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Patoloji alanına gönül, emek ve zaman vermiş sevgili 
arkadaşlarım, 

Elinizde tuttuğunuz (daha büyük olasılıkla da elinizde 
tutmayıp, bir silikon ekrandan okuduğunuz) bu metin aranızdan/
aramızdan yaklaşık 100 kişinin ortak çalışmasının ürünüdür. 
Bu sayı Türkiye’de aktif olarak çalışan patologların yaklaşık 
% 10 kadarını oluşturmaktadır. Bu geniş katılımlı, çok yazarlı 
döküman patoloji alanına içinde bulunduğumuz 2017 yılından 
baktığımızda, Türkiye’de gözlediğimiz sorunların bir fotoğrafını 
çekmekte ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmaktadır. Tüm 
tıbbın, dolayısı ile patolojinin hızla şekil değiştirdiği; bazı eski 
sorunların artık sorun olmadığı, diğer yandan da yeni uygulamalar 
ve yeni sorunlarla tanıştığımız bir döneme giriyoruz. Benim ve 
yaşıtlarımın patolog olmaya karar verdiğimiz geçtiğimiz binyılda 
farklı bir patoloji vardı. O zamanlar, hemen hemen neredeyse 
sadece ışık mikroskopunu ve Hematoksilen eozini kullanarak; 
birkaç iyi kitap ve hocalarımızın bilgi ve deneyimleri ile donanarak 
işimizi yapabiliyorduk. İmmünohistokimya, moleküler teknikler, 
kompleks laboratuvar alt yapıları, laboratuvar işletim sistemleri; 
kalite, maliyet ve akreditasyon gibi kavramlar ilgi ve bilgi alanımız 
içinde yer almıyordu. Bugünün patologları dünün patologlarından 
daha çok şey bilmek, bazılarına ihtiyaç duyabileceklerini önceden 
düşünmedikleri alanlarda kendilerini her gün artan bilgi ve becerilerle 
donatmak zorundalar. Bazıları birbirinin yüzünü bile görmemiş, bir 
grup, çoğu da “yeni nesil” patoloğun, yine “yeni” çağın imkanlarını 
kullanarak bir araya getirdikleri akıllarının ürünü olan bu metinler 
dizisi sorunlarımızın çözümüne kuşkusuz çok katkıda bulunacaktır. 
Bir arada olmaya, bir arada ortak hedefler belirleyip çalışmaya; hem 
bireysel olarak hem de meslek örgütümüz ile daha etkin ve çağın 
gereklerine uygun bir yapıya evrilmeye ihtiyacımız var. Aslında 
oldukça “iyimser” diye tanımlanabilecek biri olmama karşın, hızlıca 
evrilmeyi başaramazsak; sadece Türkiye de değil, tüm dünyada 
neslimiz tehlikede gibi geliyor bana çünkü! Ortak geleceğimiz için 
akıllarını bir araya getiren tüm arkadaşlarıma; en çok da onların 
ortak çabalarından bu ürünün ortaya çıkmasında en çok katkısı 
olan, sevgili arkadaşım Prof. Dr. Alp Usubütün’ e teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak
Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı
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Ortak Akıl ile Hep Beraber Sorunlarımızı Saptadık,           
Çözüm Yollarını Ürettik....

Bu çalışmanın ilk adımı bir grup aklıevvel’in bir araya gelerek 
sanki üstlerine vazifeymiş gibi Türkiye’de patolojinin sorunlarını 
ve çözüm önerilerini konuşması ve tartışması ile atıldı. Bu 
patolog grubunun ana taslağı hazırlamasından sonra “Türkiye’de 
Patolojinin Geleceği” ismi ile oluşturdukları sosyal medya orta-
mında tartışmalar sürdü. Amaç ülkemiz patoloji laboratuvarlarında 
var olan sorunları dile getirmek, tartışmaya açmak ve çözüm 
getirmek adına ortak aklı kullanan sistematik bir değerlendirme 
yaparak yazılı hale getirmekti. Çünkü günlük laboratuvar 
işleyişinde ortaya çıkan bu sorunlar hastaların sonuçlarını 
etkileyebilecek düzeyde sonuçlara neden olabilmekteydi. Patoloji 
laboratuvarlarda çalışan hekimlerin yanı sıra teknisyen/tekniker, 
sekreter ve diğer elemanların yaşadığı sorunlar da gözden 
kaçmamalıydı. Sorunlarımızın çözümü için kökten ve sistemik bir 
yaklaşıma gereksinimimiz vardı. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi, 
kalite sistemi, çalışanları, asistan eğitimi, ilgili meslek örgütleri 
vb. ilişkili tüm sorunları bir arada değerlendirmek ve bunlara 
sistematik çözüm yolları önermek amaçtı.

Sosyal medya üzerinde farklı birimlerde çalışan çok sayıda 
patoloğun görüş ve önerileri tartışmayı ilerletti ve metninin 
gelişmesine katkı sağladı. Bu vesile ile sosyal medyanın uygun 
kullanıldığında çok yararlı bir araç olabileceğini de saptadık. 
Biz tartışırken bazı sorunlarımızı sadece dile getirmenin bile, 
çözümün ilk adımı olabileceği gördük. Böylece bu sorunların iyi bir 
planlama ile patoloji camiası tarafından rahatlıkla çözülebileceği 
umuduna kapıldık. Metnin işlev kazanmasını ve bir eylem planına 
dönüşmesini düşünmeye başladık. Bu aşamada Patoloji Dernekleri 
Federasyonu çatısı altında bu çalışmayı sürdürme önerisi Prof. Dr. 
Serpil Dizbay Sak tarafından geliştirildi. Böylece çalışma yeni bir 
boyut kazandı. Umutlar arttı, gruplar genişledi.

Federasyon çatısı altında bir kısmı taslak metinler üzerinden 
bir kısmı da ilk kez oluşturulan gruplarda gönüllüler ve Federasyon 
Yönetim Kurulu üyeleri tarafından tartışıldı. Sorunlara yeni boyutlar 
eklendi her yeni katılım, yanında yeni görüşler, farklı bakış açıları 
getirdi.  Bazen hiç farkında olunmayan sorunların saptanmasını 
sağladı. Çözüm önerileri tüm boyutları ile değerlendirildi öneriler 
olumlu ve olumsuz sonuçları ile beraber ele alındı. Sadece iki grup 
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çalışmalarını tamamlayamadı, “kurumlara özgü yaşanan sorunları” 
değerlendirecek grup yeterli sayıda kişi olmadığı için çalışamadı, 
bir de “patolojinin geleceği” çalışma grubu konunun geniş ve 
spekülasyona çok açık bir yapıda olması ve biraz da yorgunluğun 
sonucu tartışmalarını sonuçlandıramadı, ama bu konu da hedefler 
içerisine alındı.

Böylece sorunlarımız gündelik hayıflanmalar şeklinde kalmadı, 
hepimizi ilgilendiren bu konularda adımlar atılamaya başlandı bile. 
Gerçekten bir yandan tartışırken bir yandan da bulduğumuz çözüm 
yolları için girişimlerde bulunmaya ve çalışmaya da başladık... 

Lao Tzu’nun sözüyle “En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla 
başlar.” Siz de bu yolculukta bize eşlik ettiniz, şimdi bunları 
gerçekleştirmek için yanımızda olmaya devam etmenizi istiyoruz.

Prof. Dr. Alp Usubütün
Çalışma Grupları Moderatörü
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Katkıda Bulunanlar
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Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dr. Demet Arıkan Etit
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü
Dr. Pınar Fırat
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
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“Pre-Analitik Süreç” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Cerrahi spesmenler ya da biyopsi örnekleri patoloji 
laboratuvarına ulaşıp, parafin blok haline gelene, H&E kesitler elde 
edilmesine kadar birçok aşama geçirmektedir. Benzer şekilde 
sitoloji örnekleri de mikroskobik incelemeye hazır hale gelene 
kadar bir seri aşamadan geçmektedir.  Her aşama oldukça önemli 
olup, bu aşamada meydana gelebilecek değişiklikler morfoloji, 
antijenite ve nükleik asit kalitesini etkileyebilir. Yanı sıra hastanın 
klinik bilgisi, hasta muayenesi gibi tanı ve tedavi koyma sürecinde 
büyük bir paya sahiptir.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Pre-analitik aşamadaki bazı anahtar noktalar tanımlanmamış 
olup hastaneden hastaneye veya laboratuvardan laboratuvara 
değişiklik göstermektedir. Patolojiden yüksek kalite ve 
standardizasyon talep edilmekte olup, patologların tüm yeni 
klinik talepleri yerine getirmesi beklenmesine rağmen (örneğin 
hedefe yönelik tedavileri belirlemek için yapılan moleküler 
çalışmalar) bu ve buna benzer hastanın tanı ve tedavisine yön 
vermek için gerekli olan ve işin mutfağını oluşturan pre-analitik 
süreçler hakkında bilgi birikimi ise eksiktir.

� Spesmenlerin transferi sırasında barkod kullanılmaması veya 
sitolojik materyallere isim yazılmaması doku karışıklıklarına 
neden olabilmektedir. 

� Spesmen transferi ve tespit aşamasında yaşanan sorunlar 
pre-analitik süreçte yaşananların en önemlileridir. Bunlar 
en kolay çözüm bulunabilecek ama en ciddi etkilerin ortaya 
çıktığı sorunlardandır. Merkezlerde formaldehitin uygun 
şekilde hazırlanmamasından, dokuların yeterli süre, miktar 
ve uygun koşullarda tespit edilmemesine kadar çok ciddi 
sorunlar yaşanmaktadır. Benzer sorunlar sitolojik materyaller 
için de geçerlidir. Örnekler uygun olmayan tespit solüsyonları 
içerisinde de gönderilebilmektedir (immünofloresan çalışma 
yapılacak dokuyu formaldehit içinde gönderme, vb).  Büyük 
materyallerin açılmaması, uzun süre ameliyathanede 
bekletilmesi ve hatta unutulması sonucu otoliz oluşmaktadır. 
Patoloji laboratuvarı olmayan merkezlerden materyaller 
taşınırken gerekli doku tespiti için kurallara uyulmamaktadır. 
Spesmenlerin doğru şekilde tespit edilmemesi lezyonun 
antijenitesini kaybetmesi ya da otolize gitmesine neden olarak 
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tanı koymayı engeller hale gelmektedir. Günümüzde moleküler 
tetkikler tanı ve tedavi sürecine bu kadar dâhil iken, nükleik 
asitlerin korunmaması da ileride hastanın alabileceği tedaviyi 
engelleyebilmektedir.

� Yeterli klinik bilgi, laboratuvar ve radyolojik bulguların 
iletilmemesi tanı koyma sürecinde hatalara ve zaman kaybına 
yol açabilmektedir. 

� Başka hastanelerden patoloji laboratuvarına gönderilen 
spesmenler için tamamen kör bir çalışma yürütmek zorunda 
kalınmasına neden olmaktadır. Hastanın kliniği hakkında bilgi 
sahibi olmak ve örneğin gönderilme yöntemlerine dahil olmak 
tümüyle kişisel ilişkilere bağlı kalmaktadır. 

� Hastanın bilinmeyen bulaşıcı (HBV, HCV, HIV) hastalıkları 
makroskopik inceleme ya da intraoperatif konsültasyon 
sırasında gerekli önlemlerin alınmasını engellemektedir.

� Bu evredeki en önemli konulardan biri pre-analitik sürecin 
öneminin sadece patologlar değil tüm branşlar tarafından 
bilinmesinin gerekliliğidir. Bu konudaki eğitim  eksikliği sorunlar 
sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. 

� Tüm bu süreçler içerisinde klinisyenler, patologlar ve teknis-
yenlerin ortaya çıkan sorunların neden olduğunu tanımla-
yacak yeterli bilgi ve donanımı olmaması da çözümü zorlaş-
tırmaktadır. Örneğin hem patologların hem de teknisyenlerin 
malzemeler konusunda genel bilgi yetersizliği vardır.  Malze-
melerin kalitesizliği, kamu hastanelerinde merkezi alım 
nedeniyle malzeme tercihi yapılamaması, merkezi alımda ihale 
sürecindeki aksamalar ve bu konuda bilgilendirme olmaması, 
zamanlama nedeniyle malzemesiz kalma riski ve alım süreci 
hakkında eksik ve yetersiz bilgi de diğer bir sorundur. 

¾ Çözüm Önerileri

� Klinisyenler pre-analitik evre ve patoloji hakkında yeteri kadar 
bilgiye sahip değiller (materyallerin uygun tespit olması için 
gereken koşuların sağlanmaması, ameliyathaneden geç gön-
derilme, unutulma, uygun olmayan kapta ya da tespit solüsyo-
nunda gönderilme ve yeterli klinik bilginin iletilmesi). Özellikle 
klinisyenlere pre-analitik evrenin ne olduğu, önemi ve yapıl-
ması gerekenler konusunda bilgi verilmelidir (seminerler, ba-
sılı dokümanlar, tümör konseyleri, klinikopatolojik toplantılar). 
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Yanlışları paylaşmalı ve bu konu ile ilgili daha fazla farkındalık 
oluşturulmalıdır.  Patoloji rotasyonu bu farkındalığı oluşturmak 
için ideal bir zamandır. 

• Klinisyenlere pre-analitik evre anlatılıp, farkındalık 
yaratılmalıdır. 

• Patoloji rotasyonları efektif bir şekilde yapılmalıdır.

• Klinik-radyolojik bilgi eksikliği olan materyallerin açtığı 
sorunlar aktarılmalıdır.

� Patologların ve teknisyenlerin pre-analitik süreç ve malzemeler 
konusunda genel bilgi yetersizliği olduğundan

• Patoloji asistan eğitimi sırasında teknik konulara daha 
fazla önem verilmeli, sorun ve çözümlerine yönelik 
eğitimler yapılmalıdır.

• Yönetmelik ve ihale yönetiminin eğitimi sağlanmalıdır 
(kurslar, video, vb).

• Standart şartnameler hazırlanmalı ve bu şartnameler 
ulaşılabilir olmalıdır.

• Bu şartnamelere, alınan malzemelerin laboratuvar 
koşullarında denenmesi ve memnun kalınmazsa 
değiştirme seçeneği eklenmelidir.

� Barkod sisteminin kullanılmaması sonucu örnek karışıklıkları 
oluşmaktadır. Bu nedenle spesmen transferinden başlayarak 
tüm aşamalar için:

• Örnek hastadan çıktığı / alındığı anda tek barkod ile kim-
liklendirilip, patolojiye gelişinin sağlanması, patoloji labo-
ratuvarına ulaşmaması halinde klinisyene uyarı gitmesi,

• Barkod sisteminin tarih ve biyopsi yapılma saati içermesi, 
patolojiye kabul saatinin de kayıtlara geçmesi,

• Yeni teknolojiyi içeren teknik donanımın kullanılması, 

• Kalite standartlarının günlük uygulamaya geçirilmesi 
(numaralandırma içinde sistematik bir kullanım getirilmesi, 
şablon kullanımının teşviki vs.), 
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• Ulusal standart kodlama sistemi üzerinde çalışılması,

• Otomatik kaset yazma cihazlarının yaygınlaştırılması,

• Enfekte materyallerin (HIV, Hepatit B, C) gönderilmesi 
için renkli barkod sistemi kullanılması gibi çözümler 
düşünülmelidir.

� İşlemin yapıldığı hastane dışındaki merkezlere gönderilen 
örnekler için Sağlık Bakanlığı’nca gerekli önlemlerin alınması 
sağlanmalıdır.

Sonuç olarak biyopsi örnekleri preparat haline gelene kadar 
birçok işlemden geçmekte ve her bir işlem tanı koyma süreçlerini 
etkilemektedir. Bu alandaki sorunları en aza indirgemek için 
klinisyenlerde bu konu ile ilgili farkındalık yaratmak önem 
taşımaktadır. Numune-hasta kimliği ile ilgili karışıklıkları 
önlemek amaçlı barkod sisteminin oluşturulması faydalı 
olacaktır. Patologların ve teknisyenlerin pre-analitik süreç ve 
malzemeler konusunda genel bilgi yetersizliği olduğundan bunu 
ortadan kaldırmaya dair eğitimlerin ve malzeme alımında ortak 
şartnamelerin oluşturulması önerilmektedir. 
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Meltem Algan
Acıbadem Sağlık Grubu, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Elif Keskin
Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Türkan Rezanko
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Erdem Özdemir
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Burcu Sanal Yılmaz
Karaman Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Züleyha Sarıkaya
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Nur Ürer Özbayrak
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Çisel Aydın Meriçöz
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Aslı Kahraman
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Çisel Aydın Meriçöz
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü
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“Patoloji Laboratuvarlarında Tamponlu Formaldehit Kullanılması” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Patoloji pratiğinde gerek ışık mikroskobik değerlendirme 
gerekse histokimya, immünhistokimya ve moleküler testler gibi 
yardımcı yöntemlerin başarısında önemli basamaklardan bir tanesi 
doku tespitidir. İdeal bir tespit için, kullanılan tespit solüsyonunun 
ve tespit öncesi sürelerinin optimize edilmiş olmasına ihtiyaç 
vardır. Bu durum hem tanısal hem de hedefe yönelik tedaviler 
için uygun hastaların belirlenmesinde kullandığımız moleküler test 
sonuçlarının başarısını da direkt olarak etkilemektedir. 

Moleküler testler için 3 hedef molekül DNA, RNA ve proteindir. 
Tespit solüsyonuna maruz kalmış dokulardan proteinlere yönelik 
testler (Western blot analizi) yapmak mümkün değildir. Taze dokuya 
ihtiyaç duyulur. Patoloji rutininde de moleküler testler için hedef 
molekül sıklıkla DNA ve RNA’dır. RNA, DNA’ya oranla çok daha 
narin bir molekül olduğundan tespit solüsyonlarından daha çok 
etkilenmektedir. Tüm tespit solüsyonları bu moleküllere kalitatif ve 
kantitatif olarak bir miktar zarar vermektedir. En ideali taze doku 
ya da donmuş dokudur. Ancak rutin pratikte bunu sağlamak pek 
mümkün olmamaktadır. Patoloji laboratuvarında çeşitli amaçlarla 
farklı tespit solüsyonları kullanılmaktadır; formalin, etanol, B5, 
bouin, zenker, Hollande....gibi. Bunlar içinde etanol ve %10’luk 
tamponlanmış formalinin moleküler uygulamalar için diğerlerinden 
üstün olduğu kabul edilmektedir. Moleküler testler için bu iki tespit 
solüsyonundan daha iyi sonuç veren alkol bazlı yeni kuşak bir takım 
tespit solüsyonları (FineFix, Z7, HOPES...) geliştirilmiştir. Ancak 
bu tespit solüsyonlarının da morfolojide birtakım değişikliklere 
yol açıyor olmaları ve çok daha pahalı olmaları gibi bir takım 
dezavantajları mevcuttur. Patoloji laboratuvarlarında hala en sık 
kullanılan tespit solüsyonu formalindir ve ideal tespit için formalin 
%10’luk tamponlu (pH: 6,8-7,4) şekilde kullanılmalıdır.

Rutinde sıklıkla PCR, RT-PCR gibi amplifikasyon esaslı 
yöntemler, sekans analizi gibi amplifikasyon ve elektroforetik 
yöntemler ya da FISH, CISH, SISH gibi hibridizasyona dayalı 
birtakım yöntemler kullanarak çeşitli testler yapılmaktadır. Bu 
testler için başlangıç materyalini sıklıkla formalinde fikse parafine 
gömülü (FFPE) örnekler oluşturur. Bu nedenle kullandığımız 
formalinin konsantrasyon ve pH’sının optimize edilmiş olması 
moleküler test sonuçlarının başarısı için önem arz etmektedir. 
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¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Formalinin gerek hazırlanışı gerekse kullanımı esnasında 
oluşan konsantrasyon ve pH değişiklikleri ya da yanlışlıklar, 
başta FISH gibi hibridizasyon esaslı yöntemler olmak üzere 
moleküler testleri olumsuz etkilemektedir. 

� Proteinlerin antijen-antikor ilişkilerine dayalı immüno-
histokimyasal testler için de benzer durum geçerlidir. Hatta tüm 
patoloji laboratuvarının temeli olan H&E (Hematoksin&Eozin) 
kesitlerin kalitesi ve olası artefaktlardan da tespit problemleri 
sorumludur.

� Birçok merkez formalini %37-40’lık formaldehit şeklinde 
temin ettiğinden, %10’luk tamponlu formalinin hazırlanması 
ve kullanılması konusu patologların sorumluluğundadır. 
Ancak asistanlık eğitimi süresince bu konu üzerinde fazla 
durulmamaktadır.

� Tamponlu formaldehitler saf formaldehitlere göre molekülleri 
korumakta çok daha etkindir. Tamponlu formaldehitin 
kullanımının yaygınlaştırılması gerekir. Ancak hazır alınan 
tamponlu formaldehitlerin mali giderleri yüksektir. Elde 
hazırlama yöntemleri ise yeterince iyi bilinmemektedir.

� Tamponlu formaldehit hazırlanması için eğitilen personelin 
bir süre sonra yerinin değişmesi veya ilgili teknikerin yeni 
bir şey öğrenmeye karşı direnç göstermesi de özellikle saha 
hastanelerinde işleri oldukça zorlaştırmaktadır. Bu duruma 
çözüm olarak birçok merkez hazır tamponlu formalin 
kullanmaya başlamıştır. Ancak bu hazır tespit solüsyonlarının 
da ideal konsantrasyon ve pH’da olduğunun kontrol edilmesi 
önemli konulardan bir diğeridir. 

� Materyalin tespit solüsyonu ile buluşması patolojiye gelmeden 
önce ameliyathanelerde ya da ilgili kliniklerde başlamaktadır. 
Bu nedenle ilgili alanlarda kullanılan formaldehitin özellikle 
patoloji laboratuvarında hazırlanması ya da patoloji laboratuvarı 
denetiminde olması önemlidir.
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¾ Çözüm Önerileri

� %10’luk tamponlu formalinin hazırlanması ve kullanılması 
konusu patologların sorumluluğunda olduğundan asistanlık 
eğitimi süresince bu konunun öneminin üstüne durulması 
gerekmektedir. Formaldehitin ve tespit süresinin öneminin 
sürekli tıp eğitimi kapsamında asistanlık eğitimi süresince, 
kongrelerde ve kurslarda vurgulanması, bu konudaki bilgi 
eksikliğinin giderilmesi hedeflenmektedir. 

� Tamponlu formaldehit hazırlama süreçleri konusunda rehber 
hazırlanmalıdır.

• Tamponlu formaldehitin elde nasıl hazırlanacağına dair bir 
bilgi şeması oluşturulup, tüm patologların ulaşması (örn, 
federasyonun web sitesinden yayımlanarak) sağlanabilir.

• Formaldehit ve tespitin yol açtığı test sonuçları ve ilgili 
sorunlar, bilimsel makalelerle desteklenerek anlatılmalı, bu 
konuda bilinç arttırılmalıdır. Patologların sahada uzmanlık 
hayatlarına başlarken H&E kesitlerindeki olası artefaktlardan 
tespit solüsyonu ve tespit sürelerinin sorumlu olabileceğini 
düşünmelerini sağlamak gerekir.

• Örnek olarak fosfat bazlı tamponlu formaldehitin hazırlan-
ması: 

%37-40’lık formaldehit 100 ml

Distile su 900 ml

Monobazik sodyum fosfat 4 gr

Dibazik sodyum fosfat 6.5 gr

100 ml saf formaldehitin içerisinde yukarıda belirtilen 
miktarlarda sodyum fosfat tuzlarını karıştırıp toplam hacim 1000 
ml distile suya tamamlanır. 
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“Patoloji Laboratuvarlarında Tamponlu Formaldehit Kullanılması” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

� Bakanlığa uygulama konularında yaptırım önerisi götürülmelidir.

• Patoloji laboratuvarların “kalite standartlarına” tamponlu 
formaldehit kullanımı eklenmesi teşvik edici olabilir.

• “Ameliyathanelerde ve ilgili kliniklerde kullanılan 
formaldehit nasıl temin ediliyor ve kullanılan formaldehiti 
kim denetliyor?” konusu bakanlık denetimlerinde ayrıca 
değerlendirilebilir ve pH ölçümleri yapılabilir.

Sonuç olarak patoloji laboratuvarlarında tamponlu formaldehit 
kullanılması önerilmektedir. Tamponlu formaldehitin hazırlanması 
patologların sorumluluğunda olup, patologların bu konudaki eğiti-
mine önem verilmelidir. Tamponlu formaldehit hazırlama süreçleri 
konusunda rehber hazırlanmalıdır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın 
“kalite standartlarına” tamponlu formaldehit kullanımının eklen-
mesi de tüm laboratuvarlarda kullanımı yaygınlaştıracaktır.
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“Patoloji Laboratuvarlarında Tamponlu Formaldehit Kullanılması” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Samir Abdullazade 
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Türkan Rezanko
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Havva Solak Özşeker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Zafer Küçükodacı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. İbrahim Kulaç
Mardin Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Çisel Aydın Meriçöz
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Çisel Aydın Meriçöz
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“KLİnİSYEn İLE PATOLOğUn 
SORUnLARı ORTAK ÇÖzÜMLEMESİ vE 
AYnı DİLİ KOnUŞMASı” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Klinisyen ile Patoloğun Sorunları Ortak Çözümlemesi ve 
Aynı Dili Konuşması” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Genellikle tıp uygulamaları içerisinde yer alan her disiplinin 
kendisine özgü uygulamaları, yaklaşımları ve hatta jargonları 
vardır. Klinik ve temel bilimler arasında yer alan patolojinin, günlük 
uygulamada neredeyse her disiplin ile ilişkisi sürmektedir. Bu 
nedenle hastalara etkin bir tanı ve tedavi yaklaşımı için patologlar 
ile tüm ilişkili disiplinlerin karşılıklı olarak birbirlerini anlayan etkin 
bir iletişim içerisinde olmaları elzemdir. 

Ayrıca gelişen bilgi ve teknoloji, sürekli değişen, her gün 
farklılaşan bir dili beraberinde getirmektedir. Bu nedenle patoloji 
raporlarının klinikteki yansımalarını, kliniğin bizden beklentilerini, 
bizim klinikten istediklerimizi anlamak ve anlatmak patoloji 
pratiğinin en temel ve önemli konularından birisidir. 

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Yeni gelişen tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla da beraber klinisyen 
ve patologlar arasında zaman zaman iletişim problemleri 
oluşmaktadır. Bu durum hastaların tedavi yaklaşımlarını dahi 
etkileyebilmektedir.

� Klinisyen ve patologlar zaman zaman birbirlerinin beklentilerini 
anlayamamaktadır. Bunun sebeplerinden biri klinisyenlerin 
patoloji branşı konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. 
Klinisyenlerin patoloji konusunda bilgi sahibi olacakları 
tıp eğitimi süresince ve sonraki rotasyonlarda bu konuya 
yeterince önem verilmemektedir. Örneğin tıp fakültesinde 
genel patoloji, organ/sistem patolojisi detaylı olarak 
işlenmekte, ancak patolojinin klinik ayağı bu kadar önemli 
olmasına rağmen patoloji laboratuvarının işleyişi, görevleri, 
tıp pratiğindeki konumu vs. çoğu kurumda bir ders olarak 
işlenmemekte ve patoloji bölümü ziyaret edilmemektedir. 
Klinik servislerin, ameliyathanenin, radyolojinin nasıl işlediği 
genel olarak görülmekte ancak laboratuvarların nasıl çalıştığı 
pek bilinmemektedir. Rotasyonlar geleneksel olarak kâğıt 
üzerinde yapılmakta, çoğu zaman hiçbir etkinliğe katılmadan 
bitirilmektedir. 

� Klinisyenler çoğu kez patoloji istem kağıtlarını eksik 
göndermekte ve hastanın kliniği hakkında yeterli bilgi 
vermemektedir.
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“Klinisyen ile Patoloğun Sorunları Ortak Çözümlemesi ve 
Aynı Dili Konuşması” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çözüm Önerileri

� Disiplinler arasındaki iletişim sorununu çözebilecek en kıymetli 
araçlar iyi niyetli iletişim kanalları kullanılarak yapılacak 
klinikopatolojik toplantılar ve tümör konseyleri olabilir. 

• Bu konuya hakettiği zaman verilmeli ve her merkezde 
yapılması teşvik edilmelidir. 

• Bu toplantılarda karşılıklı olarak istekler çözüme 
ulaşılıncaya kadar bildirilmeli ve tartışılmalıdır. İki taraf için 
de uygulanabilir hale getirilmelidir. 

• Bu toplantıları yapan ve bunun faydasını gören uzmanlar, 
kongrelerde deneyimlerini örneklerle aktarabilirler. Böyle-
likle henüz konsey yapmayan hastanelerin patologlarına-
klinisyenlerine bir itici güç oluşturabilirler. 

� Klinisyenlerin patolojiyi ve beklentilerini tanıması sağlanmalıdır.

• Patoloji bölümlerinde rotasyon yapan cerrahlar için 
yapılandırılmış bir eğitim programı belirlenmelidir. 

• Bu eğitim programı daha sonra her çalışma grubuna 
gönderilmeli ve varsa o gruba özgü rotasyonun öğrenim 
hedeflerini hazırlaması istenmelidir.

� Rotasyonlar geleneksel olarak kâğıt üzerinde yapılmakta, çoğu 
zaman hiçbir etkinliğe katılmadan bitirilmektedir. Bu durum 
değişmek zorundadır. 

• Gerçekten uygulanmasını sağlayacak, gerekirse yaptırımı 
olan, iki tarafı da mecbur bırakacak düzenlemeler 
yapılmalıdır.

• Rotasyon bitiminde öğrenim hedefleri doğrultusunda hazır-
lanmış asistan karnesi gibi belge rotasyon yapan asistana 
verilebilir. 

� Tıp eğitiminde patoloji dersleri sırasında da bu nosyon tıp 
fakültesi öğrencilerine verilmelidir. Tıp öğrencilerine mutlaka 
kısa süreli de olsa patolojinin işlevi konusunda pratik işleyişi 
vermek amaçlı bir rotasyon yapılması konusunda zorlayıcı 
olunmalıdır (bu konuda da herkesin kullanabileceği bir rehber 
hazırlanabilir).
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“Klinisyen ile Patoloğun Sorunları Ortak Çözümlemesi ve 
Aynı Dili Konuşması” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

� Klinisyenlerin patoloji rotasyonları olduğu gibi patoloji uzmanlık 
öğrencilerine de klinik beklentilerin görülebilmesi amacıyla 
kısa ziyaretlerin/rotasyonların olması sağlanmalıdır. Patoloji ve 
klinik asistanlarının da iletişimi artırılmalıdır.

� Patoloji istem kağıdının doldurulması özel bir önem 
taşımaktadır.

• Bu formun eksiksiz ve amaca yönelik doldurulmasının 
sağlanması daha önce söz edilen eğitimin alınması ile 
mümkündür. 

• Ancak hedefe yönelik olarak hazırlanmış bilişim sistemlerinin 
kurulması etkinliği arttırabilir. Patoloji istem formlarında 
kontrol listeleri içeren bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve 
kullanılması teşvik edilmelidir. 

Sonuç olarak hastalara etkin bir tanı ve tedavi yaklaşımı için 
patologlar ile tüm ilişkili disiplinlerin karşılıklı olarak birbirlerini 
anlayan etkin bir iletişim içerisinde olmaları elzemdir. Bunun için 
tıp fakültesi öğrencilerine ve patoloji rotasyonu yapan klinik branş 
asistanlarına bu nosyonun verilmesi önem kazanmaktadır. Eğitim 
programının belirlenmesi ve eksiksiz uygulanması için gerekirse 
yaptırımlar uygulanmalıdır. Ayrıca hastanelerdeki klinikopatolojik 
toplantıları daha yaygın hale getirerek klinisyen ve patolog 
arasındaki iletişim güçlendirilmelidir. Patoloji istem kağıtlarının 
doldurulmasında ise bilişim sistemlerinden yararlanılarak kontrol 
listelerinin yapılması önerilmektedir.
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“Klinisyen ile Patoloğun Sorunları Ortak Çözümlemesi ve 
Aynı Dili Konuşması” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Büge Öz
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Gülçin Güler Şimşek
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Betül Duygu Şener 
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Deniz Ateş Özdemir
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Fatma Öz Atalay
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Merve Başar
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Deniz Ateş Özdemir
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“TÜM SÜREÇLERDE MATERYALLERİn 
KAYBOLMAYAcAK, KARıŞMAYAcAK 
ŞEKİLDE DÜzEnLEnMESİnİ SAğLAMAK” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Tüm Süreçlerde Materyallerin Kaybolmayacak, Karışmayacak 
Şekilde Düzenlenmesini Sağlamak” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Patoloji laboratuvarına ulaşan örneklerin kabulünden 
önce ve raporlanmasına kadar olan tüm süreçlerde alınacak 
önlemlerle karışma ve kaybolma riski en aza indirilmelidir. Bilişim 
teknolojilerinin gelişmesi ve laboratuvar süreçlerine entegre 
edilebilmesi ile risk azaltılabilmektedir. Tüm süreçlerde yapılan her 
işlem için izlenebilirlik sağlanırsa, hata oluştuğu anda düzeltme 
sağlanabilir. Laboratuvar izlenebilirliği ve eş zamanlı çözümler 
laboratuvar riskini azalttığı gibi hasta güvenliğini de doğrudan 
etkilemektedir.

Tüm dünyada bu konu hakkında LIS- Laboratory Information 
System yazılımları ve barkod kullanımı kısmi çözüm getirmektedir. 
Diğer çözümler doğrudan çalışan personel ile ilgili olup bu 
alanlarda da gerekli düzenlemeler ile hatalar azaltılabilmektedir. 
Örnek hastadan çıkarıldığı anda barkod oluşturulup, laboratuvar 
kabulü ve tüm laboratuvar süreçlerinde örneğin barkod 
üzerinden takibi kolaylık sağlamaktadır. Barkod izlenebilirliği ile 
sadece laboratuvar değil hastane süreçlerinde de örneğin hangi 
basamakta kaybolduğu veya karıştığı tespit edilebilmektedir. 

Şu an birçok laboratuvarda kullanılmakta olan sistemlerde 
kayıtlar manuel yöntemlerle tutulmaktadır. Birebir izlenebilirlik 
sağlanamasa da kayıt tutulması hata tespiti açısından önemlidir.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Teknik yetersizlik: Barkod olmaksızın, elle yazılan lam ve 
kasetlerde yazı silinebilir, yazı okunmayabilir. İzlenebilirlik çok 
az olmaktadır.

� Patoloji örnek transfer kaplarının ve etiketlerinin uygun 
olmaması karışmalara neden olabilir.

� Laboratuvar çalışanlarının eğitim eksikliği veya dikkat 
yetersizliğine bağlı olarak numunelerde kayıp, karışıklık, 
örnekleme ve kesit alma sırasında bulaş olabilmektedir. 

� Çevresel faktörler (laboratuvar koşulları, ışık, laboratuvar alanı 
vb.) de çalışanın hata yapmasına etkendir.
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“Tüm Süreçlerde Materyallerin Kaybolmayacak, Karışmayacak 
Şekilde Düzenlenmesini Sağlamak” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çözüm Önerileri

� Patoloji laboratuvarlarındaki tüm süreçlerde “Laboratuvar 
İnformasyon Sistemleri (LIS)” nin ve barkodların kullanılması 
teşvik edilmelidir.

• Barkoda dayalı sistem, lam ve kaset yazıcı olmalıdır.

• Barkod kimyasallara dayanıklı, silinmeyen yapıda olmalıdır.

• LIS sistemi ile örnek izlenebilirliği sağlanmalıdır.

� İlgili personele doku karışmasının önemi ve alınacak önlemler 
konusunda eğitimler verilmelidir.

• Yeni işe başlayan personel için eğitim verilmelidir. Yeterlilik 
kazanana kadar supervizör ile çalışmalıdır. Eğitimlerde 
yaptıkları işin önemi vurgulanmalıdır.

• Süreçler için prosedürler oluşturulmalı ve prosedüre uygun 
olarak çalışılmalıdır (hızlı veya dağınık çalışmak dikkatsizlik 
ve hataya meyil oluşturmaktadır).

• Prosedürlerde örneklerin makroskopi sırasında doku 
bulaşını önlemek için önlem alınmalıdır.

• Gömme ve kesit sırasında özellikle küçük dokuların bulaşını 
önlemek için önlem alınmalıdır. Su banyosu temizliği, 
mikrotom, kriyostat temizliği karışmalara karşı önlemdir.

• Karışmaya neden olabilecek etkenlerin uzaklaştırılması için 
önlemler alınmalıdır.

• Laboratuvar koşulları, ışık, çalışma alanı ve çalışma şekli 
düzenlenmelidir.

• Süreçlerde kullanılan, penset, bistüri, kaset, lam, örnek 
saklama kutuları, makroskobi kabini gibi karışmaya, 
kaybolmaya karşı yeniden düzenlenmelidir. Küçük 
örneklerin farkındalığı arttırılmalıdır.

• Personel gücü yeterli ise daha çok kontrol noktası 
oluşturulabilir.
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“Tüm Süreçlerde Materyallerin Kaybolmayacak, Karışmayacak 
Şekilde Düzenlenmesini Sağlamak” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

Sonuç olarak patoloji laboratuvarlarında karışma ve 
kaybolmaları en aza indirgemek için barkoda dayalı sistem 
kullanılarak ilgili yazılım sistemleriyle örneğin her basamakta takibi 
sağlanmalıdır. Laboratuvar personeline bağlı hataların önlenmesi 
için personelin eğitilmesi ve işleyiş prosedürlerinin oluşturulması 
gerekmektedir. Çalışma koşullarının optimize edilmesi de hataların 
azalmasında etkili olacaktır.  
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“Tüm Süreçlerde Materyallerin Kaybolmayacak, Karışmayacak 
Şekilde Düzenlenmesini Sağlamak” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Meltem Algan
Acıbadem Sağlık Grubu, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Türkan Rezanko
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Müge Kaya
Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Saniye Sevim Tuncer
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Demet Arıkan Etit
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Aslı Kahraman Akkalp
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Behlül Kaya
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Meltem Algan
Acıbadem Sağlık Grubu, Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“PATOLOG vE TEKnİSYEnLERİ 
SORUnLAR KOnUSUnDA EğİTMEK” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Patolog ve Teknisyenleri Sorunlar Konusunda Eğitmek” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Patoloji bölümlerinde hem laboratuvar süreçlerinde hem 
de diğer basamaklarda meydana gelen/gelebilecek problemler 
konusunda teknik personel ve patologlar yeterli donanıma sahip 
değiller. Patoloji ihtisası yanı sıra patoloji teknisyenliği/teknikerliği 
eğitiminde de bu problemlere yönelik eğitim birçok merkezde 
verilmemekte ya da eksik verilmektedir.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

Laboratuvar Süreçlerine Ait Sorunlar

� Laboratuvarda süregelen işlemler hakkında patologlar yeterli 
bilgiye sahip değiller. Patoloji uzmanları doku takibi, tespiti, 
rutin boyama yöntemleri, immünohistokimya ve de moleküler 
tetkikler alanında patoloji ihtisasları süresince yeterli eğitim 
almamaktadır. 

� Patoloji teknisyenleri/teknikerleri ve de laboratuvarda görev 
yapan biyologların meydana gelen problemlere yaklaşıma dair 
bilgileri ve donanımları eksiktir.

� Patoloji uzmanları doku takibi, tespiti, gömme, kesit ve boyama 
gibi süreçlerde sürece uzak durmayı, çözümün tamamını 
teknik personelden beklemeyi tercih etmektedir.

� Patoloji ihtisasları süresince asistanlara rutin laboratuvar 
işleyişi ve sorunların çözümüne dair eğitim verilmemekte 
olup bu uzmanlar perifer merkezlerde patoloji laboratuvarı 
kurmak ya da eski cihazlar, kitler ve kimyasallar ile çalışan 
laboratuvarlarda yeni bir düzen oluşturmaya çalışmakta 
problemler yaşamaktadır. 

� Özellikle yeni mezun patoloji uzmanları bölümlere alınacak yeni 
cihaz, kimyasal ya da sarf malzemelerinin alımlarında şartname 
oluşturmak zorundadır. Bu konuda bir eğitim almamış olan 
patologlar hastane idaresi ve Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel 
Sekreterlikleri yanı sıra firmalar arasında sıkışıp kalmaktadır.

Rapor Yazımı ve Sekreteryaya Ait Sorunlar

� Patoloji laboratuvarlarında donanımlı tıbbi sekreter yetersizliği 
veya yokluğu, sekreterlerin tıbbi terminolojiye hâkim olmayışı 
hem patoloji asistanlarının hem de patoloji uzmanlarının iş 
yükünü önemli ölçüde arttırmaktadır.  
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“Patolog ve Teknisyenleri Sorunlar Konusunda Eğitmek” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

� Birçok merkezde kullanıcı dostu ve fonksiyonel raporlama 
yazılımı bulunmamaktadır.

� Ülke genelinde rapor etme standartları bulunmamaktadır. 

¾ Çözüm Önerileri

� Patoloji ihtisası süresince asistanlara patolojinin teknik 
ve laboratuvar kısımlarına, bu kısımlarda yaşanan olası 
problemlerin çözümlerine karşı sistematik bir eğitim verilmelidir. 
Bu eğitim standart bir müfredat çerçevesinde ve Türkiye’de 
her kurumda standart bir şekilde verilmelidir. Yanı sıra her yıl 
düzenlenen kış okulunda ve de Ulusal Patoloji Kongresi’nde 
bu konu üzerine oturumlar eklenebilir.

� Asistanlar eğitimleri boyunca bir süreliğine laboratuvar 
içerisinde bulunmalı ve laboratuvar işleyişini deneyimlemelidir. 

� Patoloji Dernekleri Federasyonu patoloji laboratuvarlarında 
sık kullanılan kimyasal ve cihazlar için örnek şartnameler 
hazırlanmalı ve bu şartnameleri herkese açık halde web-
sitesinde bulundurmalıdır.

� Patoloji laboratuvarlarında tıbbi sekreter istihdamı zorunlu 
hale getirilmeli ve sekreterler (kurum içi ya da kurum dışında) 
patoloji terimleri konusunda eğitilmelidir.

� PDF, Patoloji teknikerleri için çözüme yönelik pratik yaşama 
dönük uygulamalı kurslar ile eğitim gereksinimleri gidermelidir. 
Yüksek okullarda daha çok pratiğe yönelik eğitim verilmesi için 
ortam oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak patoloji laboratuvarlarında meydana 
gelen problemlere yönelik patologlar ve patoloji teknisyen/
teknikerleri yeterli donanıma sahip değillerdir. Grup katılımcıları 
bu sorunlara yönelik eğitimlerin sürekli eğitim programları ile 
çalışanlara verilmesinde ve asistan eğitimi müfredatı içerisine 
yerleştirilmesinde hemfikirdir. Ayrıca sekreterya problemlerini 
önlemek amacıyla tıbbi sekreter istihdamı patoloji bölümleri için 
zorunlu hale getirilmelidir. Genç uzmanların perifer merkezlerde 
çalışırken kendilerine rehber almaları açısından temel sarf 
malzemelerine ait şartnameler Patoloji Dernekleri Federasyonu 
web-sitesinde herkesin ulaşımına açık olarak bulundurulmalıdır. 
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“Patolog ve Teknisyenleri Sorunlar Konusunda Eğitmek” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. İclal Gürses
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Faruk Köksal
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Ezgi Işıl Baş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Mine Işıkoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Nurtaç Sarıkaş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Behlül Kaya
Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. İbrahim Kulaç
Mardin Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Züleyha Sarıkaya
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. İbrahim Kulaç
Mardin Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“İMMÜnOHİSTOKİMYAnın 
STAnDARDİzE EDİLMESİ” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“İmmünohistokimyanın Standardize Edilmesi” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

İmmünohistokimya patolojide tanıya yardımcı olarak en sık 
kullanılan özel tanı yöntemidir. Son yıllarda tedaviyi yönlendirmek 
amacı ile de kullanılmaktadır. Bu nedenle elde edilen sonuçların 
standart olması çok önemlidir. İmmünohistokimya doğası gereği 
tamamen standardize edilebilecek bir yardımcı yöntem değildir. 
Zira değerlendirmesi patologlar arası farklılık göstermekte ve bu 
kısmın standardizasyonu işin içine yoruma dayalı insan faktörü 
girdiği için hemen hemen mümkün değildir. Ancak yöntemin geri 
kalan aşamaları ile ilgili çalışmaların yapılması gereklidir. 

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Türkiye’de patoloji laboratuvarlarında kullanılan tespit 
solüsyonları çeşitlilik göstermektedir, bir standardı mevcut 
değildir. Bu durum yapılan immünohistokimya testlerinin 
optimal ve standart olması önündeki en önemli engellerden 
biridir.

� İmmünohistokimyasal çalışmaların yapıldığı merkezlerin dene-
timinde açık mevcuttur. Kurumların denetlenmesi sırasında 
immünohistokimya çoğunlukla denetim dışı bırakılmaktadır.

� Patoloji laboratuvarlarında immünohistokimyasal çalışmalar 
yapılırken pozitif ve negatif kontrollerin kullanımında ciddi 
eksiklikler mevcuttur.

� İmmünohistokimyada kullanılan antikorların optimizasyonu 
konusunda eksikler mevcuttur.

� İmmünohistokimya hekimlerin performans puanı kazanç 
kaynaklarından biridir. Ancak bu özel yöntemin bir performans 
puanı ile ödüllendirilmesi uygun değildir. Maalesef bu 
sebeple immünohistokimyanın kötüye kullanımı artmakta ve 
yaygınlaşmaktadır.
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“İmmünohistokimyanın Standardize Edilmesi” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çözüm Önerileri

� Tüm patoloji laboratuvarlarında tamponlu formaldehit kullanımı 
yaygınlaştırılmalı gerekirse zorunlu hale getirilmelidir. 

� Sadece laboratuvarlar değil, dokunun laboratuvara ulaşmadan 
önce bekletildiği ameliyathane/poliklinik gibi yerlerde de 
tamponlu formaldehit kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
Bu konuda önerilen yollardan biri patoloji bölümünde taze 
olarak hazırlanan formaldehitin diğer bölümlere (ameliyathane, 
poliklinik, radyoloji...) gönderilmesidir.

� Labil bir molekül olması sebebiyle, formaldehit kısa aralıklarla 
taze olarak hazırlanmalıdır.

� İmmünohistokimyasal çalışmaların yapıldığı merkezlerin serti-
fikalandırılması düşünülebilir. Böylece immünohistokimyasal 
çalışmaları başarıyla ve belli bir standartta gerçekleştirilen 
laboratuvarlar sertifikalandırılmış olacak ve bu ülke geneline 
yayılabilecektir. Sertifika sahibi olmayan laboratuvarlar kendi-
lerini sertifika almaya zorlayacaklar, çeşitli iyileştirmeler 
yapacaklardır.

� Kullanılan antikorların ve diğer kimyasalların IVD olması 
gerekmektedir. Bu gereklilik çeşitli denetimler ile periyodik 
olarak kontrol edilebilir.

� Sertifikasyon ya da akreditasyon yanı sıra immünohistokimyasal 
çalışmaların yapıldığı laboratuvarlar için laboratuvar ruhsat-
landırma kriterleri içerisine immünohistokimya için de bazı 
maddeler eklenebilir.

� İmmünohistokimya çalışırken pozitif ve negatif kontrol 
kullanımının zorunlu hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
konuda acil bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Gerekirse Patoloji 
Dernekleri Federasyonun bu konuda önerisi ve hatta Sağlık 
Bakanlığı ile yapılacak ortaklık ile düzenlemeler üzerinde 
çalışılması gereklidir.

� Kurumlar antikorlarını kendi şartlarına uygun şekilde optimize 
etmelidir.

� Patoloji araştırma görevlilerine immünohistokimya temel 
prensipleri öğretilmeli ve ileride çalışacakları laboratuvarlarda 
sorun çözmeye yönelik beceriler kazandırılmalıdır.
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“İmmünohistokimyanın Standardize Edilmesi” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

Sonuç olarak tüm laboratuvarda başından sonuna tüm 
süreçte doku tespiti için tamponlu formaldehit kullanılması ve 
IHK çalışmalarında pozitif ve negatif kontrollerin bulunmasını 
sağlamak amacıyla tüm kanalları kullanarak konu hakkında ilgili 
kişilere eğitimler verilmesi, Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışılarak 
laboratuvar denetimlerinde, tamponlu formaldehit kullanımının 
ve immünohistokimya ile pozitif ve negatif kontrol kullanılmasının 
zorunlu kriter haline getirilmesini sağlamak gerekmektedir. 
Patoloji Dernekleri Federasyonu çatısı altında immünohistokimya 
çalışmalarında niteliği yükseltmek üzere sertifikasyon çalışması 
yapılması için girişimlerin başlaması diğer öneriler arasındadır. 
Ayrıca immünohistokimyanın performans puanları ile ilişkisi 
konusu tüm patoloji camiasında tartışılmalıdır.
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“İmmünohistokimyanın Standardize Edilmesi” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Önder Bozdoğan
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Elife Aşut
Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Arzu Sağlam Ayhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Gülen Gül
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Öner Doğan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Samir Abdullazade
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Begüm Çalım
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Behlül Kaya
Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Funda Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. İbrahim Kulaç
Mardin Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. İbrahim Kulaç
Mardin Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“PATOLOjİ LABORATUvARLARının 
TEKnİK YAPıSı vE SORUnLAR” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Patoloji Laboratuvarlarının Teknik Yapısı ve Sorunlar” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

Genel Bilgiler

Patoloji laboratuvarlarının günlük işleyişinde birçok sorun 
ile karşılaşılmaktadır. Her ne kadar sorunlar tartışılsa da 
genellikle bütünlükçü bir yaklaşım benimsenmemektedir. Bu 
çalışma grubunda patoloji laboratuvarlarında yaşanan sorunlara 
bütünlükçü bir yaklaşım kullanılmaya çalışılmıştır.

Tespit Edilen Sorunlar

� Patoloji laboratuvarlarında çalışan yöneticiler genellikle 
yapılandırılmış bir eğitim programı görmemekte ve bu 
nedenle birçok sorun deneme yanılma yolu ile çözülmeye 
çalışılmaktadır.

� Patoloji akreditasyonu gelişmiş ülkelerde artık bir zorunluluk 
iken (ABD ve Birleşik Krallık) ülkemizde hiç rağbet 
görmemektedir. Ne rapor talep eden, ne ödeme yapan 
kuruluşlar, ne de patologlar bu konuda isteklidir. Sağlık 
Bakanlığı’nın yeni ruhsatlandırma sistemi temel düzenlemeler 
açısından oldukça uygun görünmektedir ancak burada da en 
büyük sorun denetimdir. Sağlık Bakanlığı’nın denetimlerinin 
maalesef genellikle işi çok bilmeyen ve bazı gereksiz ayrıntılar 
üzerinde duran deneticiler tarafından yapıldığı görülmektedir. 
Aynı şekilde denetimlerde sorgulanan bazı noktaların zaman 
zaman uygunsuz olduğu görülmektedir. Denetçiler patolojiyi 
sadece bir laboratuvar olarak görmekte ve insan faktörünün 
çok yoğun rol aldığı “klinik-laboratuvar” ilişkisini çok iyi 
algılayamamaktadırlar. Bu mevcut akreditasyon kurumlarından 
TÜRKAK 15189 için akreditasyon vermektedir, ancak talep 
çok olmadığından kurum bu alanda kendisini geliştirememekte 
hatta kendisine patoloji alanında çalıştıracağı “teknik uzman” 
bulmakta zorlanmaktadır. 

� Otopsiler hala bilimsel gelişmeler için ve hizmet kalitesinin 
geliştirilmesi için vazgeçilmez araçlardır. Ancak bu yöntemin 
geliştirilmesi için hem klinisyenlerin hem de patologların istekli 
olması gereklidir. Tıbbi patoloji laboratuvarlarının çok büyük 
bir kısmında otopsi için gerekli fizik şartlar, güvenlik koşulları 
ve teçhizat mevcut değildir. Israrcı olunmadığı sürece de 
başhekimlikler bu şartları sağlamaya yanaşmamaktadır. 
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“Patoloji Laboratuvarlarının Teknik Yapısı ve Sorunlar” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

� Özellikli incelemeler konusunda da sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Örneğin yıllarca nefropatoloji bakılmamış bir laboratuvarda, 
mecburi hizmet ile hastaneye atanan nefrolog tarafından 
böbrek iğne biyopsisi yapılmaktadır. Patolojinin dahil 
edilmediği bakanlık uygulamaları nedeniyle patoloji konusunda 
standardizasyon zorlaşmaktadır.

� SUT ücretlendirmelerinin düşük oluşu ve patologların genel 
olarak idari konumlarda yer almayışı da sorunlardan biridir. 
SUT ücretlendirmeleri konusunda patologlar aktif rol almalı 
ve Patoloji Dernekleri Federasyonu bu konu üzerine yaptığı 
çalışmaları patoloji camiası ile paylaşmalıdır.

� Patoloji teknisyenlerinin laboratuvarlarda çalıştırılması için 
çaba harcanmalıdır. Bunun aksi yönünde görüşler mevcuttur 
(örn tıbbi biyolog çalıştırılması gibi). 

� Satın almalar önemli bir problemdir. Çoğu başhekimlik finans 
sorunu nedeniyle ödemeleri ötelediği için alımlar zamanında 
yapılamamakta ve kaliteli malzeme temin edilememektedir. 

Çözüm Önerileri

� Patoloji laboratuvar yönetimi konusunda (her türlü işlemi 
kapsayacak şekilde) Patoloji Dernekleri Federasyonu 
tarafından sertifikasyon içeren, konu ile ilgili tüm uzmanların 
(örneğin işletme uzmanları, maliyeciler vb) da eğitmen olarak 
katıldığı kurs programları düzenlenebilir. Bu kurslarda akredi-
tasyon konusunda da eğitim verilmelidir, geleceğin deneticileri 
hazırlanmalıdır (kongre öncesi kurslar katılım açısından etkin 
olabilir).

� Patoloji laboratuvarında çalışacak teknisyenlerin oryan-
tasyondan geçirilmesi ve bunun makroskopiden itibaren 
başlatılması düşünülebilir. Hatta patoloji teknikerleri için, kurs 
programları, Patoloji Dernekleri Federasyonu sertifikasyonu ile 
birlikte çok yararlı olabilir.

� Sağlık bakanlığının denetçilerinin eğitiminde Patoloji Dernekleri 
Federasyonu da yer almalıdır.

� Satın alma süreci tamamı ile teknik personele bırakılmamalıdır; 
hekimler işin içinde yer almalıdır. SUT’un düzelmesi ve hastane 
yönetiminin işletmecilerden destek alması, hatta hekimlerin 
işletme konusunda eğitim almaları şarttır. Zira sadece 
işletmecilerin hastane yönetmesi de çok akılcı değildir.
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“Patoloji Laboratuvarlarının Teknik Yapısı ve Sorunlar” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

� Türkiye’de akreditasyon teşvik edilmeli hem de patologlara bu 
konuda eğitimler vererek geleceğin denetimcileri olması yolu 
açılmalıdır.

� Akreditasyona başvurmak isteyen laboratuvarlar için Patoloji 
Dernekleri Federasyonu tarafından danışmanlık sistemi 
geliştirilebilir.

� Patolojinin çekirdek eğitiminde otopsinin yeri, kurumların 
fizik şartlara sahip olup olmadıkları ve kaç patoloğun otopsi 
yetkinliğine sahip olduğu tespit edilerek en azından durum 
tespiti yapılabilir. 

Sonuç olarak patoloji laboratuvarlarında yaşanan teknik 
problemler akreditasyonun teşvik edilmesi, teknik personelin 
sistematik bir eğitimden geçirilmesi ve patologların teknik, 
yönetimsel konularda eğitimi ile aşılabilir. Ayrıca otopsi konusunda 
kurumların ve patologların alt yapısını değerlendiren bir çalışma 
yapılmalı ve sonuçlara göre yol haritası çıkarılmalıdır.
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“Patoloji Laboratuvarlarının Teknik Yapısı ve Sorunlar” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Tarık Tihan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Havva Solak Özşeker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Rana İshak Çitil
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Deniz Altındağ
Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Burcu Yılmaz
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Aslı Kahraman Akkalp
Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Mehtat Ünlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Ümit Çobanoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Faruk Köksal
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Behlül Kaya
Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 
Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Mehtat Ünlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“KURUMLARDA YETERLİ TEKnİSYEn vE 
SEKRETER BULUnMASını SAğLAMAK” 
GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Kurumlarda Yeterli Teknisyen ve Sekreter Bulunmasını Sağlamak” 
Grubu Sonuç Raporu

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Patoloji bölümüne gelen biyopsi sayısı ile kıyaslandığında 
birçok merkezde yeterli sayıda personel (sekreter, tekniker, 
arşiv memuru) bulunmamaktadır. Bu durum mevcut çalışan 
personelin; iş yükünü artırmakta, hata yapmalarına zemin 
hazırlamakta, yaptıkları işin niteliğini düşürmekte (kalitesiz 
kesit alma, boyama işlemindeki aksaklıklar vb.), iş kazalarının 
sıklığını artırmakta, bölüm içindeki takım ruhunu ve iş barışını 
bozmakta (personel-personel arası ve personel-doktor arası 
çatışmalar), yapılan işten alınan hazzı azaltmakta, meslek 
hastalıklarına yol açmaktadır (mikrotom başında gerekenden 
fazla saat kesit yapma, kimyasallara fazladan maruziyet gibi).

� Pek çok patoloji laboratuvarında patoloji teknikeri yerine 
patoloji dışı branşlardan (hemşire, ebe, laborant, biyolog 
vb.) kişiler çalıştırılmaktadır. Ayrıca patolojide çalışan 
sekreterlerin de tıbbi sekreterlik mezunu kişilerden seçilmediği 
görülmektedir. Zaten hali hazırda pek çoğu patoloji bölümü 
mezunu olmayan personelin patolojide deneyim kazanmasına 
fırsat vermeden onun yerine başka bir patoloji mezunu 
olmayan personelin verilmesi çok sık yaşanan bir durumdur. 
Bu durum; yapılan işin niteliğini düşürmekte (kalın kesit alma, 
yanlış gömme, boyamada sorunlar vb.) bu da çıkan raporun 
kalitesini azaltmakta, yapılan işin ciddiyetinin personel 
tarafından kavran(a)mamasına yol açmakta, iş kazalarını 
artırmakta (mevcut işin tehlikelerinin yeterince bilinmemesi), 
bölüm içindeki takım ruhunu ve iş barışını bozmakta (personel-
doktor arası çatışmalar), personelin yaptığı işten aldığı hazzı 
azaltmaktadır.

� Patoloji teknikerleri “riskli bölüm” primi/tazminatı almamaktadır. 
Patolojide bilindiği gibi pek çok kanserojen ya da kanserojen 
olma potansiyeli bulunan kimyasallar kullanılmakta ve gelen 
biyopsi ve/veya rezeksiyonlardan hastalık bulaşma riski 
bulunmakta iken, patolojide çalışan personele maddi ya da 
diğer ek teşvikler verilmemektedir. Bu durum patoloji dışı branş 
mezunu olan personellerin hastane içinde patoloji biriminde 
çalışmak istememesine yol açmakta, özellikle patoloji dışı 
branş mezunu olan personellerin patolojiden ayrılmak 
istemelerine neden olmakta, çalışan personelin yaptığı işin 
kalitesini düşürmektedir. Ayrıca patoloji personeli emeklilikte 
yıpranma tazminatı almamaktadır. 
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“Kurumlarda Yeterli Teknisyen ve Sekreter Bulunmasını Sağlamak” 
Grubu Sonuç Raporu

� Hastane yöneticilerinin patolojinin önemini, tanı-tedavi pratiği 
içindeki yerini, patoloji laboratuvarı işleyişini bilmemekte ve 
önemsememektedir. Bu durum beraberinde sık personel 
değişimini getirmekte, sabit personel istihdamını sınırlamakta, 
patoloji laboratuvarının ihtiyaçlarına kayıtsız kalınmasına yol 
açmakta (fiziki şartlardaki eksikliklerin tamamlanmaması, 
miadını doldurmuş cihazların değişmemesi, eksik personel 
ile çalışılması vb.), personel (doktorlar da dahil) ile yönetim 
arasında çatışmalar doğurmaktadır.

� Kamu hastanelerine, patoloji teknikeri istihdamı ihtiyacın 
çok altında yapılmaktadır ve patoloji teknikerliği yüksek 
okullarından çok sayıda mezun verilmesine rağmen mezunlar 
iş bulamamaktadır.

� Patoloji laboratuvarlarında patoloji teknikeri istihdam 
etmemenin en önemli nedenlerinden biri, patoloji teknikerlerinin 
patoloji laboratuvarında “sabit personel” olmalarıdır. Bunun 
anlamı, olabilecek en az sayıda personel ile günlük işlerin 
yaptırılmaya çalışıldığı hastane ortamında, patoloji biriminde 
veya farklı birimlerde sıklıkla yaşanan personel sıkıntısı 
durumunda hastane yöneticilerinin, personelleri farklı 
birimlerde istedikleri zaman görevlendiremeyecek olmalarıdır. 
Aynı sorun tıbbi sekreter olmayan sekreterlerin patolojide 
çalıştırılması için de geçerlidir.

� Patoloji teknikerlerinin iş ve görev tanımı 22 Mayıs 2014 
tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan “Sağlık Meslek 
Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek 
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in 
“Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları” başlığı 
altında “Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri” bölümünde 
tanımlanmaktadır. 

¾ Çözüm Önerileri

� Dünya standartlarına uygun olarak, biyopsi sayısını göz önüne 
alan yeterli sayıda personel (tekniker, sekreter, arşiv görevlisi) 
istihdam edilmelidir.

� Patoloji laboratuvarlarında patoloji teknikerliği mezunları tercih 
edilmeli ve istihdamları arttırılmalıdır.
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“Kurumlarda Yeterli Teknisyen ve Sekreter Bulunmasını Sağlamak” 
Grubu Sonuç Raporu

� Ülkemizde son yıllarda daha da belirgin olarak ortaya çıkan 
az personel ile çok iş yaptırma, kadrolu personel istihdam 
etmeme ve güvencesiz ve esnek çalıştırma uygulamalarından 
kaçınılmalıdır. 

� Patoloji teknikerliği mezunlarının istihdamı arttırılmalıdır. 
İstihdam sorunu çözüldüğü takdirde patoloji birimindeki sürekli 
değişen personel sıkıntısı kendiliğinden hallolacaktır. Ancak 
kısa vadede, patolojide çalışacak personelin olabildiğince 
sabit şekilde istihdam edilmesi, patoloji hakkında bilgi, 
beceri ve deneyim kazanmış personelin olabildiği ölçüde 
iyi iş çıkarmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde her yeni gelen 
personel ile işleyiş başa dönecektir.

� Patolojinin vakit kaybetmeden “riskli birim” statüsüne alınması 
(radyoloji, acil tıp gibi) gerekmektedir. Bu konuda Patoloji 
Dernekleri Federasyon’u başta olmak üzere tüm patoloji 
camiası bakanlık nezdinde hummalı bir çalışma yürütmelidir.

� Patoloji teknikerlerinin patolojide çalışmayı teşvik edecek 
risk primi almaları sağlanmalı ve emekliliğe de yansıyacak 
yıpranma tazminatının tanımlanması gerekmektedir.

� Hastane yöneticilerinin pek çoğunun hala doktor olduğu göz 
önüne alındığında tıp fakültesi sıralarından başlamak üzere 
patolojinin önemi patoloji öğretim üyelerince vurgulanmalıdır. 

� Uzmanlık eğitiminde patoloji dışı branşlarda tanımlanmış 
olan mecburi patoloji rotasyonlarının patoloji kürsülerince/
birimlerince eksiksiz ve tam olarak yaptırılması sağlanmalıdır. 

� Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığından 
başlamak üzere hastanelere patolojinin önemini, sağlık 
uygulama pratiğindeki yerini anlatan tanıtımlar organize etmesi 
(yazılı, görsel vb.) gerekmektedir

� Patoloji doktorlarının yöneticilere karşı taleplerinde ısrarcı 
olmaları, gerektiğinde federasyona ya da bir üst merciye yazılı/
sözlü başvuru yapmaları önemlidir.
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“Kurumlarda Yeterli Teknisyen ve Sekreter Bulunmasını Sağlamak” 
Grubu Sonuç Raporu

� Orta-uzun vadeli ulusal çapta ihtiyaçlar belirlenmeli, bunlar 
dikkate alınarak patoloji teknikerliği bölümleri açılmalı ve ona 
göre kontenjanlar belirlenmelidir .Bugün ihtiyacın çok üzerinde 
mezun veren bu bölümlerin yenilerinin açılması engellenmeli 
ve halen eğitim verenlerin de aldıkları öğrenci sayıları 
sınırlanmalıdır. Bugün bile patoloji teknikerleri arasında işsizlik 
çok yaygındır.

� Mesleğin mevcut isimlendirmesinden başlamak üzere pek 
çok sayılan işin ve görevin güncel patoloji pratiğinin gerekleri 
açısından revize edilmesi gerektiği açıktır. Bu görevlerin net 
kıstaslar ışığında tanımlanması, neyin, nerede, kim tarafından 
ve nasıl yapılacağı konusundaki pratik uygulamada yaşanan 
kafa karışıklarının, çatışmaların son bulması açısından çok 
önemlidir. Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun belirleyici 
olacağı, tüm tarafların bir araya gelip güncel patoloji pratiğinin 
ihtiyaçları çerçevesinde patoloji teknikerliği tanımı, iş ve 
görevleri gözden geçirilmeli ve yeniden belirlenmelidir. Bu 
belirlenim, üstten bir kararname ile değil, tarafların mutabakatı 
şeklinde olmalıdır. 

� Ülkemiz pratiği göz önüne alındığında, iş ve görev tanımlarında 
yer alan muğlak ifadelerin genel bir eğilim olarak yöneticiler 
(patoloji doktorları da dahil) tarafından personeli karşılıksız ve 
görev tanımı olmayan işlerde çalıştırma potansiyeli taşıdığı 
bilinmelidir. Az kişiye çok iş yaptırmanın ve bunu da en alt 
kademedeki personele yaptırmanın bir aracı haline getirmemek 
gerekmektedir.

� Patolojinin değişen pratiği ışığında yeni işler ve görevler hatta 
yeni meslek grupları (makroskopi teknikerliği/teknisyenliği) 
tanımlanmalıdır. Makroskopi teknisyenliği temel eğitiminin 
patoloji teknikerliği yüksek okullarında da verilmesi ve bazı 
teknikerlerin bu yolda hayatlarını sürdürmesi için düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bu durum, patoloji personelinin bilgi birikiminde 
yaratacağı artış ile paralel olarak iş hazzını ve maddi kazancını 
artırma eğilimi taşır. Ancak personel başı iş yükünün ülkemiz 
koşullarında artma eğilimi, yukarıda belirttiğimiz iş hazzı ve 
maddi kazancın artma eğilimini baltalama potansiyeli taşıdığını 
gözden ırak tutmamak gerekir. 
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“Kurumlarda Yeterli Teknisyen ve Sekreter Bulunmasını Sağlamak” 
Grubu Sonuç Raporu

Sonuç olarak patoloji laboratuvarlarında Dünya standartlarına 
uygun olarak, biyopsi sayısını göz önüne alan düzenlemeler ile 
yeterli sayıda personel (tekniker, sekreter, arşiv görevlisi) istihdam 
edilmesi sağlanmalıdır (2500-3000 biyopsiye bir teknisyen, her 
bölüme en az 1 tıbbi sekreter). Patoloji laboratuvarlarında patoloji 
teknikerliği mezunları tercih edilmeli ve istihdamları arttırılmalıdır. 
Orta-uzun vadeli ulusal çapta ihtiyaçlar ve ona göre yüksek okul 
kontenjanları belirlenmelidir. Acilen halen eğitim veren okulların 
aldıkları öğrenci sayıları sınırlanmalıdır. Patoloji, formaldehit 
kullanımı nedeniyle, Radyoloji, Acil birimleri gibi “riskli birim” 
statüsüne alınmalı, patoloji teknikerlerinin patolojide çalışmayı 
teşvik edecek risk primi ve emekliliğe de yansıyacak yıpranma 
tazminatı tanımlanmalıdır. Ayrıca Patoloji Dernekleri Federasyonu 
öncülüğünde, tüm tarafları bir araya getiren güncel patoloji 
pratiğinin ihtiyaçları çerçevesinde patoloji teknikerliği tanımı, 
iş ve görevleri gözden geçirilmelidir. Patolojinin değişen pratiği 
ışığında makroskopi teknikerliği/teknisyenliği tanımlanmalıdır. 
“Makroskopi teknisyenliği” temel eğitiminin patoloji teknikerliği 
yüksek okullarında da verilmesi ve bazı teknikerlerin bu yolda 
hayatlarını sürdürmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. 
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Tufan Yılmaz
Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Ertuğrul Oruç
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 

Dr. Olcay Kurtulan
Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Meral Koyuncuoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Hamiyet Şanlı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Behlül Kaya
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Züleyha Sarıkaya
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Ertuğrul Oruç
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“EŞİT PERFORMAnS DAğıLıMı” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Eşit Performans Dağılımı” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Patoloji bölümü bilgi yükü fazla, mesleki riski yüksek ve bütün 
branşlarla etkileşim halinde olan laboratuvar çalışmalarına dayalı 
klinik bir branş olmasına rağmen önemi yeterince anlaşılamamıştır. 
Performansa dayalı ödeme sisteminde çoğu meslektaşımız 
maddi olarak emeğinin karşılığını alamamaktadır. Özellikle daha 
karmaşık işlemler, emek ve bilgi gerektiren işlemler diğerlerine 
göre göre daha düşük değerdedir. Örneğin en karmaşık işlem olan 
konsültasyon en düşük performans puanına sahiptir.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Gelen numune sayısı ve patoloji hekimi başına düşen iş 
yükü hastaneler arasında farklılıklar göstermektedir. Aynı 
zamanda döner sermaye dağılımında göz önüne alınan 
“ortalama hastane performans puanları” da hastaneler 
arasında değişiklik göstermektedir. İlçe devlet hastanelerinde 
yapılan ameliyat ve biyopsi sayısı düşük olup ek işlem 
yapılacak hastalar sevk edilmektedir, bu da biyopsi sayısını 
düşürmektedir. Hatta hastanelerin bir kısmında laboratuvar bile 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla patoloji hekimlerinin performans 
puanları ortalamanın altında kalmaktadır. Büyük merkezlerin 
bir kısmında ise hekim sayısının fazla olması yine aynı sorunu 
ortaya çıkarmaktadır.

� Performans puan hesaplamasında yer alan histo-
immünohistokimyasal boyamalar, yetersiz performans almaları 
sonucu patologlar tarafından gereksiz kullanılabilmektedir. 
Yine bu tetkiklerin yapılamadığı küçük merkezlerde hekimleri 
az sayıda vaka için ek boyama sistemleri kurmaya itmekte ve 
kaynak israfı oluşturmaktadır. 

� Ortalamanın altında kalan diğer branşlar (mikrobiyoloji, biyo-
kimya, enfeksiyon hastalıkları gibi) ortalamadan ödeme 
alırken mesleki riski daha yüksek olan patoloji bölümü için bu 
durum daha farklı işlemektedir. Tek hekim olan hastanelerde 
patologlar ortalamanın ancak %80’ini alma hakkına sahipken, 
iki ya da daha fazla hekimin çalıştığı hastanelerde bu durum 
da başhekimin inisiyatifine kalmış durumdadır. Değişen 
başhekimler ve diğer idari sorunlar yine patologları mağdur 
etmektedir.   
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“Eşit Performans Dağılımı” Çalışma Grubu Sonuç Raporu

� Klinik branşlarda yapılan her işlemin puanlaması yapılmakta 
iken patolojide iş yükünün önemli bir bölümünü oluşturan ve 
kimyasala da maruz kalınan makroskopik değerlendirmenin 
performans olarak karşılığı yoktur.

� Konsültasyon merkezi olarak görev alan büyük hastanelerde, 
bir hastadan zaman zaman çok sayıda blok gelmekte, 
bunlardan kesit alınması ve mikroskopik değerlendirmesi için 
büyük vakit harcanmasına rağmen konsültasyon vakalarının 
performans puan hesaplaması tek blok gibi yapılmaktadır.

¾ Çözüm Önerileri

� Patoloji hekimlerinin büyük kısmı ortalamanın altında perfor-
mans ödemesi almakta ve ülke genelinde çok değişken 
performans ödemeleri yapılmaktadır. Bu sorunun çözümüne 
yönelik objektif bir veri oluşturulmalıdır. Geniş bir veri havuzu 
oluşturularak, patologlarla iletişime geçip ortalamanın altında 
ve üstünde alan hekim yüzdeleri çıkarılabilir. Ortalamanın 
altında kalan hastanelerde, ortalamadan ücret alınmasının 
başhekimlerin inisiyatifinden çıkarılarak yasallaştırılması için 
çalışılmalıdır. Merkezlerde patolog sayısının o merkezdeki 
biyopsi sayısına göre dağılımının yapılması ve patologların 
büyük merkezlerde toplanması için girişimde bulunulmalıdır. 

� Patoloji işlem puanlarının düşük olduğu görüşü hakimdir. 
Bu görüşü desteklemek için uluslararası standartlar ve 
karşılaştırmalı işlem puanlarıyla rakamsal objektif bir veri 
oluşturulmalıdır. Makroskopik değerlendirmenin performans 
puan karşılığı olması için çalışılmalıdır.

� İmmünohistokimyanın performansı etkilemediği veya 
minimum etkilediği bir düzenlemeye gidilmelidir. İç denetim 
mekanizmaları oluşturulmalıdır. Ve eğer diğer puanlamalarda 
düzenleme yapılırsa bu sorunun azalacağı yönünde görüş 
mevcuttur

� Konsültasyonların en kompleks iş olduğu ve en azından en 
yüksek performans puanı verilmesi gerektiği konusunda 
girişimlerde bulunulmalıdır. 

� Özel laboratuvarlarda örnek tiplerine göre uygulanacak taban 
fiyatlar TTB tarafından belirlenmiş olup bunun varlığından 
meslektaşlarımız haberdar edilmelidir. 
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Sonuç olarak performans puanına dayalı ücretlendirme 
konusunda patologlar arasında merkezler arası farklılıklar vardır 
ve patologların çoğu hastane ortalamasının altında (yapılan 
araştırmaya göre) ödeme almaktadır. Performans ödemelerinin 
iyileştirilmesi için doktor dağılımının biyopsi sayısına göre 
yapılması, ortalamadan ücret alınmasının başhekimlerin 
inisiyatifinden çıkarılarak yasallaştırılması için çalışılmalıdır. 
Makroskopik değerlendirmenin performans puan karşılığı olmalıdır. 
Gereksiz histo-immünohistokimya kullanımının önlenmesi için 
kontrol mekanizmları geliştirilmelidir. Konsültasyon vakalarının 
puanlamasının iyileştirilmesi için çalışılmalıdır.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Havva Özşeker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Olcay Kurtulan
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Rana İshak Çitil
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. İlkay Çınar
Giresun Üniversitesi, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Onur Oral
Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Deniz Altındağ
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Mehtat Ünlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Esra Erden
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Derya Gümürdülü
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Gülay Örgün Sönmez
Ankara Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Müge Sezer
Ankara Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Olcay Kurtulan
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“PATOLOG SAYıSı/PLAnLAMA 
İLE İLGİLİ SORUnLAR” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Patolog Sayısı/Planlama İle İlgili Sorunlar” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Patologların iş yükü ve istihdam konusu özellikle ABD ve 
Birleşik Krallık başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır 
tartışılmaktadır. Geçen zaman içerisinde daha hassas yöntemler 
geliştirildiyse de bunları kullanarak hesaplama yapabilmek için 
bilgisayar programları kullanmak gereklidir. Kurumlarda çalışacak 
patolog sayılarını saptamak konusunda da çeşitli yöntemlere 
başvurulmuştur. Hastane yatak sayısı, hastanenin hizmet verdiği 
nüfus sayısı, vb, ancak bunların hiç birisi ile biyopsi sayıları kadar 
isabetli sonuçlara ulaşılamamıştır. Biyopsi materyaline ayrılan 
zaman üzerinden yapılan hesaplamalar en uygun yöntemler gibi 
görünmektedir ancak bu yöntemleri elektronik ortamlar kullanarak 
uygulamak mümkündür.

� Bir patoloğun maksimum ne kadar vaka bakabileceği konusu 
ise çok önemli bir konu olmakla beraber hala tam olarak 
çözülebilmiş değildir. Bir çok parametre değişkenliğe neden 
olmaktadır. Kıdemine göre uzman patologların vaka bakma 
hızı değişkenlik gösterebildiği gibi herkesin kişisel olarak 
değerlendirme hızı da farklıdır. Ancak aşırı iş yükü hem 
patologlarda ruhsal ve bedensel sorunlara neden olmakta hem 
de hata riskini arttırmaktadır. 

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Patolog sayısının saptanması ve gelecek projeksiyonu ile ilgili 
sağlıklı veri elde edilmesi güçtür. Ancak ulaşılabildiği kadarıyla 
Sağlık Bakanlığından alınan son verilere göre Türkiye 2017 
yılında 1502 patolog bulunmaktadır. Elde edilen bilgilere 
göre 2014 yılına kadar toplanan ülke çapında üretilen biyopsi 
sayılarının toplanması işleminin o yıldan sonra sonlandırıldığı 
anlaşılmıştır. Bu nedenle patolog başına düşen güncel biyopsi 
konusunda bilgi edinilememiştir. Sağlık Bakanlığı tekrar yıllık 
biyopsi sayıları ile ilgili veri toplamaya başlamıştır. Bu veriler 
elde edilince üretilen güncel biyopsi sayıları ile gelecekte ne 
kadar patolog ihtiyacı olacağına dair bir tahminde bulunmak ve 
alınacak asistan sayılarını planlamak gereklidir. Tıpta Uzmanlık 
Sınavında (TUS) Tıbbi Patoloji yıllık ortalama kontenjan sayısı 
100-120’dir.



59

“Patolog Sayısı/Planlama İle İlgili Sorunlar” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

Türkiye’de görev yapan patologlar arasındaki iş yükü 
dağılımında büyük farklılıklar vardır. İş yükü dağılımındaki farklılıklar 
büyük ölçüde patolog dağılımının biyopsi sayısı göz önüne alınarak 
yapılmamasına bağlıdır. Bu dengesizlik patoloğun bakabileceğinin 
çok üzerinde biyopsi değerlendirmelerine veya biyopsi sayısı az 
laboratuvarlarda görev yapmalarına neden olmaktadır.

� Türkiye koşullarında yılda hafta sonu ve resmî tatiller hariç 250 
is günü, her iş günü de 8 mesai saati hesabı ile 2000 saatlik bir 
mesai mevcuttur. Mesai saati boyunca aralıksız mikroskobik 
değerlendirme mümkün değildir. Çünkü eğitim kurumu 
olmayan bölümlerde bile makroskobik örnekleme, frozen 
çalışma, laboratuvar kalite, denetleme, atık yönetim dışında 
tümör konseyleri gibi işler de bulunmaktadır.

� Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, özel hastane, 
özel laboratuvar, devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi, Sağlık 
Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi gibi çeşitli kurumlar 
bulunmaktadır.  Dolayısıyla bu kurumlardaki patoloğun iş yükü 
de kurumlar arası ve kurum ıiçi değişkenlik göstermektedir (tıp 
eğitimi, idari işler,asistan eğitimi vb. sebepler dolayısıyla).

¾ Çözüm Önerileri

� Sağlık bakanlığından güncel biyopsi sayıları ile ilgili verinin 
gelmesini beklemek ve gelecekteki patolog ihtiyacını 
hesaplayarak optimum asistan sayılarını belirlemek gereklidir.

� 1 biyopsi (B) = 1.5 sitoloji (S) olarak düşünülmelidir. Patolojide 
iş yükünü hesaplamak için birçok sistem geliştirilmiştir ancak 
bunları kullanabilmek için bu verileri toplayan laboratuvar 
informasyon sistemlerine ihtiyaç vardır. Bunların olmadığı 
ülkemizde patolog iş yükü ve ülke düzeyinde patolog 
planlamalarının  biyopsi sayıları göz önüne alınarak yapılması 
en uygun olanıdır. Royal College of Pathologists’in hazırlamış 
olduğu 1999 yılında yayınlanan ilk versiyon bizim koşullarımızda 
kullanılabilir. Buna göre, hizmet hastanelerinde bir yılda bir 
patoloğun 4000 biyopsi veya 6000 sitoloji veya 600 otopsi 
değerlendirmesi ideal sayılardır. Eğitim hastanelerinde bu 
sayının yarıya düşmesi önerilmekle beraber ülkemizdeki bazı 
eğitim kurumlarında lisans düzeyinde eğitim verilmediğinden 
2000-3000 biyopsi sayısı göz önüne alınabilir. 
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� Bir patoloğun bir günde veya senede bakabileceği azami ve 
asgari biyopsi sayısının belirlenmesi konusunda literatürde 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak aşırı iş yükü beraberinde 
hata yapma riskini de getirdiğinden bu konuda ileri bir 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Sağlık Bakanlığı hizmet hastanelerinde 
laboratuvar açılabilmesi için gerekli nitelikler Patoloji Dernekleri 
Federasyonu şu şekilde önermektedir: “100 yataktan az olan 
hastanelerde patoloji laboratuvarı kurulmaz. 100 yataktan 
yüksek hastanelerde ise 4000’den çok biyopsi sayısına sahip 
olan hastanelerde patoloji laboratuvarı kurulur.” Bu önerinin 
dikkate alınması sağlanmalıdır.

� Ulusal düzeyde ortalama yıllık biyopsi sayısının ve yıllık ortalama 
biyopsi artışının belirlenmesi ve patolog planlamasının bu 
verilere dayanarak yapılması (örn her TUS döneminde açılması 
gereken ortalama ve azami asistan sayısı) gereklidir.

� Az sayıda yataklı hastaneler (örn: bazı ilçe hastaneleri) 
il merkezindeki patoloji laboratuvarlarından hizmet alımı 
yapabilir. Bu yolla yeni laboratuvar kurulması veya az sayıda 
biyopsinin olduğu laboratuvarların devamlılığını sağlamak için 
gereken israf önlenir. Aynı zamanda “merkez” laboratuvarların 
imkanlarının arttırılması sağlanabilir (ek tetkiklerin genişletilmesi 
vb.). 

Sonuç olarak patologlar arasındaki iş yükü dağılımını standart 
hale getirmek için mutlaka standart parametreler kullanılmalıdır. 
Bugünkü koşullarda Türkiye için en uygun parametre biyopsi 
sayısıdır. Royal College of Pathologists’in hazırlamış olduğu biyopsi 
sayıları göz önüne alınarak hesaplama yapılmalıdır. Buna göre 
bir yılda bir patoloğun 4000 biyopsi veya 6000 sitoloji bakması, 
eğitim hastanelerinde bu sayının yarısı düşmesi sağlanmalıdır. Bir 
patoloğun ülkemiz koşullarında bakabileceği yıllık azami biyopsi/
sitoloji sayıları belirlenmelidir. Gelecek projeksiyonu yapılarak yıllık 
alınacak asistan sayıları için değerlendirme yapılmalıdır.

¾ Kaynak

Medical and Scientific Staffing of National Health Service 
Pathology Departments. Royal Collage of Pathologists 1999.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Halide Nur Üner
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Bölümü 

Dr. Betül Duygu Şener
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Onur Oral
Viranşehir Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Fulya Çakalağaoğlu
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Kemal Bakır
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Samir Abdullazade
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Çisel Aydın Meriçöz
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Begüm Çalım
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Samir Abdullazade
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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¾ Genel Bilgiler

Patoloji laboratuvarlarında kullanılan günümüzün vazgeçilemez 
ajanı formaldehittir. Formaldehit gazı veya dumanı havadan 
solunarak veya deri ile temas sonucu çalışanları etkiler. Myeloid 
lösemi, paranazal sinüs, nazal kavite ve nazofarenks kanseri gibi 
bazı kanserler ile olan ilişkisi gösterilmiştir. Türkiye’de formaldehitin 
zararlı etkilerinden korunmak için patoloji laboratuvarlarında neler 
yapılması gerektiği ile ilgili düzenlemeler “Tıbbi Laboratuvarlar 
Yönetmeliğinde” ve ilgili yönergelerde büyük oranda yapılmıştır. 
Aşağıdaki linklerden bu yasal düzenlemeler ile ilgili kaynaklara 
ve uluslararası kuruluşların formaldehit ile ilgili kaynaklarına 
ulaşılabilir.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği:

� http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKo
d=7.5.18933&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi%20
laboratuvarlar

Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Genelgesi:

� http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/Eklenti/2526,genelge-
20145formaldehitksilenpdf.pdf?0

NIH Formaldehit Kanser ilişkisi

� https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/
risk/substances/formaldehyde

İlgili diğer kaynaklar

� https://www.cdc.gov/niosh/topics/formaldehyde/

� https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/
formaldehyde.pdf

� https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasea
rch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_
results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&area
pagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_
pagefoot&areasidebar=search_
sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_
per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36
BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_def
ault&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18933&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t�bbi laboratuvarlar
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18933&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t�bbi laboratuvarlar
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18933&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t�bbi laboratuvarlar
http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/Eklenti/2526,genelge-20145formaldehitksilenpdf.pdf?0
http://www.laboratuvar.saglik.gov.tr/Eklenti/2526,genelge-20145formaldehitksilenpdf.pdf?0
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde
https://www.cdc.gov/niosh/topics/formaldehyde/
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/formaldehyde.pdf
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/formaldehyde.pdf
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
https://search.epa.gov/epasearch/epasearch?epasearch?&filter=&fld=&url_directory=&federated=no&max_results=200&result_template=2col.ftl&areaname=&areapagehead=epafiles_pagehead&areapagefoot=epafiles_pagefoot&areasidebar=search_sidebar&stylesheet=&sort=term_relevancy&faq=true&results_per_page=20&cluster=both&sessionid=0A2C0F4A80C1AF36BD2935F116D2E5AB&result_template=2col.ftl&site=epa_default&typeofsearch=epa&querytext=formaldehyde
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¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Mevzuat ile yapılan olumlu düzenlemelere karşın, birçok patoloji 
laboratuvarlarında formaldehit ve ksilenin miktarı ortamda 
bulunması gereken maksimum değerleri aşabilmektedir. Bazı 
patoloji laboratuvarlarında çalışılan mekânların fiziksel alt 
yapısı ve havalandırma sistemleri bu gazların insan sağlığına 
zararlı düzeylerin üzerinde bulunmasını önlemeye yeterli 
değildir. Formaldehit düzeyinin yüksek çıkması durumunda da 
benzer sorunlar geçerlidir. Sonuç olarak bu sorunlar izlemin ve 
kontrollerin yeterince yapılmamasının sonucudur.

� Teknik olarak ölçümlerin nasıl yapılacağı yönetmelikte 
belirtilmiş olmakla beraber ölçümlerin denetimi konusunda 
düzenleme yoktur. Özellikle özel laboratuvarlarda personel de 
duruma itiraz edemediğinden ölçümlerin kurallara uygun olarak 
yapılıp yapılmadığı bilinememektedir. Kamu kurumlarında ise 
olduğundan yüksek gösterme eğilimi olabilmektedir. Sorumlular 
tarafından bildirilen raporların geçerliliği sorgulanmalıdır.

� Sadece günlük kullanımda değil kaza durumlarında (dökülme 
vb.) sorunun nasıl düzeltileceği konusunda herkesin 
ulaşabileceği rehberler yoktur.

� Teratojenik etkisi gösterilmemekle beraber, olmadığını ileri 
sürmek de mümkün değildir. Birçok yerde gebe kadınlar ilk 
trimesterde formaldehite maruz kalmaktadır.

� Formaldehit gibi kanserojen maddelere maruziyetten doğan 
yıpranma payı verilmemektedir.

¾ Şimdiye Kadar Bu Konu Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Formaldehitin Avrupa Birliği’nde kanserojen kabul edilip 
yasaklanması, Avrupa Patoloji Derneği’nin ilgili kurumlara konunun 
patoloji açısından sakıncalarını anlatan yazısı Sağlık Bakanlığı’na 
iletildi.  2003’ten beri yapılan teknik kursların hepsinde konu ele 
alındı, riskler, korunma yolları, ölçüm, havalandırma yöntemleri 
anlatıldı. 



65

“Formaldehit Kullanımının Çalışan Sağlığına Etkisi” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

2012 Kasım ayında patolojinin de radyoloji gibi iş riski tazminatı 
olması gerekliliği Sağlık Bakanı’na aktarıldı ve hazırlanan kanun 
tasarısına destek verilmesi rica edildi. Kanun tasarısı meclise kadar 
geldi ama değerlendirmeye alınması sağlanamadı. 2015 Ocak 
ayında Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ile yapılan görüşmede 
tekrar aktarıldı. Kendisi, bu konuda sağlık çalışanlarının tümüne 
tasarlanan bir kanun girişimi olduğunu, bunun sonucunu beklemek 
gerektiğini söyledi. Bilindiği gibi, konu hala bakanlıkta çalışılmakta 
ancak sonuçlandırılmamaktadır.

¾ Çözüm Önerileri

� Mutlaka insan sağlığını tehdit etmeyen düzeyleri sağlayan, iyi 
havalandırılan laboratuvarlar oluşturulmalıdır ve bu koşulların 
sürdürülmesi için periyodik denetimler yapılmalıdır. Sağlık 
Bakanlığı’nın yapacağı denetimler bunu sağlamanın çok iyi 
bir yolu olabilir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri 
(Laboratuvar Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu, vb) ile temasa geçerek bu sürecin nasıl 
düzenlenebileceği birlikte kararlaştırılmalıdır. Bakanlığa bu 
konuda iyi bir kontrol listesi hazırlanabilir.

� Formaldehit ölçümlerinin bağımsız kurumlar veya kişiler 
tarafından yapılması sağlanmalıdır.

� Bakanlığın yaptığı kalite standartları her yıl revize edilmektedir. 
Akreditasyonda yer alan standartlar kalite birimine aktarılabilir. 
Kaliteye eklenebilecek standartlar önerilebilir.

� Her ne kadar formaldehitin teratojen etkisi bugün için 
gösterilmemiş olsa da bu etkinin olmadığını kesin olarak öne 
sürmek mümkün değildir. Bebeklerde ortaya çıkacak etkilerden 
korunmak için gebe çalışanlar, en fazla etkilenebilecekleri 
zaman olan gebeliklerinin ilk üç ayında formaldehit etkisinden 
uzak tutulmalıdır. Bu konu Patoloji Dernekleri Federasyonu 
tarafından gündemde tutularak tüm bölümlerin bu koşulları 
sağlamaları teşvik edilmelidir.

� Federasyon tarafından meslektaşlarımıza formaldehitten uzak 
bir ortam için yapılabilecekler anlatılmalı ve yetkili mercilerden 
girişimde bulunmaları için yollar anlatılmalıdır (Slogan önerisi 
olarak: “Patoloğun sigarası formaldehit: Hem aktif hem pasif 
içiciyiz”).
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� Konu sürekli meslektaşlarımızın gündeminde tutulmalı ve 
çeşitli projeler üretilmeli, öncelikle de kendi bölümlerimizde 
uygulayarak bunları paylaşmalıyız.

� Tüm kimyasalların kanserojen etkisi süre ve miktar ile ilişkilidir. 
Bu nedenle tüm formaldehite maruz kalan çalışanlar belli 
süreler ile izinli sayılmalı ve gördükleri zararların tazmin edilmesi 
için girişimde bulunmalıdır. Bakanlığın radyoloji, radyasyon 
onkolojisi gibi patolojinin de bu riskler altında olduğunun 
farkındalığı artırılmalıdır.

� Kaza ile dökülme olduğunda yapılacaklara ait bir rehber 
hazırlanmalıdır.

� Tüm bu durumlar için uygun yol haritası çizilmelidir.

Sonuç olarak formaldehit patoloji pratiğinde rutin olarak 
kullanılan, kanserojen ve (potansiyel) teratojen bir kimyasaldır. 
Patologlar çalışma hayatları boyunca yoğun formaldehit 
maruziyeti yaşamaktadır. Her ne kadar laboratuvarların kabul 
edilebilir maksimum formaldehit düzeyi belirlenmiş olsa da 
ölçümlerin ve de denetimlerin ideal olmaması sebebiyle patoloji 
çalışanlarının mağduriyeti halen devam etmektedir. Laboratuvar 
formaldehit düzeyleri bağımsız kurumlar tarafından ölçülmeli ve 
ölçümler Sağlık Bakanlığı tarafınca denetlenmelidir. Gebeler için 
gerekli düzenlemelere gidilmeli ve patoloji çalışanlarına yıpranma 
payı verilmelidir. 
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. İpek Erbarut Seven
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Rana İshak Çitil
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Mehmet İnan
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Eylül Gün
Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Nurtaç Sarıkaş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Çiğdem Güler Mesci
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Mehtat Ünlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Şafak Ersöz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Behlül Kaya
Kâtip Çelebi Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Züleyha Sarıkaya
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Alp Usubütün
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Alp Usubütün
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
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“ASİSTAn EğİTİMİnİn 
DÜzEYİnİ YÜKSELTMEK” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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¾ Genel Bilgiler

Asistan eğitimi tıbbın diğer tüm alanlarında olduğu gibi patoloji 
alanında da en önemli konulardan biridir. Bu eğitim verilirken 
mevcut güncel tıp bilgisinin hem teorik hem de pratik anlamda, 
nitelikli birer uzman patolog yetiştirmek amaçlı eldeki tüm 
imkanların kullanılmasını gerektirir. Asistan eğitimi ile ilgili temel 
planlama ‘’Çekirdek Eğitim Programı’’ ile hazırlanmıştır. Ancak bu 
programın uygulama zorlukları, farklılıkları ve yetersizlikleri olduğu 
görülmektedir. (http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_patoloji/
tibbi_patoloji_mufredat_v.2.1.pdf). ‘’Tıpta ve Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’’nde de asistan eğitimine ilişkin 
genel tanımlamalar mevcuttur. Bu konuda daha kapsamlı bir 
tanımlama ihtiyacı vardır ancak bu noktada, daha detaylı bir 
tanımlama ile asistanlara yönelik malpraktis sorumluluğu doğması 
gibi durumlar da ortaya çıkabileceğinden, daha kapsamlı bir 
tanımlamanın çok dikkatli yapılması gerekmektedir (http://www.
yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_
rEHF8BIsfYRx/10279/18071).

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Asistanların görev tanımı bulunmamaktadır.

� Her kurumda farklı uygulamalar eğitim konusunda aksamalara 
neden olmaktadır.

� Bazı kurumlardaki asistanlar çekirdek eğitim programında 
bulunan tüm cerrahi parçaları, biyopsileri, moleküler 
yöntemleri vs. görmemektedirler. Yapılan rotasyonların da belli 
bir yazılı düzenlemesi olmadığından çok farklı uygulamalar 
olabilmektedir.

� Performans nedeniyle eğitim aksamakta, daha çok tıp biliminin 
hizmet kısmı ön plana çıkmaktadır.

� Özellikle moleküler teknikler gibi yeni gelişen yöntemler 
konusunda bir çok kurum eğitim ver(e)memektedir.

� Asistan tezleri ile ilgili sorunlar vardır.

http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_patoloji/tibbi_patoloji_mufredat_v.2.1.pdf
http://www.tuk.saglik.gov.tr/muf2.1/tibbi_patoloji/tibbi_patoloji_mufredat_v.2.1.pdf
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18071
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18071
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18071
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¾ Çözüm Önerileri

� Gerçekçi olmak gerekirse görev tanımı konusu oturtulabilirse 
veya standardize edilebilirse bile uygulanabilmesi oldukça 
zor gözükmektedir. Bunun temel nedenleri farklı yapılarda 
(üniversite, eğitim araştırma hastanesi, vakıf üniversitesi) 
eğitim veren kurumlar olması ve öğretim üyelerinin farklı 
yaklaşımları olmasıdır. Öğretim üyelerinin farklı merkezlerde 
her zaman asistan hekimlerden beklentileri farklıdır. Ancak 
yine de Federasyon bazlı standardizasyon çalışmaları 
yapılmalıdır. Değişik branşlardaki tüm Türkiye asistan 
hekimlerinin sorunlarının çözülmesini beklemek yerine, patoloji 
asistan hekimleri için kısa, öz ve net, farklı kurumlarda işe 
yarayabilecek bir görev tanımı metni oluşturulabilir. Metinde, 
örneğin “asistan hekim vakayı önceden değerlendirip 
rapor taslağı hazırlar” yazar ise farklı kurumlar bunun farklı 
şekillerde de olsa uygulamaya sokabilir. Bu nedenle tüm 
kurumlardan öğretim üyeleri ve asistan hekimlerin katılımıyla 
bir konsensus oluşturulmalıdır. Bu gibi uygulamalarla gereksiz 
iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilebilir, eğitim ve hizmet 
oranı (kısmen) dengelenebilir. Board komisyonu 2018 yılında 
gönüllülük bazında eğitim programlarını akredite etmeye 
başlayacaktır.

� Aslında eğitimde farklılıklar ekoller yaratır ve kimi zaman 
faydalıdır. Ancak burada kastedilen görece eğitim kapasitesi 
düşük, vaka sayısı az, teknik imkânları yetersiz merkezlerde 
de eğitim verilmeye çalışılması nedeniyle kalite farklılıkları 
oluşmasıdır. Bunu çözmenin de en güzel yolu eğiticileri 
eğitmektir. Örneğin (özellikle periferde görevli) doçent ve 
yardımcı doçentlerin çeşitli “üst seviye” “meslek içi çalışma 
toplantısı”, “çalıştay” vs isimlerle federasyon çalışma grubu 
hocalarınca “güncellenmesi” sağlanabilir. Bunlara katılımı 
“öğretim üyeleri” ile sınırlamak ve asıl amacın aslında “eğiticileri 
eğitmek” olduğunu unutmamak gerekir. Akılcı bir planlama 
ve içerik tasarımı ile katılım cazip hale getirilebilir. Asistan 
alabilecek kurumlar federasyon tarafından önerilebilir. Vaka 
sayısı ve çeşitliliği uygun olan kurumlara asistan verilmelidir. 
Standart asistan karneleri hazırlanması ve uygulanmalarının 
sağlanması ilk aşamada önemli olabilir. Asistan eğitimi veren 
kurumlar senelik olarak denetlenebilir ve bu denetleme her 
şehrin (ya da derneğin) kendi belirleyeceği bir komisyon ile 
yapılabilir. En azından asistan eğitimi için olmazsa olmaz olan 
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en düşük standartlara uyulup uyulmadığı mutlaka gözden 
geçirilmelidir. Bazı kurumlarda iş yoğunluğu ve hizmetin 
ön plana çıkmasıyla hem eğitim sorumluları hem de primer 
görevi eğitim almak olan asistanlar, asistan eğitimini 2. plana 
itebilmektedir. Bunun olmaması için hem eğitim verecek hem 
de eğitim alacak kişileri motive edecek uygulamalar yapılabilir 
ve eğitim adına karşılıklı talebin devamlılığı sağlanabilir. 

� Rotasyonların önündeki en büyük engel bölümlerin rotasyona 
giden asistan hekimler nedeniyle iş gücü kaybı yaşamasıdır. 
Ayrıca kurumlar arasındaki rekabet ilişkili durumlar da 
rotasyona engel olmaktadır. İş gücü kaybını mümkün olduğunca 
önemsemeden iyi niyetle rotasyon sistemi desteklenmelidir. 
Bunun (yöntem olarak) çözümü belki yine federasyon/dernekler 
vasıtasıyla olabilir. Dernekler bölgelerindeki merkezlere ait lokal 
sorunları ve eksikleri saptayıp, eğitim verebilecek merkezlere 
kapasitelerini sorabilir ve bağlayıcı olmayan rotasyon 
olanaklarını belirginleştirir ve duyurur. Önemli olan rotasyona 
göndermesi gerekli ve rotasyoner alabilecek yerleri saptamak 
ve önermek olacaktır. Rotasyonlar kâğıt üzerinde yazılı şekilde 
ve geçerliliği olacak şekilde olmalıdır.

� Performans sisteminin zararları öteden beri bilinmektedir. 
Eğitim faaliyetlerinin de belli bir maddi karşılığı olmaktadır 
ancak bazı kurumlarda öğretim üyelerinin ders anlatmadıkları 
halde bu bu yolla ek ödeme aldığı bilinmektedir. Bir alternatif 
olarak, rotasyona gidilen kurumlarda eğitim veren öğretim 
üyelerine rotasyon ilişkili performans geliri yaratılabilir. Böylece 
rotasyona gidilen merkezlerin eğitim verme konusunda 
motivasyonu arttırılabilir.

� Yeni gelişen ve gelişmekte olan konuların asistan hekimler 
seviyesinde eğitilmeye başlanabilmesi için ülkece eğiticilerin 
eğitimi gereklidir. Çalışma gruplarınca uzmanlık eğitimi sonrası 
uzun süreli büyük sertifikasyon kursları, web temelli modern 
online kurslar daha fazlaca uygulamaya konmalıdır. Bu tür 
kurslarda firmaların da desteği alınabilir.

� Uzmanlık eğitimi doktora programı olmadığından tez yazmaya 
gerek olup olmadığı tartışılmalıdır. Kuruma başlayan bir 
asistanın tez konusuna nasıl ve ne zaman karar verileceği, tezin 
başlangıç ve bitiş zamanları ve ilerlemesinin takip edilmesi, 
tez danışmanının kim olacağı ve nasıl seçileceği kısmen belli 
olmalıdır.
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Sonuç olarak asistan eğitimi kurumlar arası büyük farklılıklar 
göstermektedir. Eğitimin standardize edilmesi, eğiticilerin eğitimi, 
eğitim faaliyetlerinin teşviki üzerine çalışılmalıdır. Asistanların 
iş gücü olarak değil eğitim alması gerekli hekimler olarak 
görülmeleri önemlidir. Rotasyonlarla ilgili bölgesel düzenlemeler 
ideal bir çözüm yolu olarak düşünülebilir. Asistanların bitirme tezi 
yazmalarının gerekliliği tartışmalı bir konudur.

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Büge Öz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. İbrahim Kulaç
Mardin Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 

Dr. Betül Duygu Şener
Ordu Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Önder Bozdoğan
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Erdener Özer
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Serdar Altınay
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Samir Abdullazade
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim

Dr. Fatma Öz Atalay
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Mine Önenerk
Karaman Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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Dr. Aslı Kahraman Akkalp
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Özgür Özkayar
Çorum Hitit Üniversitesi, 
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Mine Işıkoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Ezgi Işıl Baş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Elif Sayman
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Figen Söylemezoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Elif Sayman
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü
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“EğİTİM İLE İLİŞKİLİ DİğER SORUnLAR” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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¾ Genel Bilgiler

Patoloji uzmanları çalışma hayatında sürekli eğitimleri ile ilgili 
çeşitli problemler ile karşılaşmaktadırlar. Mecburi hizmetin yarattığı 
stres ve gerekli olanaklara sahip olunamayan ilçe hastanelerinde 
çalışmak zorunda olmak en önemli problemlerdendir. Süreli 
yayınlara ulaşmada yaşanan zorluk, yan dal programlarının 
düzenlenmemiş olması ve kitapların maliyeti de diğer sorunlardır. 

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Mecburi hizmetin varlığı ciddi bir stress kaynağıdır.

� Kaynak kitaplara ulaşım zor olup, çok yüksek maliyetlidir. 
Herkesin aynı şekilde süreli yayınlara ulaşma olanağı yoktur.

� İhtisas sonrası, uzmanların kurs vb. yanı sıra bir bölümde 
kendini geliştirmek için rotasyon yapma gereksinimi olmaktadır.

� Sadece sitoloji alanında yan dal olup başka işleyen yan dal 
programı yoktur. 

� Eğitiminin sürekliliğini sağlamak için kongre, kurs ve toplantıların 
takip etmesi temeldir ancak tüm bunları yapabilmek için zaman 
ve (bazı koşullarda) azımsanmayacak bir bütçeyi ayırmak 
gerekmektedir. 

¾ Çözüm Önerileri

� Mecburi hizmet bir devlet politikasıdır. Mecburi hizmetin kısa 
vadede kalkmayacağı düşünülürse yarattığı stresi azaltmanın 
birkaç yolu bulunabilir. Her ilçede bir laboratuvar olması yerine 
il merkezlerinde “merkez” laboratuvarlar kurulabilir. Bu sayede 
biyopsi sayısı düşük küçük ilçelerden bütün örnekleri bu merkez 
laboratuvarlarda toplanabilir. Zaten büyük çoğunluğu âtıl olan 
ilçe patoloji laboratuvarları ortadan kalkmış ve patologların 
il merkezlerindeki donanımlı merkez laboratuvarlarda daha 
huzurlu çalışması sağlanabilir. Ancak bu süreçte Patoloji 
Dernekleri Federasyonu öncü ve sonrasında takipçi olmalıdır. 
Aksi takdirde umulmadık gelişmeler yaşanabilir. 
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� Süreli yayınlara ulaşım için ulusal bir veritabanı belirli bir 
kurumca (Sağlık Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK vb.) tüm hekimlerin 
ulaşımına açılabilir. Şu anda Türkiye genelinde her hastanede 
süreli yayınlara ulaşım farklı şekillerde ve oranlardadır. Birçok 
devlet hastanesinde internet erişimi sınırlıdır ve önemli 
veri tabanları yasaklı siteler kapsamındadır. Ayrıca Patoloji 
Dernekleri Federasyonu yayınevleri ile anlaşarak indirimli, 
taksitli kitap alımını teşvik edebilir.

� Uzun süreli, büyük sertifikasyon kursları ve web temelli 
modern yaklaşımlar geliştirilmelidir. Ayrıca asistan hekimlerin 
uzmanlık eğitimi sonrası aynı merkezde belli bir süre rapor 
yazma olanaklarının arttırılması hem merkezlerin hem de yeni 
uzmanların çeşitli şekillerde faydasına olacaktır.

� Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda sertifika programlarının 
ciddiyetle oluşturulması gereklidir.

� İnternet ortamında yapılan, kişi/gruplara özel online kurslar 
ile hem karşılıklı etkileşim hem paylaşılan slaytların herkes 
tarafından eşit koşullarda görülebilmesi mümkün olmaktadır. 
Federasyon bünyesinde bu altyapıyı sağlayabilecek bir 
bilgisayar uzmanı ile anlaşılabilir. Örnek olarak; her ay bir 
öğretim görevlisi kendi ev ortamının rahatlığında, ilgilenecek 
olan asistanlara ve uzmanlara bir-iki saatlik sunumlar yapabilir.  
Benzerleri diğer uzmanlık dallarında kullanılmaktadır (bkz Türk 
Hematoloji Derneği). Bölgesel patoloji derneklerinde yapılan 
toplantı ve kursların kalite düzeyi arttırılmalıdır. Gerekirse 
sayı azaltılmalı, kalite artırılmalı ve uzman hekimlerin rutin 
tanısal süreçlerdeki sorunlarına cevap bulabileceği toplantılar 
olmalıdır. 

Sonuç olarak Patoloji Dernekler Federasyonu mecburi 
hizmetin patoloji bölümü özelinde yaşanan problemlerin çözümü 
konusunda aktif rol üstlenmeli, merkez laboratuvar kurulumuna 
ön ayak olmalıdır. Yan dal programları konusunda gerekli adımlar 
atılmalıdır. Süreli yayınlara ulaşımda ulusal düzeyde bir çözüm 
düşünülmeli, kurumlardaki veriye ulaşım düzeyi farkı ortadan 
kaldırılmaya çalışılmalıdır.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Havva Solak Özşeker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü 

Dr. Betül Duygu Şener
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Önder Bozdoğan
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Erdener Özer
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Gülen Gül
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Deniz Ateş
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Fatma Öz Atalay
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 

Dr. Busem Binboğa Tutuğ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Olcay Kurtulan
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Fulya Çakalağaoğlu
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Özgür Özkayar
Çorum Hitit Üniversitesi, 
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü
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Dr. Mine Işıkoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Ezgi Işıl Baş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Dilek Yılmazbayhan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Figen Söylemezoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Gülen Gül
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“ETKİnLİğİ YÜKSEK ULUSAL PATOLOjİ 
KOnGRELERİ DÜzEnLEnMESİ” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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“Etkinliği Yüksek Ulusal Patoloji Kongreleri Düzenlenmesi” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Bireysel bazda patoloji eğitiminin sürekli kılınması, bilgi 
paylaşımı, günceli yakalama ve bildiri sunumu konusunda 
donanım elde etmek adına patoloji kongreleri son derece 
kıymetlidir. Ulusal bazda ise, bilginin hızla değiştiği koşullarda, 
küreselleşen dünyada ülkemiz patologlarının bilgi birikimini 
artırmak, güncel bilgiyi yakalamalarını sağlamak, yabancı ülkeler ile 
iletişimi geliştirmek için patoloji kongrelerinin gün geçtikçe önemi 
artmaktadır. Ülkemizde maalesef bilimsel araştırmaların yapılması 
ve yapılanların meslektaşlarla tartışılması geleneği yaygın değildir. 
Ancak bilimsel kongrelerin ana yapılma nedenlerinden birisinin de 
bu yeni üretilen bilginin tartışılması için ortam oluşturması olduğu 
düşünüldüğünde kongrelerin bu açıdan da değerlendirilmesi 
önemlidir. Ancak mali, siyasi, sosyal ve yönetsel pek çok sebeple 
patoloji kongre düzenlenmesi zorlaşmaktadır, düzenleme etkinliği 
ciddi maliyet, zaman ve emek istemektedir. Bu rapor için pek çok 
ilden ve farklı yaş dağılımlarındaki meslektaşlarımızın fikirlerini 
aldık ve patoloji kongreleri ile ilgili sorunları madde madde derleyip 
çözüm önerileri sunmaya çalıştık

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Kongre düzenleme sürecinde yer alan kişiler çoğu zaman bu 
konudaki bilgi ve birikimlerini aktarmadan süreçten ayrılmakta, 
her yeni gelen kişi bu süreci yeni baştan öğrenmeye ve 
yönetmeye çalışmaktadır. Ayrıca kongre düzenleme kurulları 
sadece dernek yönetiminde yer alan 7 kişi tarafından 
yapılmakta ve çoğu zaman kısıtlı sayıdaki kişi aktif olarak 
çalışmakta ve diğerleri bir rol üstlenmemektedir. 

� Kongrelerin bilimsel seçiciliği zayıftır. Genellikle bilimsel değeri 
az, çok sayıda çalışma (büyük oranda olgu sunumları) kongreye 
gönderilmektedir. Bu sorun ülkemizin bilimsel gelişmişliği ile 
de ilgili olduğundan çok boyutlu bir sorundur. 

� Kongre katılım ücretleri, konaklama ücretleri ile birlikte 
bakıldığında Türkiye’de çalışan patologlar açısından yüksektir 
ve herkesin ortak derdidir. Bu sorunun pek çok bileşeni olmakla 
birlikte, en önemlisi sekreterlik ihtiyacı için görevlendirilen aracı 
firmaların kar aracının konaklama olmasıdır.

� Kongre düzenlemek ve diğer dernek etkinliklerini yürütmek 
oldukça maliyetli işlerdir. Bunların sürdürülmesi için 
endüstriden gelecek destekler oldukça önemli bir katkı 



81

“Etkinliği Yüksek Ulusal Patoloji Kongreleri Düzenlenmesi” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

olacaktır. Ancak ülkemizin ekonomik durumunun belirsizliği az 
sayıda olan ve düşük katkı yapan sponsorların katkılarını daha 
da azaltmaktadır.

� Yabancı konuşmacı bulmak gitgide zorlaşmaktadır. Ülkemiz 
güvenli olmayan bölgeler içinde anılmaktadır. Bazen konuşmacı 
gelmek istese de bağlı olduğu üniversite konuşmacıyı 
göndermemektedir.

¾ Çözüm Önerileri

� Kongre düzenleme kurullarında aktif olacak kişilerin yer 
almasını sağlamak, hem de kongre düzenleme deneyiminin, 
bilgisinin bir sonraki döneme aktarılabilir kılınması için kongre 
düzenleme kurulu yeni bir yöntem ile oluşturulmalıdır. Bu 
kurulun görev süresi 3-5 yıl gibi deneyimlerin kullanılabileceği 
ve aktarılabileceği bir süre olmalı ve 5 kişiden oluşmalıdır. 
Bu kurulun içerisinde sekreter, sayman, başkan, başkan 
yardımcısı ve denetleyici gibi görev dağılımları düşünülebilir. 
Görev bitiminde kurul deneyimlerini standart bir taslak 
raporu oluşturarak ve sunum yaparak yeni başlayacak ekibe 
aktarmalıdır. Bu kurulun üyeleri Federasyon yönetim kurulu 
veya bir danışma kurulu tarafından seçilebilir.

� Kongreye gönderilen bildiler için en azından bir değerlendirme 
yapılıp bilimsel değeri olmayan sunumlar red edilebilir. Bildiri 
özetleri çalışma gruplarının belirlediği akademik unvana sahip 
hakemlere gönderilebilir. Hakemler genel bildiri değerlendirme 
formundaki kriterler (ya da geliştirilmiş halleri) ile puanlama 
yapıp, belli bir puan altındaki bildirileri reddedebilirler. Uzun 
vadede H-indeksi yüksek öğretim üyelerinden oluşan bir 
bilimsel tavsiye kurulu planlanabilir. 

� Kongrelerin yüksek katılım ve konaklama ücreti problemi 
sponsor desteğinin artırılması, sponsor pazarlıklarının aracı 
firmaya izin vermeksizin direkt kongre düzenleyicileri tarafından 
yapılması ile çözülebilir. Ayrıca aracı firmalarla uzun vadeli 
anlaşmalar yapılmamalıdır, böyle olunca firmalar pazarlığa 
yanaşmamaktadırlar. Kongrelerin kongre merkezlerinde 
yapılması ile de konaklama ücreti bypass edilmiş olacaktır. 
Yani kongre merkezlerinden dış katılım ücreti alınmayacak, 
aile/arkadaş yanı ya da misafirhane gibi alternatifler doğacak, 
herkes bütçesine göre, istediği yeri tercih edebilecektir. 
Katılımcılar “herşey dahil”e mecbur kalmayacak, onlara 
tercih şansı verilmiş olacaktır. Ancak bu konuda da en büyük 
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sorun Türkiye’de koşullara uygun ve düşük maliyetli kongre 
merkez sayısının yok denecek kadar az oluşudur. Ancak uygun 
maliyetli kongreler yapmak için özel bir çaba harcanmalıdır.

� Sponsor bulmaktaki zorluğun nedenlerinden birini de bireysel 
sponsorun çok sayıda kişiyi kapsamasında aramalıyız, firmaları 
kongreye destek olmaları için teşvik etmeliyiz. Belki bireysel 
sponsorlu katılım ücreti daha yüksek olarak düzenlenebilir. 
Bir diğer etken de katılımcıların standlara yeterince ilgi 
göstermemesidir. Bunun için standlara katılımı destekleyecek 
neşeli sosyal aktiviteler için zaman ayrılabilir. Federasyon, 
endüstri şirketleri ile bu konuyu ayrıntı olarak konuşmalı hem 
biz hem de şirketler için daha etkin bir ortak yol bulunmalıdır.

� Kongrelerin kongre düzenleme kurulunun inisiyatifiyle 
değişmeyen standart prensipleri olmalıdır; “Konuşmacılar 
katılım ücreti ödemez/öder”, “kongre transferi yapılır/yapılmaz”, 
“50 asistana burs verilir; asistanlar şu kriterlere bakılarak 
seçilir” şeklinde. Kongrelerin bu prensipleri gelenekselleşmeli, 
her yıl değişim olmamalıdır.

� Bir organizasyonu geliştirecek en önemli mekanizma geri 
bildirim formlarıdır. Formlar online olmalı, doldurulması 
için teşvik edilmeli, standart taslaklara göre yapılmalıdır. 
Genel geribildirim istatistiksel verilerine isteyen istediği 
zaman Patoloji Dernekleri Federasyonu internet sitesinden 
ulaşabilmelidir. Kişisel veriler ilgili kişilere mahremiyeti 
bozmadan ulaştırılmalıdır.

� Yurtdışından konuşmacı getirtmekteki zorluğu yurtdışına 
giden asistan/genç uzmanı destekleyerek çözebiliriz. Örneğin 
Patoloji Dernekleri Federasyonu bursu ile yurt dışına giden 
uzmanın 1 yıl sonra çalıştığı otörü ülkesine getirmek için çaba 
harcaması sağlanabilir. 

Sonuç olarak kongre düzenleme kurulları yenilenen sorunları 
aşacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu kurullarda aktif olarak çalışacak 
5 kişi olmalı ve 2-5 yıl gibi uzun dönem ve dönüşümlü-değişecek 
şekilde görev yapmalıdırlar. Kongreler kişilerin zorunlu olarak 
konaklamadığı merkezlerde yapılmalı ve maliyetler mümkün 
olduğunca düşürülerek bilimsel nitelik arttırılmalıdır. Uzun vadede 
bilimsel niteliği bilinen (h-indeksi yüksek) meslektaşlarımız 
ve eski kongre başkanlarından oluşan bir danışma kurulunun 
oluşturulması yenilenme için önemli bir mekanizma olabilir.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Deniz Ateş Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Ertuğrul Oruç
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Sıtkı Tuzlalı
Özel Tuzlalı Patoloji Laboratuvarı

Dr. Elif Sayman
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. İclal Gürses
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Özgür Özkayar
Çorum Hitit Üniversitesi,
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Deniz Ateş Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“ULUSAL KOnSÜLTASYOn 
STAnDARTLARının OLUŞTURULMASı” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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¾ Genel Bilgiler

Konsültasyon çok eski dönemlerden beri hem tanı hem de 
tedavi konusunda tıp pratiğinin kullanılan önemli bir aracıdır. 
Uzmanlaşmanın giderek daha da arttığı günümüzde konsültasyon, 
hasta güvenliği açısından vazgeçilemez bir araçtır. Bu durum 
patoloji pratiği için de geçerlidir. Patoloğun hatalarını görmesi 
ya da doğru yaptığı şeyleri pekiştirmesi ve olumlu geribildirim 
almasını sağlamak bakımından da çok önemlidir. İkinci görüş 
için incelenen kurum içi ve kurum dışı konsültasyon işlemlerinin 
uygulaması hakkında hem “Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nde” 
hem de Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun yönergesi mevcuttur. 
Ancak bunlara karşın pratikte standart bir uygulama yoktur ve 
zaman zaman da uygunsuz işlemler olabilmektedir. Bu nedenlerle 
konsültasyonlar konusunda düzenlemelere ihtiyaç vardır ve 
gönderen kişiler bu sürecin nasıl olması gerektiği konusunda 
yeterli bilgiye sahip değildirler.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Patolog vakasını konsülte edebilmek için aracı olarak 
klinisyenlere mecburdur. Vaka konsülte edildiğinde hasta 
klinisyenin sevkiyle başka bir hastaneye gidip bir polikliniğe 
giriş yaptıktan sonra patolojiye yönlendirilmekte, hasta direk 
olarak bir patoloji kliniğinden materyallerini alıp diğer patoloji 
kliniğine götürememektedir.

� Vakaların konsültasyona gönderilecek blok/cam seçimi 
konusunda bir standart yoktur.

� Kurum içi ve kurum dışı konsültasyonlar konusunda standart 
bir asistan eğitimi yoktur.

� Kurum dışına yapılan konsültasyonlarda patologlar arasında 
çok sınırlı bir iletişim olmaktadır.

� Kurum dışı konsültasyon sadece vaka raporlandıktan sonra 
yapılabilmektedir.

� Konsültasyon en ileri patoloji prosedürü olmasına karşın en 
düşük performans puanına sahiptir ve konsültan hekimler 
çoğu zaman karşılığını almadan işlerini sürdürmektedir.

� İkinci görüş için incelenen materyaller için ilk merkez çoğu 
zaman bilgilendirilmemektedir.



86 87

“Ulusal Konsültasyon Standartlarının Oluşturulması” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çözüm Önerileri

� Konsültasyonlar için Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun 
oluşturduğu “Konsültasyon Yönergesi” ve Uluslararası 
gelenekleri de temel alarak günün koşullarına uygun ülkemize 
özgü gelenek ve uygulama pratiği oluşturulmalıdır.

• Konsülte eden patolog ile konsültan patolog arasında 
bilgi alışverişini arttıracak yollara gidilmelidir. Detaylı bir 
konsültasyon formunun doldurulması yanı sıra, gerektiğinde 
patologların sözel olarak iletişime geçmesi sağlanabilir. 
Konsülte eden patoloğa geri bildirim için de düzenlemeler 
yapılmalıdır.

� Patolog konsültasyon için aracıya ihtiyaç duymadan, vakanın 
konsülte/sevk edilmek istendiği hastane/patoloji uzmanına 
gönderilmesine olanak sağlanmalıdır.

� Kurum içi ve kurum dışı konsültasyonlar için performans 
düzenlemesi yapılmalıdır. Kurum dışı konsültasyonlar puan-
lama sisteminde en üst düzey işlemler içinde yer almalıdır.

¾ Şimdiye Kadar Bu Konu Üzerine Yapılan Çalışmalar

� Konsültasyon, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nde yer aldı. 
Geri bildirim için zorunluluk oluşturuldu. Ancak ne yazık ki 
uygulanmasını sağlamak için alınabilecek tedbirler yerine 
patologların da baskısı ile bu zorunluluğun yeni yönetmelikte 
kaldırılması düşünülüyor. 2012 Kasım ayında konu Sağlık 
Bakanı’na aktarılmış ve bu sayede konu yönetmeliğe 
girmişti. O zaman konuşulan, uygulama yerleştikten sonra 
ücretlendirme sorununun çözülebileceği şeklinde olmuştu. 
SGK ile yapılan görüşmeler ile konsültasyon puanlarının 
arttırılması gündemdedir. Ancak sorun henüz çözülememiştir.

Sonuç olarak konsültasyon isteminin günümüzde nasıl 
yapılacağına dair bir gelenek oluşturmak üzere mevcut Federasyon 
konsültasyon yönergesi çerçevesinde tartışmaların yapılması ve 
yönergenin güncellenmesi. Patoloji uzmanı hekimin bir olguyu 
klinik branştan bir hekim olmaksızın konsülte edebilmesinin 
sağlanması. Konsültasyon sonrası konsülte eden hekime geri 
bildirim için uygun yollar aranması ve konsültasyon gibi üst düzey 
incelemenin ücretlendirilmesi de bu mahiyette düzenlenmelidir.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Betül Duygu Şener
Ordu Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Gülen Gül
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Fatma Öz Atalay
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Mine Önenerk
Karaman Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Fulya Çakalağaoğlu
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Çiğdem Güler Mesci
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Aylar Poyraz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Çiğdem Güler Mesci
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“PATOLOjİ MESLEK ÖRGÜTLERİ 
İLE İLİŞKİLİ SORUnLAR” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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¾ Genel Bilgiler

Türkiye’deki tüm sivil toplum örgütlerinin genel sorunları 
patoloji meslek örgütleri için de geçerlidir. Patoloji Dernekleri ve 
Federasyonun yapısı ve işleyişi geniş katılıma ve söz hakkına 
yeterince olanak tanımamaktadır. Üyelerimizin önemli bir kısmı 
kendilerinin yönetimlerde temsil edilmediklerini düşünmektedir. 
Temsilciler de rutin işleyiş içerisinde sınırlı gruplar arasından 
seçilmektedir. Seçimlere girilmeden önce seçilecek kişilerin 
belirlenmiş olması, özgür dernek yönetici seçimlerinin yapılmasını 
engellemektedir.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Her ne kadar eğitim hastanelerinde çalışan patologlar 
Dernekler ve Federasyon yönetim kurulları da dahil olmak 
üzere yönetimde yer almış olsalar da özellikle sahada yalnız 
başına çalışan birçok genç patoloğun sorunlarına dokunmak 
konusunda problemlerin olduğu görülmektedir. Sahada çalışan 
genç patologların da görüş/sorun/çözüm önerisi oluşturması, 
derneklerde ve federasyonda temsil edilmemesinde 
sorunlar görülmektedir. Bu genç meslektaşlarımız yeterince 
birikime sahip olmadıklarını düşünmekte veya yönetimde 
yer alma talebinde bulunurlarsa “ayıp” karşılanabileceğini 
düşünmektedirler. Bu durum kısır bir döngüye neden 
olmaktadır. Türkiye’deki diğer sivil toplum örgütlerinde de 
üyelerinin aktif katılımında sorunlar olduğu saptamasını da 
aklımızda tutmamızda yarar vardır.

� Aktif çalışacak insanların kurum çatısı altında yer alması 
yeterince teşvik edilememektedir. Zaman zaman yöneticiler 
yeterince aktif olamamakta sadece temsil kısmının 
gerçekleşmesini sağlamaktadırlar. Yönetim kuruluna giren 
herkesin maksimum kapasiteyle çalışabilmesi sağlanmalıdır.

� Üyelerin önemli bir kısmı ise de genellikle çeşitli ortamlarda 
sıkıntılarını dile getirmekte ama hiç bir şekilde görev almak ve 
iş üstlenmek istememektedir. Yönetime katılma konusunda 
motivasyonları yoktur.

� Federasyon ile üyeler arasında belirgin bir iletişim sorunu vardır. 
Üyeler yapılan etkinliklerden ve işlerden haberdar değildir.
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� Kararların alınmasında konunun uzmanları her zaman söz 
sahibi olamamaktadır. Meslek örgütleri birçok konuda hazırlıklı 
olamadıklarından genellikle olayların gerisine düşmektedir. 
Kararların geniş kesimlerce alınması sağlanamamaktadır. 

� Çalışma gruplarına çeşitli nedenler ile herkesin katılması 
sağlanamamaktadır. Çalışma grupları kişilerin potansiyeline 
bağımlı olup buna göre inişler çıkışlar yaşanmaktadır. 
Genellikle etkin kişiler her zaman görev alamadığından, inaktif 
kişilerin yönetici olduğu durumda etkinlikler durma noktasına 
gerilemektedir.

� Federasyon ve derneklerin mali sıkıntıları vardır ve yönetim 
hantal bir yapıya sahiptir, daha iyi bir organizasyon planı 
yapılmalıdır.

� Patoloji Dernekleri Federasyonu patoloji uzmanlarının özlük 
haklarının geliştirilmesi ve meslek onurlarının korunmasını 
sağlamak gibi son derece anlamlı bir amacı tüzüğüne almış 
durumdayken bağlı derneklerin tüzüklerinde bu amaçları 
görmemekteyiz.

¾ Çözüm Önerileri

� Sadece akademik ortamda çalışan patologların değil bütün 
grupların temsilinin sağlanması gerekmektedir. Seçilecek 
kişiler daha geniş bir katılım ile aktif çalışacak kişiler arasından 
seçilmelidir. Hatta her kurum tipi için temsil kontenjanları 
belirlenmelidir; örneğin herhangi bir komisyon için X kişi 
periferden, Y kişi eğitim araştırma hastanesinden, Z kişi 
üniversiteden gibi.

• Seçim öncesi aday olmak isteyenler ve aday olarak 
önerileceklerin bildirilmesi istenirse herkes kendisini 
aday olmakta ve istediği adayı desteklemekte özgür 
hissedecektir.

• Yönetim kurulu seçiminde 2. turdayız. Bu turdan sonra 
bu yöntem bırakılmalıdır. USCAP örneğinde olduğu gibi 
gönüllüler çıkmalı, bunlar arasından seçim yapılmalıdır.

� Karar alma mekanizması içerisine daha geniş kesimlerin ve 
konu hakkında liyakat sahibi kişilerin dahil edilmesi ve konunun 
bileşenlerinin temsili ve görüşlerinin açıkça ifade edebilmesi 
sağlanmalıdır.
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Çalışma Grubu Sonuç Raporu

� Federasyon ve derneklerin daha verimli bir organizasyona 
dönüşmesi gerekmektedir:

• Federasyon yönetim kurulu 5 kişi olmalıdır (dernek 
başkanları, genişletilmiş yönetim kurulunu oluşturmaya 
devam etmelidir).

• Dernekler ve federasyon tek bütçede birleşmelidir. Gelir 
getirecek her tür aktivitenin Federasyon bünyesinde 
halledilmesi, derneklere katkının Federasyon tarafından 
yapılması, yani ana gelirin tek bir yerde toplanması bir 
ölçüde çözüm olabilir (Tüm kongreleri federasyon yapmalı, 
kâğıt üzerinde ve fiili olarak şu andaki yöntem devam 
etmelidir). Tüm gelir federasyona kalmalıdır. Dernekler, 
bütçeleri 50.000 TL’ye inene kadar kendi masraflarını 
üstlenmelidir. Sonrasında derneklerin tüm masrafları 
federasyon tarafından karşılanmalıdır. Dernek bütçesi 
40.000 TL’ye indiğinde federasyon tarafından 50.000 TL’ye 
tamamlanmalıdır. Bu sayede ihtiyaç duyulan para bilinebilir, 
kongrelerin fiyatı gerçek olarak belirlenebilir. Bu da şu anda 
yaygın olan küskünlüğü kaldırır ve katılımcılık eksikliğini 
giderebilir.

• Federasyonun tek bir çatı altında birleşmesi yanı sıra yöresel 
dernekler değil de çalışma gruplarına göre derneklerin 
oluşturulması da başka bir öneridir.

� Komisyonların masraflarına daha fazla para ayrılabilir. 
Çalışacak olan üyeler onore edilebilir. Aktif ve liyakat sahibi 
kişilerin yer alması teşvik edilmelidir.

� Teknisyenlerin derneğinin atıl olması engellenmeli, tedbirler 
alınmalı, o derneğin de federasyona üye olması için gerekli 
koşullar oluşturulmalı ve federasyon bu konuda aktif olmalıdır.

� Dernekler, genel kurullarına federasyon başkanını davet 
etmelidir. Genel kurul raporlarını, bütçe raporları ile birlikte 
federasyona sunmalı, bu raporlar ve federasyon genel kurul ve 
bütçe raporları federasyon sayfasından yayınlanmalıdır.

� Mümkün olduğunca kişilerin derneklere üye olması ve dernek 
aktivitelerinde yer alması için teşvik edilmelidir. Özellikle 
asistanların ilk yıllarında üye olmaları ve dernek etkinliklerinde 
yer almaları sağlanmalıdır.
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� Dernek ve Federasyon yapısı içerisinde çözülmesi gereken 
bürokratik ve sekreteryal işlerin profesyonel kişilerce 
üstlenilmesi ve bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bu 
yapılmadığı takdirde bu yapılar içerisinde çalışacak insan 
bulmakta zorlanılmaktadır. 

� Federasyon yaptıklarını üyelerine anlatmak için her yol 
denemelidir. Gerekirse mail ve sosyal medya araçlarının 
tümünü kullanmalıdır.

� Çalışma grupları için evvelce benimsenmiş ana prensipler 
her dönem hatırlatılıp Federasyon yönetiminin de fikirleri 
doğrultusunda bazı tavsiye kararları alınıp çalışma grubu 
başkanlarına bildirilmelidir. Aktif ve üretken çalışma grubu 
başkan ve sekreterliklerinin belli bir süre ile sürdürülmesi ve bir 
önceki başkanın aynı çalışma grubu yönetiminde yer alması 
sağlanmalıdır. Farklı kurumlardan olabilmesi için çalışma grubu 
başkanı devlet hastanesinden, sekreter ise tıp fakültesinden 
olabilir. 
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Kutsal Yörükoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Erdener Özer
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Serdar Altınay
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Fulya Çakalağaoğlu
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Mehtat Ünlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Sıtkı Tuzlalı
Özel Tuzlalı Patoloji Laboratuvarı

Dr. Dilek Yılmazbayhan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD

Dr. Şafak Ersöz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD

Dr. İclal Gürses
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Aylar Poyraz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Ayşe Dursun
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Meral Koyuncuoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Derya Gümürdülü
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Mehtat Ünlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

KURUMLARA ÖzGÜ YAŞAnAn SORUnLAR

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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¾ Kurumlara Özgü Yaşanan Sorunlar

Bu grupta oluşturulamadığı için sadece daha önce sorun 
toplama aşamasında kaydedilen sorunlar ve bunlara yönelik 
çözüm önerileri maddeler halinde sıralandı.

�	Gereken özen gösterilmezse patolog enflasyonu önümüzdeki 
yıllarda en önemli sorunlardan birisi olabilir.

�	Çalışma alanlarının darlığı ve bu alanların uygun çalışma 
koşulları içermemesi bir çok kurum için önemli bir sorundur.

a) Yeni açılan Üniversiteye ve/veya Eğitim Araştırma 
Hastanesi’ne dönüştürülen merkezler

�	Yeni açılan hastanelerde yetersiz sayıda örnek gönderilmesi 
nedeniyle patolojide olgu sayısın ve çeşitliliğinin az olması,

�	Sağlık bilimleri, hemşirelik, ebelik gibi branşlara ait dersler 
ve diğer zaman alıcı görevleri nedeniyle yeni uzman, öğretim 
üyeliğine adım atacak hekimlerin kendi bilgi ve becerileri 
artıracakları zamanlarının kalmaması,

�	Eğitim araştırma hastanelerinde ve yeni açılan üniversitelerde 
öğretim üyeliğine atanma konusunda liyakata yeteri kadar 
önem verilmemesi ve rekabete olanak tanımayan kişinin adına 
çıkarılan  kadro ilanları,

�	Eğitim Araştırma Hastanelerinde eğitim görevlisi tanımının tam 
yapılmaması. Eğitim ve idari sorumlu atamalarının kişisel ve 
politik kaygılarla yapılması.

Bu olumsuzluklar öğretim üyeliğine adım atacak genç 
uzmanların gelişimine olumsuz katkıda buluyor ve kendilerini 
yetiştirmelerini engelliyor.

b) Devlet hastanelerindeki genel patoloji uzmanlarının 
sorunları

�	Uzman patologlar hem mesleki olarak hem de yönetsel (yasalar, 
yönetmelikler) olarak gerekli bilgiye sahip olmadıklarından 
sorunlar yaşıyorlar. 

�	Bazen patoloji laboratuvarı olmayan merkezlere bile patolog 
atanabiliyor.
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�	Odasızlıktan 4-5 kişi aynı odada çalışabiliyor. Bu durum 
verimliliği düşürüyor, bilimsel araştırma yapmayı ve kişisel 
gelişimi imkansız hale getiriyor. 

c) Üniversite Hastanelerinde yaşanan sorunlar

�	Performans nedeniyle eğitim ve araştırma yerine biyopsi 
bakma eğilimi var. Kişisel ve bilimsel gelişimi engelliyor.

�	Performans nedeni ile branşlar arasında verilen performans 
açısından eşitlik olmadığı için, patolojinin dünyadaki eğiliminin 
aksine farklı dallarda uzmanlaşma yerine her sisteme ait 
vakaya bakma eğilimi yeniden ortaya çıktı. 

�	Doçentlik sınavı nedeniyle bir alanda gelişme durumu daha geç 
yıllara kalmakta, bir alanda uzmanlaşma eğilimi ya tamamen 
ortadan kalkmakta ya da yeterli olamamaktadır.

�	Üniversite hastanelerinde ve üniversitelerde  öğretim üyeliğine 
atanma konusunda liyakata yeteri kadar önem verilmemesi.  
Kişinin adına çıkarılan  kadro ilanları.

d) Özel hastaneler ve laboratuvarlar

�	Özel laboratuvarlar arasında yaşanan rekabet bu hastane veya 
laboratuvarlarda ücretli çalışan patologların gelirlerini giderek 
azaltmaktadır. 

�	Özel laboratuvar/hastane sahipleri patologların özlük haklarının 
engellemesi konusunda çalışmaktadır. 

�	Çok düşük fiyata ihale usulü görev yapmaları nedeniyle özel 
laboratuvarların iş yükündeki artış, iş yükündeki artış sonucu 
niteliksiz iş üretmeye zorlanan meslektaşlar (günde 100 smear 
bakmaya mecbur bırakılma gibi) olmaktadır.  Burada acı olan 
şu ki; başkasından ‘iş kapmak’ için fiyat düşürerek alınan ihale,  
artmış iş yükü olarak geri dönmektedir. İstanbula özel gibi 
duran bu sorun, yüksek bir virülansla yaygınlaşmaktadır.)

�	Özel hastanelerde branşlaşmaya imkân vermeyecek kadar az 
patolog istihdamı ve tanı konusunda sorun yaşanması. Tüm 
bu yaşananlar sonucu “özeldir yanlıştır” kanısı yerleşmekte, 
patologlar açısından itibar kaybı hem de tanısal sorunlar ortaya 
çıkmaktadır.
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¾ Çözüm Önerileri

� Sendikalaşma olabilir mi? Özellikle tüm laboratuvar dallarını 
içine alan bir sendikalaşma gelecek için de önemli bir adım 
olabilir.

� Eşitsiz rekabeti önlemeye yönelik çözüm düşünülmeli. Düşük 
fiyata iş alan merkezlerin afişe edilmesi gibi ağır tedbirler 
olabilir. 

� Eğitim için pozitif destek verilmeli, eğitim kriterlerine göre 
vergiden düşme gibi ödüllendirme sistemleri getirilmeli.

� Kadro ilanlarında genel ifadeler ortaya konabilmeli 
(dematopatolog, jinekopatolog gibi),  kadroya alınmalarda 
liyakat gözetilmeli. 

Bu grup yeterli sayıda gönüllü oluşmadığından sonuç raporu 
hazırlayamadı. Önceden oluşturulan rapor sunulmaktadır.
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“ETİK KURALLARA UYGUn BİR 
PATOLOjİ PRATİğİ SAğLAMAK” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Genel Bilgiler

Etik kelimesinin genel anlamıyla üç ana karşılığı vardır; 
ahlak felsefesi, genel ahlak ve meslek ahlakları. Burada patoloji 
mesleğinde pratik yaparken mesleki eylemlere ilişkin yapılması ve 
kaçınılması gereken kurallar kümesini tanımlamaya çalışacağız. 
Tıbbi etikte dört ana prensip mevcuttur; özerkliğe saygı, zarar 
vermemek, yarar ve adalet. Patoloji uzmanı laboratuvar kısmı 
çoğunlukla ağır bassa da klinik bir hekimdir. Patolog hasta ile 
birebir temas halinde olmasa da hastalığın tanı ve tedavisinde 
önemli role sahiptir. Patolog mesleğini icra ederken hastaya 
sahip değildir. Ancak “hastanın sağlığı ilk düşüncem olacaktır” 
ilkesi ile hareket etmelidir. Patoloğun sorumlu olduğu 3 ana grup 
mevcuttur; 1- Hasta, 2- İş arkadaşları ve meslek, 3- Toplum.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Çalışma ortamında iletişim bozuklukları mevcuttur. Günlük 
pratikte gerek patologlar arası gerekse diğer hekimler ve 
çalışanlar ile karşılaşan birçok olumsuz durum söz konusudur. 

� Bölümler arası konsültasyonlarda Patoloji Dernekleri 
Federasyonu Etik Komisyonu’nca oluşturulan “Patoloji 
Uygulamalarında Konsültasyon Etiği Yönergesi” ne uyum 
düşüktür. Konsülte eden ve konsültan kişi arasındaki iletişim 
zayıftır. 

� Hastalar konsülte etmek amacıyla aldığı biyopsi örneğini 
imha ettiği taktirde patoloji raporunun “fikri mülkiyet hakları” 
konusunda patoloğun yasal durumu belirsizdir. 

� Yeni teknoloji alımları ve firmalarla ilişkilerimizin düzenlen-
mesinde eksiklikler mevcuttur. Standartların altında malzeme 
üreten bir çok firma mevcuttur ve bu firmalar ürünlerini oldukça 
kolay bir şekilde patoloji laboratuvarlarına satabilmektedir. 

� Özel laboratuvarların fiyat kırma temelli çalışmaları tıp camia-
sında patoloji bilimi ve patoloğa saygıyı azaltmaktadır. 

� Patoloji laboratuvarlarında geriye dönük yapılan araştırmalara 
etik onay verilmediği için bilimsel çalışmaların yapılması 
zorlaşmaktadır. 
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� Araştırma, tez vb yapma konusunda bölüm içi sınırlamalar 
mevcuttur. İlgisiz kişilerin araştırmalara isimlerinin yazılması 
söz konusudur. Yöneticiler vakaların kendilerine ait olduğunu 
düşünmektedir.

� Patoloji pratiğine ait etik kodlar yoktur.

� Elektronik ortamda patoloji raporlarına ulaşımın potansiyel 
zararlı etkileri mevcuttur. Bu etkiler azaltılmalıdır. 

� Patolojideki materyallerin özellikle makroskopi, otopsi ve 
dermatolojik görünüm resimlerinin sosyal medyada kullanımı 
yaygınlaşmakta olup hasta gizlilik ilkeleri ihlal edilmektedir.

� Histokimyasal ve immünohistokimyasal boyamaların gereksiz 
kullanımı sağlık maliyetini artırmaktadır. Ayrıca bir hastaya 
gereksiz kullanmak diğer hastanın kullanamaması demektir.

� VIP hastalar için standart protokollerin değiştirilmesi yeni 
problemler yaratmaktadır.

� Patolojide hataların ortaya koyulma oranı düşüktür. Sorunlar 
gizli kalmaktadır ve hatalar tekrar etmektedir.

� Hastanelerin taşınması ya da kapanması durumunda mevcut 
patoloji arşivleri korunamamaktadır.

¾ Çözüm Önerileri

� Genel etik kurallara uygun iletişim sağlanmalı, empati 
yapabilmeli ve birbirimize saygı duymalıyız. Gerekirse sadece 
bir özür dileyebilmeliyiz. Kişi ihtiyaç duyarsa “beyaz kod”dan 
faydalanmalıdır. Mobbing durumunda valiliklerde başvuru 
merkezleri mevcuttur. Mağduriyet yaşayan hekimler meslek 
kurumu içerisinde başvurabilecekleri ve danışmanlık hizmeti 
alabilecekleri kurullar oluşturulmalıdır.  Bu gibi konular tekrar 
tekrar tartışılmalı, gündeme getirilmeli ve etik kurallar sürekli 
hatırlatılmalıdır. Ayrıca klinisyenler ve hastalar ile ilişkiler 
geliştirilmeli, pasif patolojiden aktif klinik oryante patolojiye 
geçilmelidir. 
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� Patoloji Dernekleri Federasyonu Etik Komisyonunca oluşturulan 
“Patoloji Uygulamalarında Konsültasyon Etiği Yönergesi” ne 
uyumun artırılması için federasyon aracılığı ile uyarıcı mesajlar 
gönderilmelidir. Yapılan tanı değişiklikleri birinci patoloğa 
bildirilmelidir. Tanı değişikliklerinin olabileceğinin farkında 
olmalı eksikliklerin giderilmesine çalışılmalıdır. 

� Patoloji raporlarının fikri mülkiyet hakları konusunda 
hukukçuların da yardımıyla araştırmalar yapılmalı ve 
yönetmelikler çıkan sonuçlara göre düzenlenmelidir.

� Yeni teknolojik ürünler ve firmaları ile ilgili olarak Patoloji 
Dernekleri Federasyonu çatısı altında çalışma grubu 
oluşturulmalıdır. Kötü kalite malzeme üreten firmalar Patoloji 
Dernekleri Federasyonu tarafından ifşa edilmelidir.

� Standart yaklaşık teknik maliyetler hesaplanmalı, taban ve 
tavan fiyatlar federasyon ya da Türk Tabipleri Birliği tarafından 
belirlenmelidir. Durumu suistimal eden laboratuvarlar 
federasyon ya da TTB tarafından izlemeye alınmalıdır.

� Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun “Rutin Patoloji 
Uygulamalarında İşleyiş ve Etik” formunda belirtildiği gibi 
klinisyenlerin aydınlatılmış onam formlarında “benden alınacak 
organ ve doku örneklerinin tüm kimlik bilgilerimin gizli kalması 
koşulu ile geriye ve ileriye dönük araştırma amacıyla ya da 
eğitim için kullanılmasına ve gerektiğinde yayımlanmasına izin 
veriyorum” cümlesi önerilmektedir. Onam formları hastanın 
işaretleyebileceği ayrı bir madde olarak bu bilgiyi içermeli 
ya da ayrı onam formları yapılmalı, bu formların kullanımının 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

� Yazarlık etiği konusunda Committee on Publication Ethics 
(COPE) protokolleri mevcuttur. Bu protokollere uyum 
denetlenmesi için danışma hattı olmalıdır.

� Standart etik yaklaşımlar belirlenmelidir. Patoloji etik yönerge 
taslağı güncellenmeli, detaylandırılmalı ve etik kodlar 
oluşturulmalıdır.

� İdeal olarak hasta patoloji raporu değerlendirmesi için 
klinisyene yönlendirilmelidir. 
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� Sosyal medya kullanımı  tartışmalıdır. Uzmanlara ve topluma 
yararları vardır ancak hasta gizlilik ilkeleri kullanıldığında 
potansiyel zararlar minimale indirilecektir. İsim, doğum tarihi, 
şehirden küçük coğrafi bölge ve biyopsi numaraları asla 
paylaşılmamalıdır.

� Patolog hasta gizliliğini korumak zorundadır. Raporunu 
doğru ve güvenilir yapmalıdır. Tıbbi eğitimini sürekli yapmak 
zorundadır. Konsültasyon yapmalıdır. Patolog halkı ve 
klinisyeni eğitmelidir. Tıp kanıta dayalıdır; klinisyen ile ilişkilere 
ya da performansa dayalı değildir.

� VIP hasta olsa dahi ön planda hasta güvenliği düşünülmelidir.

� Hasta güvenlik uzmanları hasta-hekim ilişkilerini korumak ve 
hastaya zarar riskini en aza indirmek için hataların tümüyle ve 
tam ortaya çıkarılmasının gerekliliğini savunmaktadırlar. En 
çok hata preanalitik süreçte olmaktadır. Bir hata olduğunda 
durum laboratuvar ekibiyle, diğer patologlarla, dışarıdaki 
laboratuvarlarla ve klinisyenlerle tartışılabilir. Hataların 
azaltılması konusunda “College of American Pathologists”in 
protokolleri vardır. Bu protokoller Patoloji Dernekleri 
Federasyonu aracığı ile bilgilendirme mesajları olarak 
gönderilmelidir.

� Patolog olmadığı zaman arşivlerden hastane yönetimleri 
sorumlu olmakla birlikte yönetimler arşivlerin korunması 
açısından Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirilmelidir.

Sonuç olarak standart etik yaklaşımların ve etik kodların 
oluşturulabilmesi için yaşanan sorunlar ortaya koyulmalı, 
tartışılmalı ve çözümler üretilmelidir. Bunun için federasyon 
bünyesinde bir danışma hattı ve bu konuların konuşulduğu etik 
komisyonlar oluşturulmalıdır.



103

“Etik Kurallara Uygun Bir Patoloji Pratiği Sağlamak” 
Çalışma Grubu Sonuç Raporu

¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Havva Solak Özşeker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. İlknur Türkmen
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Leyla Memiş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Mehmet Uhri
İstanbul Halkalı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Özay Gököz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Türkan Rezanko
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Havva Solak Özşeker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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¾ Genel Bilgiler

Patologlar laboratuvarda gerçekleşen alım süreçlerinde aktif 
rol üstlenmekte ve bu sebeple de satış yapan firmalar ile iletişim 
halinde olmak zorundadırlar. Ancak karşılıklı bu iletişimde çok 
sayıda problem yaşanmaktadır. 

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Türkiye’de firmalar yeterli sayıda yetişmiş eleman 
bulundurmamakta ve satın alınan cihazların veya ürünlerin 
sorunlarını çözmekte zorlanmaktadır.

� Patologlar yeterli bilgi ve birikime sahip olmadıklarından 
firmalar karşısında hazırlıklı olamamakta ve kendileri için uygun 
seçimi yapamamaktadırlar.

� Firmalar ile ilişkilerini bir düzeyde ayarlayamayan kişiler etik 
dışı yollara kayabilmektedir. 

� Şirketler sadece asistanlara kongre için destek sağladığında 
bile kendilerine ürünleri konusunda daha fazla tolerans 
gösterilmesini talep edebilmektedir.

¾ Çözüm Önerileri

� Patoloji Dernekleri Federasyonu bünyesinde kurulacak 
komisyon aracılığıyla şirketler ile ortaya çıkan sorunların 
çözümü için ortak düşünceler üretilebilir.

� Patolojinin teknik yapısı ve malzemeleri konusunda eğitimler 
verilmeli ve zaman içerisinde bu eğitimler asistan eğitim 
programlarında yer almalıdır. Böylece uzman olduklarında 
firmalara karşı elleri daha güçlü olacaktır. 

� Özellikle ihale süreçlerinde iki aşamada sıkıntı olabilmektedir; 
alım sırasında ve malzeme niteliğinin kontrolü sırasında. 
Bu nedenle her iki sürecin de teknisyenlerin inisiyatifine 
bırakılmaması ve sorumlu hekimlerin duruma hâkim 
olması gereklidir. İhtiyaç belirleme ve stok kontrolü çok iyi 
planlanmalıdır.
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� Bir diğer önemli konu da şartname hazırlanması hususudur. 
Bu konu teknik ve hukuki yönü olan bir konudur. Bir patoloğun 
tek başına şartname hazırlaması, cihazların teknik özelliklerini 
bilmesi ve hâkim olması oldukça zordur. Federasyon 
bünyesinde yapılacak bir çalışma sonucu ortak bir şartname 
havuzu oluşturulabilir.

� En büyük sorunlardan birisi moleküler patoloji alanında 
yaşanmaktadır. Birçok bölüm yeterli bilgi deneyim ve hatta 
alt yapıya sahip olmamasına rağmen moleküler testleri 
firmalardan hizmet alımı yapmakta ve bu testler patolog imzası 
ile rapor edilmektedir. Dışarıdan hizmet alınması sakıncalıdır. 
Kurumların hastaları bir bütün halinde değerlendirmesi ve 
yapılan testlerin konsültasyon mekanizması ile çözülmesi 
gereklidir.

� Firmalar ile etik bir ilişkinin geliştirilmesi için tüm yollar 
denenmelidir.

� Özellikle gönüllülerden oluşan bir komisyon kurularak firma 
yetkilileri ile bir çalışma/toplantı/oturum yapıldıktan sonra yol 
haritası çizilebilir.  Ortak amaçta buluşmak için çok çabalamak 
ve dikkatli olmak gereklidir.

� Bu ilişkinin bir boyutunu firma oluştururken diğer boyutunu 
da patologlar oluşturacaktır. Meslektaşlarımızla bu konuyu 
çeşitli toplantılarda gündeme getirerek konuşmak ve tartışmak 
önemlidir.

� Öncelikle patoloji asistanlarının yılda bir kere düzenlenen 
ulusal kongreye firma desteği ile katılması federasyon 
bünyesinde değerlendirilmelidir. Bu durum bildiri katılımı 
ve bilimsel nitelikle ilişkilendirilerek asistanları teşvik ettirici 
olabilir. Bir başka çözüm de kongre katılım ücretini çok düşük 
tutmak ve sponsor bursu organize etmek olabilir. Firmaların 
kongre sponsorluğunu asistan desteğine çevirebilecek bir fon 
oluşturulabilir.

Sonuç olarak gönüllü patolog ile bir komisyon kurulması ve 
firma yetkilileri çalışarak ortak sorunlara çözüm üretilmesi ve etik 
bir alışveriş sürecinin oluşturulmasına çalışılmalıdır.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Kemal Bakır
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Büge Öz
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Zafer Küçükodacı
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Behlül Kaya
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr.Işınsu Kuzu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Faruk Köksal
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Ziya Birinci
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Gülen Gül
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Gülen Gül
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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¾ Genel Bilgiler

Çalıştığımız kurumlarda kendi meslektaşlarınızla (patolog) 
yaşadığımız sorunlar birçok kişi tarafından dile getirilmektedir. 
Yaşadığımız bu sorunlar, iş verimini ve motivasyonunu belirgin 
olarak etkilemekte, zaman zaman klinisyenlere ve hastane 
idaresine kadar yansıyan durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu 
sorunların kaynağının saptanması, çözüm yollarının bulunması 
için de bir yol olabilir.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Performans sisteminin getirdiği çarpıklığın eşit olmayan 
bölüşüme neden olması

� Yöneticilerin yönetim konusunda profesyonel eğitim almamış 
olmaları

� Açık, şeffaf, tüm tarafları göz önüne alan adaletli yönetim 
anlayışı yokluğu

� Ekip çalışması anlayışı eksikliği

�  Ortak mikroskobi salonu kullanımı

� Mesleki manevi tatminsizlik (hastadan uzak kalma, klinis-
yenlerce ve idarece dikkate alınmama)

� Mesleki Etik değerlerde farklı anlayışlar

� Sorunların çözümünde kişiselleştirme

� Mesleki profesyonellik yoksunluğu

¾ Çözüm Önerileri

� Şeffaf, adil, tüm tarafları dinleyen ve ilgilenen yönetim anlayışı 
var olmalı

� Sorunlar kişiselleştirilmemeli, birbirimizle değil, işimizle 
uğraşmalı

� Akademisyenler paylaşımcı olmalı
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� İş, profesyoneller tarafından sürekli anlatılmalı

� Özel şirket hatta bazı kamu kurumları ekip olma, birlikte 
çalışma koşullarını sağlamak için eğitimler yapıyor. Mesleki 
profesyonellik yine eğitim ile sağlanabilecek başka bir başlık.

� Laboratuvar koşullarında ortak kurallar, iyileştirilmiş çalış-
ma koşulları olmalı, adalet sağlanmalı, ortak kullanılan 
mikroskopların yanına bir çizelge koyup bir gün önceden 
herkese eşit zaman ayıracak şekilde belli saatlerin rezervasyonu 
yöntemi bile sorunları azaltabilir.

� Farkındalık oluşturmalı, bunun için kongrelerde ve kongre dışı 
eğitim programlarında aralara bukonular serpiştirilse ve hatta 
kongrelerde sosyal programlara profesyonel stratejik takım 
oyunları eklense ilişkiler daha sıcak tutulabilir

� Önemli olan diyalog kanallarının açık tutulması ve uzlaşma 
kültürünün oluşturulması.

� Yönetim konusunda çeşitli bilimsel toplantılarda işin profes-
yonelleri tarafından eğitimler verilmesi, takım çalışmalarına 
yönelik çalışmaların düzenlenmelidir.

Sonuç olarak, profesyonellik konusu gündeme getirilmeli her 
boyutu ile tartışılması ve konu hakkında temel bilgilerin aktarılması 
sağlanmalıdır.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Gülçin Güler Şimşek
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Müge Kaya
Darıca Farabi Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Saniye Sevim Tuncer
İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Merve Başar
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Fulya Çakalağaoğlu
Kâtip Çelebi Üniversitesi,
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Gülçin Güler Şimşek
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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¾ Genel Bilgiler

Patoloji alanında çalışan hekimler günümüzde artan bilgi birikimi 
sonucu ortaya çıkan uzmanlaşma ile resmi olmasa da alt dallara 
ayrılmış bir şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Türkiye’de bu 
uzmanlaşma eğilimi performans sistemi nedeniyle yaygın olarak 
işlemese de varlığı inkâr edilemez. Bugün alt dallarda çalışan 
patologlar bu resmi olmayan uzmanlaşmalarını kendi çabaları ile 
gerçekleştirmişlerdir. Ancak gelecek kuşakların bu eğitimi resmi 
yapılandırılmış bir program ile almaları daha nitelikli hizmet üretimi 
yanında daha nitelikli bilimsel çalışmalar için de gereklidir. Klinik 
alanda çalışan hekimler de alt dallarda uzmanlaşmış patologlar ile 
çalışmak istemektedir.

Bu tartışma Türkiye’de patolojinin alt dallarında bu hedeflerin 
nasıl gerçekleştirilebileceğini ortaya koymak üzere yapılmıştır.

¾ Tespit Edilen Sorunlar

� Türkiye’de patolojide resmi olarak tanımlanan tek yan dal 
sitolojidir. Ancak yan dal konusundaki eğitim süreci kurumlar 
tarafından yapılandırılmış bir program olmadan yapılmaktadır. 
Bu da en azından bazı kurumlarda ideal eğitimin yapılamamasına 
neden olmaktadır. Özelliklerde bazı üniversitelerde bir alanda 
uzmanlaşma günlük pratikte işleyebilirken, hem Sağlık 
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde hem de bazı 
üniversitelerde performans puanlarının akılcı olmaması ve bazı 
dallara çok daha fazla performans puanı düşmesi nedeniyle 
yan dalda uzmanlaşma uygulanamamaktadır.

� Daha önce resmi bir eğitim almadan bazı klinik branşlarda 
klinisyenlerin kendi alanlarında patoloji raporu verdiği 
bilinmektedir. Ciddi sorunlara neden olabilecek bu durum, 
laboratuvarlar yönetmeliği sayesinde büyük oranda ortadan 
kalkmıştır ancak var olan durum hala sorunlar içermektedir. 
Çünkü patologların ilgi gösterip kendilerini geliştirmedikleri 
alanlarda boşluklar oluşmaktadır. Bu alanlarda klinisyenlerin 
talepleri durumu belirlemekte olup acilen patologlar 
tarafından akılcı bir çözüm üretilmelidir. Aksi takdirde 
patologların kontrolünün dışında yeni çözümler üretilecektir. 
Burada dünyadaki örneklerden yararlanmakta yarar vardır. 
Oftalmik patoloji, kas-sinir biyopsileri, oral patoloji vb. dallar 
gelişmiş ülkelerde ilgili dalın klinisyenleri tarafından da 
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yapılabilmektedir. Bu durum Türkiye için de tartışılmalıdır. Bu 
alanlarda düşünüldüğü gibi çok fazla maddi kazanç da yoktur. 
O nedenle özlük hakkı kaybı olarak düşünülmemelidir.

� Sadece patologların ilgisinde olan yan dallar var olup ve bu 
konuda resmi bir eğitim yoktur. Dünyadaki eğilime koşut 
olarak bu konuda da bir adım atılmalıdır. Ancak çok sayıda yan 
dal olması ve yan dallara ait biyopsilerin düzenli dağılmaması 
nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından resmi yan dallar 
oluşturulması çok mümkün görülmemektedir. Plansız yapılacak 
bir yan dal eğitim programında aldığı eğitimi uygulayamayacak 
çok sayıda patoloğun ortaya çıkması riski de unutulmamalıdır. 
Bu konuda akılcı bir programın dernekler veya Patoloji 
Dernekleri Federasyonu tarafından uygulanabileceği ve 
sertifikalandırılması mümkün olabilir.  Bu konular tartışılmalıdır 
ve gerekli adımlar atılmalıdır.

� Bu konu düşünülürken mutlaka göz önüne alınması gereken 
diğer bir grup, uzman olduktan sonra sahada tek başına çalışan 
patologlardır. Onlar oldukça olumsuz koşullarda çalışırken, 
kendilerinin daha ileri bir eğitime gereksinim duyduklarını 
düşünmektedirler. Bu alanda çalışan kişilerin ihtiyaçları da 
“yan dal” /sertifika uzmanlıkları çerçevesinde düşünülmelidir.

� Bu tartışmalar yapılmadan önce resmi tek yan dal olan 
sitoloji uzmanları ile görüşerek mevcut durum saptanabilir 
ve onların deneyimlerinden yararlanılabilir. Durumun avantaj 
ve dezavantajları, beklentileri belirlenebilir. Ayrıca programlar 
oluşturulurken tartışmaları engellemek için, mutlaka hangi 
merkezlerin ve kişilerin eğitim verebileceği önceden objektif 
kriterler ile saptanmalıdır. Bu programlara seçim mutlaka 
objektif sınav ile yapılmalıdır.

¾ Çözüm Önerileri

� Yan dal eğitimi / sertifikasyon kapsamında ele alınabilecek 
branşlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

• Dermatopatoloji

• Hematopatoloji

• Moleküler/ Genetik Patoloji
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• Nefropatoloji

• Nöropatoloji

• Pediatrik Patoloji

• Cerrahi Patoloji (Diğer tüm alt dalları kapsayacak şekilde) 

� Yan dal programı oluşturma kriterleri iyi belirlenmelidir.

• Yan dalların olmasının en önemli ön şartı yeterli derecede 
materyalin bulunması ve patoloji günlük iş akışının yan 
dal pratiğine uygun olmasıdır (ABD’de bu programları 
oluşturabilmek için kurumda o alanda hasta sayısı, yeterli 
sayıda cerrahi materyal, altyapı ve o alanda akredite bir 
programda eğitim yapmış en az 2 öğretim üyesi gerekir).

• Minimum vaka sayısı ve çeşitliliği, çalışan öğretim üyesi/
patolog sayısı gibi kriterlerin getirilmesi, oluşturulan 
akreditasyonu alabilecek kurumlarla sınırlanması gerekir. 
Yan dal eğitimi verecek kişinin de tıpkı patoloji board 
sertifikası gibi önceden sertifikalandırılması önemlidir.

• Hangi yan dalların gerektiği, ülkenin ihtiyacı, materyal ve 
uzman kapasitesi bölgesel patoloji hizmeti dağılımları ve 
eğitim amaçlarının belirlenmesi gereklidir. Bu ön çalışmanın 
yapılması belki de değişik uzmanlık alanlarının değişik 
biçimde uygulanmasını gerekli kılacaktır.

• Cerrahi patoloji dışındaki alanlarda eğitimini tamamlayan 
kişilere eğitim aldıkları dallarda çok sayıda vakanın olduğu 
merkezlerde görev verilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı 
ile iş birliği sağlanmalıdır yoksa verilen emekler boşa 
gidecektir.

� Yan dal başvuruları ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav yolu 
ile yapılmalıdır.

� Sertifika veya yan dal programı oluşturma ile ilgili öneriler ve 
Türkiye’de alt uzmanlık alanlarında resmi eğitim vermek ancak 
iki yol ile mümkündür:

• Sertifika programları: 

º Sertifika programı ülkemize uygun bir şablon 
olabilir. Sertifika programlarında Patoloji Dernekleri 
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Federasyonu yan dal uzmanlık eğitim sürecine göre 
daha aktif olabilir ve ayrıca akreditasyon şansına sahip 
olabilir. Nöropatoloji çalışma grubunda oluşturulan 
sertifika programı taslağı bu konudaki tartışmaya bir 
başlangıç teşkil edebilir. Ayrıca Moleküler Patoloji de 
böyle bir program üzerinde çalışmaktadır.

º Klinik servislerinin olmayacağı koşullarda yan dal 
oluşturmak sadece iki yıl daha mecburi hizmet 
zorunluluğu getirecektir. Sertifika programlarında, yan 
dal sonrası mecburi hizmet olmaması bir avantaj olarak 
değerlendirilebilir.

º Sertifikasyon, merkezi, yani kurumsal başvurular 
üzerinden giden, daha ziyade diyaliz, estetik, FTR gibi 
alanlar için düşünülen, ancak çatışma potansiyeli olan 
yeni yan dallar için de önerilen bir mevzuattır. Henüz 
hiçbir ana dal, yan dal için bu mevzuata uygun bir 
girişimde bulunmamış olup pratikte güncel olarak yan 
dallar için sertifikasyon bulunmamaktadır. Bir önceki 
yönetmelik TTB’nin itirazı üzerine iptal edilmiş, yeni 
yönetmelik birkaç yıl önce çıkmıştır. Ancak daha önce 
oluşturulan nöropatoloji sertifikasyon programı taslağı 
yeni mevzuata göre olan başvurularda da kullanılabilir 
niteliktedir.

º Yan dal sistemi uygulanacak olursa Patoloji Dernekleri 
Federasyonu’nun açılacak kadro sayısı hakkında etkili 
olması neredeyse imkânsızdır. Benzer şekilde bugün 
klinik bazı yan dallarda ciddi yan dal uzmanı enflasyonu 
ortaya çıkmış durumdadır. Aynı durumun patolojide de 
oluşma olasılığı her zaman mevcuttur.

º Yan dal uzmanlığına karar verilmesi durumunda 
mecburen bakanlık tarafından sertifikalandırma 
yapılacaktır. Federasyon ayrıca board sınavları da 
yapabilir. Maaş sorunu olmasa en ideal program 
sertifika olacaktır. Böylelikle bugünkü rotasyonlar belgeli 
ve kontrollü hale gelecek, sonuçları da kalite artırmaya 
hizmet edecek, diploma olmayınca pek de yaptırımcı/
sıkıntılı olmayacaktır. Maaş verilmese bile sertifikasyon 
yine de düşünülmelidir. YÖK’ten ve bakanlıktan bu 
amaçla memuriyet haklarını kaybetmeden kısa süreli ve 
sözleşmeli uzman kadroları talep edilmesinin yollarının 
araştırılması uygun olacaktır
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• Yan dal uzmanlık eğitimi:
º Ülkemizde ne yazık ki herkes sertifika almaya veya 

vermeye kendisini yetkin görebilir. Bu nedenle çok iyi 
bir düzenleme yapılması gereklidir.

º Birden çok merkezi içeren sertifika programları 
oluşturulabilir ancak burada en büyük sorun gelecek 
olan yan dal eğitimi alacak patoloğun kadrosunun 
olmayacağıdır. Maaş alamayan bir sistemin yürümesi 
çok mümkün değildir.

º Sertifika programlarının diğer bir dezavantajı birçok 
kurumun böyle bir eğitim rotasyonuna olumlu 
bakmamasıdır. Moleküler patoloji örneğinde olduğu gibi 
disiplinler arası alan paylaşımı ile ilgili zorunluluktan acil 
olarak oluşturulan program daha çok özveriye dayalı bir 
şekilde sürmektedir. Bunu tüm dallar için uygulamak 
güçtür. 

� Cerrahi patoloji yan dalı oluşturulabilir. Her ne kadar Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yıllardır uygulanıyor olsa da ülkemizde 
bu yan dal programının açılması beraberinde birtakım sıkıntılar 
getirecek endişesi yaratmaktadır. Cerrahi patoloji yan dalının 
oluşturulması sonucunda elde edilecek kazanımlar şu şekilde 
sıralanabilir;
• Patoloji uzmanlık eğitimini tamamlayanların çoğu, 

eğitimlerinin yeterli olmadığını düşünmekte ve pratik 
eğitime ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Cerrahi patoloji 
yan dalı ile asistanlık sonrası eğitim şansı verilmiş olacak 
ve daha nitelikli uzmanlara sahip olabileceğiz.

• Üniversiteler bugün uzman patolog almakta çok zorlanıyorlar. 
Üniversiteler ve eğitim araştırma hastanelerinde eğitici 
kadrolarında çalışan patologların çoğu uluslararası 
standartların 2-3 katı vaka rapor etmekte, ne eğitime ne 
de araştırmaya yeterli zaman yaratabilmektedirler. Alınacak 
cerrahi patoloji yan dalı uzmanlık öğrencileri iş yükünde de 
azalma sağlayacaktır.

• Birçok yeni açılan üniversite yeni uzman olmuş patologları 
hiçbir ek eğitimden geçirmeden yardımcı doçent olarak 
alıyor ve bu kişilerin yetişebilecekleri başka bir mecra 
bulunmamakta. Yan dal eğitimi alacak patologlar yeni 
kurumlar için yetişmiş eleman olabilirler.
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• Cerrahi patolojiyi ilgilendiren materyal tüm materyalin 
%70-80’inden fazlasını ve en sık görülen tümörleri içeriyor, 
yani çok daha fazla hastayı ilgilendiriyor.

• İleride gelişen durum başka seçenekler üretse bile bu 
kişiler daha iyi eğitilmiş uzmanlar olarak yaşamlarını 
sürdürebilirler.

• Cerrahi patoloji yan dalının olması başka yan dalların 
olmasına da engel değil.

• Bu eğitim programının 6 ay-1 yıl gibi belli bir süresi seçmeli 
olup gastro, jineko, baş boyun patolojileri vs. şeklinde 
düzenlenebilir. Ayrıca her alt dal bu program ile kendi 
alanında patolog yetiştirebilir.

• Bilim evrenseldir ama uygulamaları birçok faktörden 
etkilenir. Ülkemizde anatomik patoloji ve mikrobiyoloji, 
biyokimya tamamen ayrı disiplinler iken ABD’de bir 
arada yer alır. Adli patoloji ABD’de patologların bir yan 
dalı iken Avrupa’da ve bizde farklıdır. Bu gibi durumları 
zorunlu kılan yasal düzenlemelerde ülkelere göre değişim 
gösterebilmektedir.

� Cerrahi Patoloji yan dalı oluşturulması sonucu yaşanabilecek 
problemler ise şu şekilde sıralanabilir;

• Cerrahi patoloji ülkemizdeki tıbbi patoloji ile neredeyse 
eşdeğerdir. Cerrahi patolojiyi yan dal olarak ayırdığınızda 
geriye sitoloji dışında bir pratik kalmamaktadır.

• Cerrahi patoloji yan dalını uzmanlık sonrası eğitimi gibi 
algılamak, dahiliye ihtisası sonrası tekrar genel dahiliye üst 
ihtisası yapmaya benzetilebilir. Patoloji uzmanlık eğitimini 
düzeltmek ve eksikleri tamamlamak için yan dal açılması 
ya da yan dalların patoloji uzmanlık eğitiminin bir parçası 
olarak görülmesi hem eğitim felsefesine hem patoloji 
uzmanlık eğitimi misyonuna aykırıdır. Böyle bir yan dal 
olacaksa eğitim amaç ve içeriği patoloji ihtisasından ayırt 
edecek biçimde belirlemek gerekir.

• Daha iyi eğitilmiş patoloji uzmanları yetiştirmek amacı yan 
dal açmak ve bunu akredite hale getirmek için yeterli bir 
neden olmamalıdır. Yan dal eğitim misyon ve vizyonunu iyi 
belirlemek gereklidir.
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• Cerrahi patoloji yan dalı yapılmak isteniyorsa öncelikle 
bu yan dalın nasıl bir eğitim amacı ve programı olması 
gerektiği düşünülmeli ve yasal olarak bu yan dalın neler 
getirip götürebileceği tartışılmalıdır. Malpraktis konulu 
davalarda mahkemeden, cerrahi patoloji yan dalı yapmayan 
patologların yetersiz oldukları ve bir cerrahi patoloğa vakayı 
konsülte etmelerinin gerekli olduğu kararı çıkabilir.

• Yan dal oluşturmak ve akreditasyona bağlamak zaman 
içinde yan dal konusunda çalışan genel patologlar için sorun 
yaratmaktadır. ABD’de yan dal eğitimi olmayan patologlar 
o konuda rapor imzalama konusunda zorluk yaşamaktadır. 
Kısacası akredite olmayan sertifika eğitimi yapılabilir ama 
board sertifikası ile tescil edilecek ise, bu konular zaman 
içinde yasal ve adli anlamda da gündeme gelmektedir. Bu 
sorun ile ülkemizde de karşılaşılabileceğine dair örnekler 
yaşanmaya başlamıştır.

• Yan dal eğitimi yapacak kişi, iş yükünü hafifletecek bir 
çalışan olarak görülmemelidir. Yan dal eğitiminin servise 
ve öğretim üyelerine ek sorumluluk ve yük getirmesi söz 
konusudur.

• Türkiye’de patoloji bölümlerine yeni kadro alma işi kurum 
ihtiyaçlarına ve belli bir iş tanımına göre yapılmalıdır. 
Maalesef ülkemizde kadro açılması ve insanların üniversite 
kadrolarına girişleri saydam ve açık seçik bir ilkeye 
dayanmamaktadır. Bu masaya yatırılması gereken bir 
durumdur. Yeni kurumlar için yetişmiş eleman olabilmeleri 
gerekçesiyle akreditasyona bağlı bir yan dal oluşturmanın 
gerekliliği tartışmalıdır.

• Yan dala kabul edilmek için kadro açılması söz konusu 
ise sorun yine kadro açılması ile ilgili bilinen darboğaza 
takılacaktır.

• Cerrahi patoloji yan dalı, daha iyi yetişmek biraz daha 
pratik yapmak için belki çok iyi bir fikir olabilir, nerde olursa 
olsun daha deneyimli bir kurum kişilerin gelişimine katkı 
sağlar tabii ki, fakat sonuç hiç standart olmayabilir (tıpkı 
bugünkü patoloji ihtisası gibi). Cerrahi patoloji yan dalı 
için bu sınırları belirlemek çok güç olacak, yeni bir yan dal 
olduğu için herkes talip olabilir. Dosyasını hazırlayan herkes 
kurumuna ihtisas yetkisi alabilir.
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• Cerrahi patoloji yan dal uzmanlığı ile patoloji uzmanlığının 
sınırlarını belirlemek güç olacaktır (diploma verildiği sürece 
yetki ve sorumluluk tanımlaması geliyor).

• Programı hızlıca nihayetlendirmek yerine gerekli verileri 
toplayıp ülke gereksinimlerini gözeterek bir ihtiyaç ve 
kapasite hesabı yapmak iyi olacaktır.

� Adli Tıp Patolojisi eğitimi ve yapılanması konusu gündeme 
getirilmelidir.

• Bazen devlet hizmet yükümlülüğü kuralarında adli tıp 
kurumları kadro açmaktadır ve oraya atananlar, uzmanlık 
eğitimlerinde neredeyse hiç görmedikleri vakaları 
raporlamaya çalışmaktadır.

• Adli tıp, patolojide 2 ay rotasyon yapmakta ve kendi 
tanımlanmış alanı bulunmaktadır. Patologlar bu alanda tam 
yetkili çalışmak istiyorlarsa adli tıp uzmanlık sınavına girip 
eğitim aldıktan sonra ancak sertifika alabilirler. 

� Klinisyenlerin patoloji raporu oluşturması;

• Oral patoloji için Federasyon bir görüş oluşturmuştur. Bu 
görüş doğrultusunda alanın sınırlarına bağlı kalmak ve uzun 
süreli genel patoloji rotasyonunun programa dahil olması  
kaydı ile diş hekimlerinin oral patoloji alanında uzmanlık 
eğitimi alabileceği kabul edilmiştir.

• Ancak bu durumu henüz tüm patoloji camiası açısından 
kabul edilmiş durumda değildir ve bu alanların tümünün 
patoloji altında yürütülmesinden yana olanlar ağırlıktadır. 
Bu alanların daha geniş platformlarda tartışılması yerinde 
olur.

¾ Şimdiye Kadar Bu Konu Üzerine Yapılan Çalışmalar 

� Sitopatoloji yan dalı;

• Yıllar önce tanımlanmış ve hocalarımızdan bir kısmının 
dosyalarını sunarak uzmanlık belgesi almış olduğu bir yan 
daldır. Yıllarca unutulmuş, 2000li yıllarda tekrar gündeme 
gelmiştir ancak uzmanlık belgesi almış uzmanların çoğu o 
tarihlerde emekli olmuştur. Daha sonra Sağlık Bakanlığı’na 
sitoloji konusunda çalışan bir grup öğretim üyesi dosyaları 
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ile yan dal programı açabilmek için başvurmuş ancak 
reddedilmiştir. Çünkü bu usul yalnızca bir yan dal ilk 
tanımlandığında uygulanır cevabı alınmış, sitolojinin eski 
bir yan dal olması sebebiyle yetki verilmemiştir. Bugün için 
yalnızca dört tıp fakültesinde yan dal eğitimi verilebilmektedir. 
Başlangıçtaki koşulları birbirinden farklı olup eğitime 
başlamışlar ve devam etmektedirler. Bu kurumların sayısı 
arttırılamamaktadır çünkü eğitim veren kurumda diplomalı 
bir kişi olması gereklidir diye düşünülmektedir (ancak 
başlangıçta buna hiç dikkat edilmemiş olması sebebiyle 
şu anda bir başvuru yapılsa ne olacağı bilinmemektedir). 
Kurumlar bu konuda kendileri sorumluluk alıp böyle bir 
program talebinde bulunmamaktadır. Bugün için ülkemizde 
20 civarında yan dal diploması olan kişi var olup tam sayı 
bilinmemektedir.

• Sitopatoloji yan dal eğitimi veren kurumların hepsi 
bu konuda yeterince yetkin olup her biri üniversite 
hastanesidir. Bu kurumların hepsi eski ve güçlü birer eğitim 
merkezi olup sitoloji geleneklerine sahip, çok sayıda vaka 
gören ve sitolojinin bir seksiyon olarak ayrılmış olduğu, yan 
dal öğrencilerinin çalışmasına elverişli ortamlara sahiptir. 
Ancak standart bir eğitim programı bulunmamaktadır. 
Herkes kendi programını oluşturmakta olup bir kontrol 
mekanizması bulunmamaktadır. Ayrıca burada belirtmek 
gereklidir ki yan dal uzmanı olmadan sitopatoloji ağırlıklı 
çalışan pek çok patolog mevcut olup onlarla birlikte 
diplomasız gençler de yetişmeye devam etmektedir.

• Sitopatoloji yan dal uzmanları hep büyük hastanelere 
atanmış olup istihdamı doğru yapılmıştır. Ancak sayıları çok 
az ve sitoloji her yerde bulunmaktadır. Diğer yan dallar için 
bu durum ayrıca düşünülüp planlanmalıdır.

� Sitopatoloji yan dal diploması alanların atandıkları hastanelerde 
yaşadıkları sıkıntılar;

• Görev tanımları bulunmamakta ve dolayısıyla her biri 
atandıkları yerde farklı uygulamalar ile karşılaşmaktadır. 
Kimi yerlerde yalnızca sitopatoloji bakma görevi verilirken 
kimi yerlerde ise bir sitopatolog atandığı için başka kimse 
sitoloji bakamaz denilmiştir. Bu uygulamalar tamamen 
yöneticilerin kendi kararlarıdır ve bu konuda herhangi bir 
yönetmelik bulunmamaktadır. Her iki durum da bölümler 
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içinde ciddi huzursuzluk kaynağı yaratmış ve problemler 
kişisel/kurumsal ilişkiler/çabalar ile çözülmeye çalışılmış, 
birilerinin mağduriyetine neden olmuştur.

• Performans pek çok nedenle iç barışı bozmaktadır. Sitoloji 
yan dal diploması bu konuda da sıkıntılara yol açmıştır. 
Çünkü yan dal uzmanlığının puan katsayısı daha yüksektir, 
yani aynı işi yapan iki kişi yan dal katsayısı nedeniyle farklı 
performanslar almaktadır. Sitopatoloji yan dalı olanlar daha 
fazla kazanmakta olduğundan daha az vaka bakmaları 
yönünde yorumlar yapılmaktadır.

• Patoloji uzmanlığı ile sitopatoloji yan dal uzmanlığının 
sınırlarını belirlemek çok zordur. İki taraf da birbirini 
baltalamamalı, bu kavramlar birbirinden ayrı düşmemeli, 
düzenlemeler net olmalıdır.

• Yan dal Çekirdek Eğitim Programı’nı oluşturmakta zorluklar 
yaşanmıştır. Patoloji ihtisası ile sitopatoloji yan dalı arasındaki 
farklı yetkileri ve sorumlulukları tanımlamak, özellikle 
ülkemiz için oldukça güç bir işe dönüşmüştür. Çünkü yeterli 
sayıda yan dal uzmanı daha on yıllarca yetişemeyecek olup 
uzmanlık verebilen kurumların sayısı arttırılamamakta ve 
dolayısıyla sitopatolog aslında bir danışma noktası olarak 
kalmaktadır. İyi sitoloji hizmetini yaygınlaştırabilmek için 
patoloji eğitimi içindeki sitoloji kısmının güçlendirilmesi 
şarttır. Yani patoloji ihtisası boyunca veremediğimiz sitoloji 
eğitimini yan dal ile kapatamamaktayız.

• Bugün için, patoloji uzmanlık sınavlarında olduğu gibi 
kurum içi yan dal bitirme sınavları yapılmaktadır. Patoloji 
için bir board sınavı var olup, aynısını sitopatoloji için de 
yapmak gereklidir. Ancak board sınavında soru derlemekte 
zorlanılmakta olup, sitoloji board sınavı için daha da çok 
zorluk yaşanabilir.

• Sitopatoloji yan dalı talep görmektedir fakat açılan kadro 
sayısı azdır. Sitoloji farkındalığı artmış, faydalı ve zevkli bir 
yan dal olduğu anlaşılmış ancak başvuruların en azından 
bir kısmının sebebi sitoloji sevgisinden çok gelecek kaygısı 
diye düşünülmektedir. Mecburi hizmete hiç gitmeden yan 
dala başlanır ve diploma alınırsa, büyük bir hastaneye 
gitmek ve orada 4 yıllık mecburi hizmeti tamamlamak 
mümkün olabilmektedir. Ya da ilk anda büyük şehirlerden 
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ayrılmamak için tercih edilmektedir. Tabii tüm yan dalcılar 
aynı kefeye koyulmamalıdır, bir kısmı gerçekten sitopatolog 
olmak için başlamakta, eğitimi tamamlamakta ve çok da 
başarılı olmaktadır. Sitoloji oldukça ilgi çeken bir konuya 
dönüşmüş olup özellikle perifer hastanelerde dokudan çok 
sitoloji vakası bulunduğu gerçeği ile birlikte bakıldığında 
hakkıyla yapılan bir Sitopatoloji pratiği çok işe yaramakta 
ve tatmin etmektedir.

• Yan dal diploması alan patologlar sitopatolojinin ülkemizdeki 
gelişimine çok katkıda bulunmaktadır. Adanmış bir şekilde, 
yaşadıkları kurumsal sıkıntılara rağmen, sitopatoloji için 
çalışmakta, yalnızca hizmet değil eğitim faaliyetlerinde de 
önemli roller üstlenmektedir.

Sonuç olarak yan dal eğitiminin amaçlarını ve kapsamını 
belirlemek ama onun yanında patoloji uzmanlığı pratiğinin bu 
yan dallardan nasıl etkileneceğini düşünmek çok önemlidir. 
Yasal boyutunun yanında çok daha farklı boyutlarının farkında 
olarak bu sorun için bu gruptaki meslektaşlarımız yanında hukuk 
uzmanları, sağlık politikası uzmanları ve konudan etkilenecek olan 
tüm grupların temsilcilerinin oluşturduğu bir çalışma grubunun 
fiziksel olarak toplanması ve bu konuyu birkaç günlük bir çalıştay 
kapsamında detaylı olarak tartışması uygun olacaktır. Tüm bu 
tartışmalardan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, tek bir 
disiplinle başlayarak, başarılı oluncaya kadar düzenlemeler 
yaparak, sonra da peyderpey akılcı sayıda devam edilmelidir.
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¾ İlgili Yönetmelikler

�	 Tıpta	 Uzmanlık	 Kurulu,	 Genel	 Mevzuatlar:	 http://tuk.saglik.
gov.tr/mevzuat.html

�	 Tıpta	ve	Diş	Hekimliğinde	Uzmanlık	Eğitimi	Yönetmeliği	(26	Nisan	
2014	tarihli	yürürlükteki	mevzuat,	yan	dalı	da	kapsıyor):	http://
mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19
629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta%20
ve%20di%C5%9F%20hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf

�	 Yan	Dal	Uzmanlık	Eğitimi	Giriş	Sınavı	Yönetmeliği:	http://tuk.
saglik.gov.tr/pdfdosyalar/mevzuat/ydus_son.pdf

�	 Sağlık	 Bakanlığı	 Sertifikalı	 Eğitim	 Yönetmeliği	 (4	
Şubat	 2014	 tarihli	 yürürlükteki	 mevzuat):	 http://www.
mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&
MevzuatI l iski=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C
4%B1k%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20
Sertifikal%C4%B1%20E%C4%9Fitim%20Y%C3%B6n-
etmeli%C4%9Fi#

http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html
http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta ve di%C5%9F hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta ve di%C5%9F hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta ve di%C5%9F hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1pta ve di%C5%9F hekimli%C4%9Findetuey-2014.pdf
http://tuk.saglik.gov.tr/pdfdosyalar/mevzuat/ydus_son.pdf
http://tuk.saglik.gov.tr/pdfdosyalar/mevzuat/ydus_son.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Sertifikal%C4%B1 E%C4%9Fitim Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Sertifikal%C4%B1 E%C4%9Fitim Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Sertifikal%C4%B1 E%C4%9Fitim Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Sertifikal%C4%B1 E%C4%9Fitim Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Sertifikal%C4%B1 E%C4%9Fitim Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C4%B1k Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 Sertifikal%C4%B1 E%C4%9Fitim Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Tarık Tihan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Betül Duygu Şener
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Erdener Özer
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Deniz Ateş
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Erdem Özdemir
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Kübra Katipoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Pınar Fırat
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 

Dr. Ayşegül Üner
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Betül Duygu Şener
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü
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Türkiye’de PaToloji’nin Sorunları
ve Çözüm önerileri: 
Bir durum SaPTamaSı, 2017

“PATOLOjİnİn GEnİŞ TOPLUM 
KESİMLERİ vE DİğER MESLEKTAŞLARı 
TARAFınDAn FARK EDİLMESİ 
vE AnLAŞıLMASı” 
ÇALıŞMA GRUBU SOnUÇ RAPORU

Patoloji Dernekleri Federasyonu
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¾ Genel Bilgiler

Hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde gelişen pek çok tahlil, 
görüntüleme ve uygulama olanaklarına karşın tüm spekülasyonları 
sonlandıran ve kesin tanıyı ortaya çıkaran patolojik inceleme, tıp 
uygulamalarının vazgeçilmezi olmaya devam etmektedir. Gelişen 
modern sağlık uygulamalarının özellikle biyopsi alma ve/veya 
tanısal örnekleme süreçlerine yaptığı katkılar hastalıkların tanısı ve 
tedavi süreçlerinin belirlenmesinde patolojinin önemini daha da 
arttırmıştır. Patolojinin artan bu önemi ne yazık ki meslektaşlarının, 
hasta ve yakınlarının gözünde hak ettiği değeri bulamamaktadır.  

Bu nedenle patolojinin sağlık ekibi içindeki önemini vurgulayacak 
ve hak ettiği değeri kazandıracak biçimde kendimizi ifade etmemiz 
gerektiği düşünülmüştür.  Toplum genelinde ve sağlık çalışanları 
arasında patolojinin önemi ve doğru bilinirliğini artırmak amacıyla 
Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun çatısı altında çalışma grubu 
oluşturulması ve her türlü medya olanaklarının etkili kullanılması 
kararı alınmıştır. 

¾ Çözüm Önerileri

� Hasta yakınları, vatandaşlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi 
öğrencileri ile bir dakikayı aşmayan “ patoloji/ patolog nedir? / 
kimdir?” konulu videolar çekilmesini teşvik etmek. Videolarda 
hangi yönlerin vurgulanacağı yönünde yol gösterici olmak. 

� İnsanların sıkça gittikleri yerler için (hastaneler, AVM’ler...) 
esprili/ ciddi posterler hazırlamak. 

� Hazırlanan videolardan kolajlar oluşturup sosyal medyada 
yayılmasını sağlamak.

� Video dışında topluma ve sağlık çalışanlarına patolojiyi/
patoloğu tanıtmak için başka neler yapılabilir konusunu 
tartışmak.

� Topluma ve sağlık çalışanlarına yönelik profesyonel esprili/ciddi 
videolar hazırlamak. Bu videoları hazırlamak için profesyonel 
destek almak (örneğin üniversitelerin radyo-TV kulüplerinden 
destek istenebilir).
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� Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanlarından oluşan bir 
ekip ile 3-5 soruluk röportaj yapılıp, peş peşe montajlanıp 
videonun sonuna da doğru bilgilerin olduğu bölüm ekleyerek 
materyal oluşturarak ilgili kişilere ulaşmasını sağlamak.

� Grup çalışmalarının duyurulması ve sanal ortamda kolay 
paylaşılmasını sağlamak amacıyla web sayfası, Facebook ve 
Instagram hesapları oluşturmak.

� İlgili klinik dallar ile iş birliği yapılarak ortak tanıtıcı materyaller 
ve etkinlikler hazırlamak. Örneğin jinekologlarla iş birliği 
yapıp smearler alınır alınmaz hastanın sürece tanık olduğu 
bir ortamda patoloğun da görünür olması sağlanarak serviks 
kanseri farkındalığına yönelik etkinliklerde kullanmak.  

� Toplumca tanınan ünlü kişiler ve/veya tıp camiasının duayen 
kişileri ile iletişime geçilip kısa videolar çekimlerinde yer 
almalarını sağlamak.

� Uluslararası Patoloji günü olarak belirlenen 16 Kasım gününün 
anlam ve önemine yönelik katkı sunmak. 

� Tüm bu sayılan etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla PDF 
çatısında sosyal medya grubunun oluşturulmasına katkıda 
bulunmak. 

¾ Günümüze kadar bu konuda yapılanlar

Patolojinin tanıtımı için profesyonel bir firma ile çalışıldı. 
2012’den itibaren yılda 2 defa basın toplantısı yapıldı. Bir tanıtım 
videosu çekildi, elektronik gazetelerde yer alması sağlandı. 3-4 TV 
programında patolojinin tanıtılması sağlandı. Bir tanıtım broşürü 
hazırlandı, Kamu Hastaneleri Kurumu’nun logosu da izin alınarak 
eklendi ve hastanelerde dağıtımı sağlandı. Bu broşürün daha 
yaygın dağıtımının yapılması planlandı.

Sonuç olarak patoloji bilim dalı toplum tarafından yeterince 
tanınmamakta ve bu nedenle gereken ilgiye ve öneme sahip 
olamamaktadır. Bireylere patoloji bilimini tanıtmak, tıp pratiğindeki 
yerini anlatmak amacıyla çeşitli medya kanalları kullanılarak tanıtım 
çalışmaları yapılması için PDF çatısında sosyal medya grubunun 
oluşturulması uygun olur.
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¾ Çalışma Grubu Katılımcıları

Dr. Betül Duygu Şener
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Hatice Ölger Uzuner
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. İlkay Çınar
Giresun Üniversitesi, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Mehmet Uhri
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Umut Aykutlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Mehtat Ünlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. İbrahim Kulaç
Mardin Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Funda Yılmaz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Saniye Sevim Tuncer
İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü

Dr. Pembe Oltulu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Sultan Çalışkan
Karabük Üniversitesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Tıbbi Patoloji Bölümü

¾ Çalışma Grubu Raportörü 

Dr. Hatice Ölger Uzuner
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü
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	Katkıda Bulunanlar
	Çalışma Grubu Raportörleri
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