıklı 
sunumlar yapıldı.
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Jinekopatoloji Çalışma Grubu

• Jinekopatoloji eğitiminde ÇEP güncellendi ve federasyon web sayfasında Jinekopatoloji 
Çalışma Grubuna ayrılmış bölümde paylaşıldı.

• “Jinekolojik spesmenlerin değerlendirilmesi, örneklenmesi ve rapor edilmesi standartları” 
kılavuzu güncellenmesine ilişkin çalışma grubu üyeleri arasında görev paylaşımı yapıldı. Tüm 
görevliler kendi paylarına düşen kısmı düzenledi. Hepsinin bir araya getirilerek kılavuzun son 
halinin oluşturulması aşamasında çalışmalar devam etmektedir.

• International Society of Gynecologic Pathologist (ISGP) ile Patoloji Dernekleri Federasyonu 
2020 yılında Türkiye’de ortak bir toplantı yapmaya karar verdi.

• Jinekopatoloji alanında uzmanlık eğitimini geliştirmek amacıyla ülkemizde yaşanan sorunları 
ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmek üzere anket çalışması düzenlendi. Anket sonuçları 
değerlendirildikten sonra öneriler oluşturuldu ve üyelerimize e-posta ile duyuruldu. 

Kemik Yumuşak Doku Çalışma Grubu

• Çukurova Patoloji Derneği ile birlikte 11 Mayıs 2019 tarihinde Adana’da Yumuşak Doku 
Tümörleri kursu düzenlendi. 

• Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu’nun editörlüğünde Türkiye Klinikleri Tıbbi Patoloji – ‘‘Kemik 
Tümörleri Patolojisi’’ özel sayısı hazırlanmaktadır. 

• 2019 Ulusal Patoloji Kongresine Mayo Hastanesinden Dr. Andrew Folpe davet edildi. Dr. 
Folpe’nin tartışacağı olgulara, Argenit firması aracılığı ile, uzmanıyla mikroskop başı oturumuna 
katılacak olan katılımcıların erişimi sağlandı.
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Meme Çalışma Grubu

• Türk Patoloji Derneği ile birlikte 20-21 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da Bezmialem 
Üniversitesinde Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Ayşegül Şahin’in de konuşmacı 
olarak katıldığı ‘‘Meme Patolojisinde Ustalaşma Kursu’’ düzenlendi. 

Nefropatoloji Çalışma Grubu

• İstanbul Myelom Grubu’nun gerçekleştirdiği 24 Kasım 2018 tarihli toplantıya üyelerimiz 
de katılarak Dr.Yasemin Özlük tarafından sunulan, “olgular eşliğinde plazma hücre 
diskrazilerinde renal histopatolojik bulgular” temalı konuşmayı dinlediler. 

• Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Primer 
Glomerüler Hastalıkların Tanı ve Tedavisi: Türk Nefroloji Derneği Ulusal Uzlaşı Raporu” 2019 
yılı içerisinde basım aşamasını tamamladı. Uzlaşı raporunda yer alan “Glomerülonefritlerde 
Patolojik Anatomik Bulgular” bölümü grup üyeleri Dr. Yasemin Özlük, Dr. İpek Işık Gönül, 
Dr. Dilek Ertoy Baydar ve Dr. Işın Kılıçaslan tarafından yazıldı. 

• Çalışma grubu İstanbul üyeleri 5 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri, zor ve öğretici 
olguları paylaştıkları aylık toplantılarını 2018-2019 döneminde de çok sayıda öğretici ve 
nadir olgular eşliğinde gerçekleştirdiler. Ankara üyeleri ise her ayın son Cuma günü Dr. 
İpek Işık Gönül önderliğinde mikroskop başı interaktif olgu tartışma toplantılarına geçtiğimiz 
dönemde de devam ettiler. 

• Grubumuz 14-15 Aralık 2019 tarihinde Türk Patoloji Derneği işbirliğiyle İstanbul’da 
gerçekleştireceği “Olgularla Böbrek Transplantasyon Patolojisi Kursu” programı hazırlıklarını 
tamamladı.
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Nöropatoloji Çalışma Grubu

• Grubun yıllık olağan toplantısı; 13 – 14 Nisan 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi 
Antalya/ Adrasan Tesislerinde Dönem Başkanı Dr. İnanç Elif Gürer ve Dönem 
Sekreteri Dr. Güzide Ayşe Ocak’ ın ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Başlıca konusu 
“Nöropatoloji İleri Eğitim Programı” olan Çalıştaya 22 uzman patolog ve 5 uzmanlık 
öğrencisi katılmıştır. Nöropatoloji Çalışma Grubu Üyeleri ve ilgili katılımcılar, beyin 
fırtınası şeklinde geçen yoğun grup toplantıları sonrasında Adrasan’ ın güzel doğasını 
değerlendirmişlerdir.

• Çalışma Grubumuzun üyelerinden değerli Tarık Tihan, çalıştay öncesi Cuma günü, 
Akdeniz Üniversitesi’ nde bölge patologlarına “Beyin Tümörleri Tanısında Yenilikler” 
konulu bir seminer vermiştir. Yine aynı gün Tarık Tihan ve Melike Pekmezci 
Akdeniz Üniversitesi öğrenci ve asistanlarına yönelik Akdeniz Üniversitesi kariyer 
günleri programı dahilinde “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Türkiye ve ABD: Kıtalararası 
Yaşamdan Arta Kalanlar” konulu mezuniyet öncesi ve sonrası katılımcılarla interaktif 
ve keyifli bir söyleşide beraber olmuşlardır. 
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Üropatoloji Çalışma Grubu

• 9 Mart 2019 tarihinde Çukurova 
Patoloji Derneği ile birlikte 
‘‘Yapılandırılmış Üropatoloji Eğitim 
Kursu (YÜEK) I: Böbrek Tümörleri’’ 
kursu yapıldı. Kurs sonrasında 10 Mart 
2019 tarihinde yapılan Antakya gezisi 
ile güzel anılar biriktirildi. 

• Nisan 2019’da Ordu Üniversitesi 
işbirliği ile prostat patolojisi kursu 
düzenlenmiştir.

• Mayıs 2019’da Ankara’da yapılan 
American Society of Clinical Oncology 
(ASCO-GU) ve Üroonkoloji Derneği 
bahar toplantısında grup temsiliyeti 
sağlanmıştır.

Pulmoner Patoloji Çalışma Grubu

• 10-14 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da yapılan 22. Toraks Kongresinde çok sayıda 
klinikopatolojik oturumda, konferans ve panelde aktif olarak görev almışlardır.

• Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul ve Ankara’da aylık toplantılarını gerçekleştirmişlerdir.   


