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Değerli Meslektaşlarımız, 

Patoloji Dernekleri Federasyonunun, 2019 Kasım-2021 Mayıs tarihleri arasındaki 
çalışmaları konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla, etkinliklerimizi özetleyen bir bülten 
hazırladık. 

Bu dönemde Federasyon yönetim kurulunda; Prof. Dr. Kemal Bakır başkan, Prof. Dr. 
Şeyda Erdoğan sekreter, Prof. Dr. Derya Gümürdülü sayman, Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, 
Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet, Prof. Dr. Erdener Özer, Prof. Dr. Kürşat Yıldız, Prof. Dr. 
Ümit Çobanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Uğuz üye olarak görev yapmıştır. Bütün yönetim 
kurulu toplantılarımız dernek başkanlarımızın katılımı ile Genişletilmiş Yönetim Kurulu 
olarak yapılmıştır.

Nisan 2020 tarihine kadar yüz yüze yapılan yönetim kurulu toplantıları, bu tarihten sonra 
pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştır.

2020-2021 dönemi eğitim faaliyetlerimiz, COVID 19 tedbirleri gereğince çevrim 
içi olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Derneklerimiz ve çalışma 
gruplarımız ile birlikte hazırladığımız 42 webinar, 9 online kurs, online kongrelerimiz 
(9.Ulusal Sitopatoloji Kongresi ile 30. Ulusal Patoloji Kongresi) yapılmıştır. Webinar 
kayıtlarımızı, PDF YouTube kanalına yükleyerek, meslektaşlarımızın her zaman ulaşması 
hedeflenmiştir. Online kursların gerçekleştirileceği, tüm webinarlarımızın yer alacağı 
“Patoloji Akademisi” web eğitim platformu kurulmuştur. Patoloji akademisi web sayfası, 
Moleküler Patoloji çalışma grubumuzun hazırladığı “Moleküler Patoloji Kursu” eğitim 
materyalinin yüklenmesi ile üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Bu yıl da Avrupa Patoloji 
Kongresine bildiri ile katılan 4 araştırma görevlisi meslektaşımıza online kongre kayıt 
desteği verilmiştir. 

PDF-GYK, Ankara Şehir Hastanesi Patoloji bölümünü ziyaret etmiştir. Sağlık Bakanlığı ve 
SGK ile sorunlarımız konusunda toplantılar yapılmıştır.

Patolojinin var olan sorunlarına çözüm üretebilmek için, pandemi koşullarında da Sağlık 
Bakanlığı ve SGK ile görüşmelere devam edilmiştir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün komisyon, kurul ve çalışma gruplarımız yoğun bir 
şekilde çalışmışlardır. 

Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Kemal BAKIR
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Yeterlik Kurulu Çalışmaları
Yeterlik Kurulumuz 29. Ulusal Patoloji Kongresi sonrasında toplam 16 toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıların 3 tanesi Yeterlik Yürütme Kurulu, 7 tanesi Akreditasyon Komisyonu, 4 tanesi Eği-
tim Programını Geliştirme Komisyonu ve 2 tanesi Sınav Komisyonu toplantısıdır. Bir toplantı 
dışında diğer tüm toplantılar çevrim içi olarak yapılmıştır. Yapılan toplantılarda çeşitli kararlar 
alınmış ve bu kararlara yönelik çalışmalar yapılmıştır. Alınan kararlar ve yapılan çalışmalar 
aşağıda yer almaktadır. 

Yeterlik kurulu toplantılarında; 

• Yeterlik Kuruluna yeni sekreter seçimi yapılmış ve Prof. Dr. Fulya Öz Puyan’ın adaylığı 
oy birliği ile kabul edilmiştir. Görev süresi dolan ve Akreditasyon Komisyonundan ayrılan 
üyelerin yerine Doç. Dr. Nagehan Barışık Özdemir, Prof. Dr. Nesrin Turan, Prof. Dr. Şafak 
Ersöz ve Prof. Dr. Sancar Barış seçilmiştir. Görev süresi dolan ve Eğitim Programını Geliş-
tirme Komisyonundan ayrılan üyelerin yerine Prof. Dr. Sema Arıcı ve Doç. Dr. Damlanur 
Sakız seçilmiştir. Görev süresi dolan ve Sınav Komisyonundan ayrılan üyelerin yerine Prof. 
Dr. Pınar Fırat, Prof. Dr. Bahar Müezzinoğlu, Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz ve Prof. Dr. Fulya 
Öz Puyan seçilmiştir. 

• Uzmanlık Yeterlik belgesi alan ve 10 yılını dolduran uzmanların yeniden belgelendirme 
süreci için Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim etkinliklerine katılım ve alınması ge-
reken kredi puanları görüşülmüştür. 

• Resertifikasyon ya da yeniden belgelendirme için Yeterlik Kurulunun Yönergesinde yer alan 
ifade tüm yeterlik sertifikası olan meslektaşlarımıza PDF aracılığı ile e-posta gönderilerek 
Türk Tabipleri Birliğine müracaat etmeleri ve katıldıkları her toplantı/kurs/ kongre gibi faali-
yetlerden kredilerini toplamaları tekrar hatırlatılmıştır.

• Aşağıdaki iki koşuldan herhangi biri gerçekleştiğinde kişi yeniden belgelendirilir; 

- Tıbbi Patoloji alanında yapılan Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim etkinliklerine 
katılmış olmak ve 10 yılda en az 250 STE/SMG kredisi almak. Bu kredilerin 100’ünün son 
5 yılda alınmış olması şarttır. Bir yılda 100 STE/SMG kredisinden fazlası değerlendirmeye 
alınmaz. 

- Yazılı ve sözlü yeterlik belgelendirme sınavında başarılı olmak. 

• Türk Tabipleri Birliğinin önerisi ile düzenleyeceğimiz her türlü toplantının kredilendirilmesi 
için TTB’nin yeterlik kurulu ile iletişim kurabileceği Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki 
Gelişim (STE/SMG) komisyonu kurulmuştur. 

Akreditasyon Komisyonu Toplantılarında;

• Tıbbi patoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu için 2020 yılında başvuran 3 kurumun öz 
değerlendirme raporları değerlendirilmiş, eksikleri kurumlara bildirilerek tamamlanmış ve 
ziyaret aşamasına gelinmiştir. Ancak pandemi nedeni ile henüz bu kurumların ziyaretleri 
yapılamamıştır. Sadece daha önce başvuran bir kurumun çevrim içi olarak ara değerlendir-
mesi yapılmıştır.
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• Akreditasyon standartları ve öz değerlendirme formları tekrar gözden geçirilmiş, revizyonu 
yapılmış ve web sayfasına revize edilen başvuru formları konulmuş, ayrıca tüm PDF üyelerine 
bu bilgi e-posta ile gönderilmiştir. 

• 30. Ulusal Patoloji Kongresinde “Patoloji Uzmanlık Eğitiminde Neredeyiz, Ne anlıyoruz?” 
konulu, konferans ve interaktif tartışma olacak şekilde 2 saatlik oturum planlanmıştır.

Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu toplantılarında;

• Görev süresi biten ve komisyon sekreterliğini yapan Dr. Ünsal Han yerine sekreterlik görevi 
için aday olarak önerilen Dr. Vildan Elibol tüm komisyon üyelerinin de onayı ile sekreter 
olarak seçilmiştir.

• Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programının (ÇEP) güncellenmesi konusu 
gündeme alınmış, tüm çalışma grubu başkanlarından önerileri alınarak ÇEP revize edilmiş, 
özellikle moleküler patolojiye ait bölüm genişletilmiştir. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık 
Kurulu ile yapılacak çalışmalar sırasında revize ÇEP taslağımız sunulacaktır.

• Mezuniyet Öncesi Tıp Fakültesi Patoloji Eğitimine yönelik Çekirdek Eğitim Programı 
hazırlanması gündeme alınmış ve bu konuda Eğitim Programını Geliştirme Komisyonu altında 
bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 

• Ulusal Patoloji kongresinde bir gün süreyle düzenlenen eğitici eğitimi kursu bu yıl online 
(çevrim içi) olarak düzenlenecek olan 30.Ulusal Patoloji Kongresi’nde yeterli interaktif 
olanakları sağlayamayacağı için iptal edilmiştir.

Sınav Komisyonu Toplantılarında;

• Sınav Komisyonu Başkanı olarak Prof. Dr. Başak Doğanavşargil Yakut’un görevlendirilmesine 
karar verilmiştir.

• 2019 yılı yeterlik sınav sonuçları değerlendirilmiştir.

• 21 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanan Yeterlik sınavının pandemi nedeni ile 
ertelenmesine karar verilmiştir.

• Soru havuzunu genişletmek amacı ile soru girme, sınava soru seçme gibi hazırlıklara 
başlanmasına ve sık aralıklarla çevrim içi toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 
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Standardizasyon Komisyonu Çalışmaları

• 22 üyenin yer aldığı Standardizasyon Komisyonunun 25 Temmuz 2020’de yapılan top-
lantısında Serdar Altınay yeni başkan seçildi. Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi/sivil kurum-
lara yapılacak görüşmelerde hızlı karar alma prensibiyle 5 kişilik bir sözcü grubu oluştu-
ruldu. Tüm komisyon üyelerinin 3 ay ara ile toplanması kararlaştırıldı. 22 Ekim 2020, 28 
Ocak 2021 ve 10 Nisan 2021 tarihlerinde içinde yer aldığımız pandemi süreci nedeniyle 
çevrim içi görüşler paylaşıldı. Komisyon başkanı sorumluların aktif görev alacağı ve iş 
zaman çizelgesi içeren 6 adet çalışma grubu oluşturdu:

Grup 1) SKS-6 (itiraz maddelerinin değerlendirilmesi vb.)

Grup 2) Makroskopi teknikleri eğitim kursu planlaması

Grup 3) Patolog-Tekniker iş yükü belirlenmesi (anket oluşturulması)

Grup 4) Moleküler Patoloji laboratuvar standardizasyonu

Grup 5) Doku Bankacılığı standartlarının belirlenmesi

Grup 6) Sorun Destek Hattı oluşturulması (whatsapp, websitesi vb…)

• Bu gruplar, iş tanımları dahilinde belirlenen sorumluluklar hakkında planlamalar yaparak 
kendi üyeleri ile, genel toplantılara ek olarak belirlenen aralıklarla toplantılar gerçekleş-
tirdi. 

• Bu planlamalar sonucunda 20 Şubat 2021 tarihinde başkanın moderatörlüğünde 500’ü 
aşkın katılımcı ile “Makroskopi Teknikleri Kursu-1” yapıldı. Kurs sonunda tüm katılımcı-
lara katılım belgesi verildi ve çok sayıda olumlu geribildirim alındı. İlerleyen dönemlerde 
devam niteliğindeki kursların yapılması, ayrıca günlük pratikte kullanıma sunulabilecek 
bir makroskopi teknikleri föyünün hazırlanması için planlamalar yapıldı.

• 20-23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan 30. Ulusal Patoloji Kongresi bünyesinde ger-
çekleşmesi planlanan “Patoloji Laboratuvarımızı Kurduk: Sorunlarımız ve Çözümleri” 
isimli kurs hazırlıkları tamamlandı. 

• Komisyon üyeleri tarafından, patoloji pratiğinde patolog (asistan-uzman) ve teknikerlerin 
iş yükü analizine yönelik anket planlaması yapıldı, en kısa sürede sonuçları değerlendiril-
mek üzere paylaşılması uygun görüldü. 

• Sağlıkta Kalite Standartları (SKS6) güncellemelerine yönelik değerlendirmeler tecrübeli fe-
derasyon üyeleri tarafından yapılmakta ve bu konuda dokümantasyon hazırlanmaktadır.

• Günümüz pratiğinde giderek daha geniş yer kaplayan moleküler incelemelerin standart 
koşullarda gerçekleşmesi amacıyla da çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bu konunun dokü-
mantasyonu için de çalışmalar devam etmektedir. 

• Patoloji laboratuvarında özellikle pre-analitik süreçte yaşanan teknik sorunların çözümü-
ne yönelik uzman ekip görüşünün alınabileceği “destek hattı” benzeri bir yapının oluştu-
rulması üzerine çalışmalar grup üyeleri tarafından sürdürülmektedir.
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• Ayrıca komisyon çatısı altında gerçekleşecek 6 çalışma grubuna ait faaliyetler Güncel Pa-
toloji Dergisinde yayınlanmak üzere derleme hâline getirilmektedir. Bu amaçla komisyon 
üyeleri tarafından 2020 yılında “Covid-19 Pandemisi Süresince Patoloji Laboratuvarların-
da Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri” isimli makale yayınlanmıştır. 

• Doğru tanıya ulaşmada kalite standartları çerçevesinde yaratıcı ve üretici bir görev üstle-
nen komisyonumuz PDF çatısı altında daha iyi bir patoloji yolculuğuna ulaşmayı hedef-
lemektedir. 
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Kanser Kayıtçılığı Komisyonu

• Patoloji Dernekleri Federasyonu, Anadolu Patoloji Derneği ve Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi (KTÜ) işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında KTÜ’nde düzenlenen 29. Ulu-
sal Patoloji Kongresi’nde oturum düzenlendi. “Kanser kayıtları ve sağ kalım verileri-Her-
şeyimi uğruna ben, boş yere vermemişim..” temasında düzenlenen oturum programında, 
komisyon üyesi Dr.Meltem Öznur ‘Patoloji veri setinde güncel durum. Geçen yıldan bu 
yana ne değişti?’ başlıklı sunumunda, günlük patoloji pratiğinde yaşanan kanser kayıt ve 
kodlama sorunlarını örnekledi. Oturumda davetli bulunan TCSB Kanser Dairesi ekibi ile 
sorunlar ve olası çözümler üzerinde iletişimde bulunuldu. 

• Oturumun diğer konuşmacısı, komisyon üyesi Dr.Gonca Özgün’ün sunumu “Kanser ka-
yıtçılığında uluslararası arenadaki yerimiz. Ne eksik, ne fazla?” idi; Dr.Özgün ‘kanser bil-
dirimi ve ölüm bildirim sistemi birleştirilebilir mi?’ gibi bir sorudan yola çıkarak Almanya 
Heidelberg Üniversitesi ve Türkiye deneyimlerini aktardı. 

• Her iki sunumun sonunda; kanser kayıtları yanı sıra kansere bağlı mortalite verilerine 
ulaşmayı kolaylaştırmanın önemine dikkat çekilerek, patolog meslektaşlarımızın girdik-
leri verilerin akıbetini görebilmesinin onların sahadaki motivasyonlarını artıracağı ve bu 
durumun kanserle  mücadeleye getireceği dinamizme, Bakanlık yetkilileri ile yüz yüze 
iletişimde dikkat çekildi. 

• Oturumun kapanış konuşmacısı olan TCSB Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz  
“Türkiye’de Kanser Taramaları ve Kanser Kayıtçılığı” başlıklı konuşmasında, Meme, ser-
viks ve kolorektal kanser taramalarında gelinen noktayı güncel istatistikleri ile sundu.

• Ankara’da 28. Ulusal Patoloji Kongresi’nde düzenlediğimiz “Çınarlar ve Fidanlar” oturu-
munda konuşmacımız olan, ülkemizde 1992’de İzmir’de kurulan ilk kanser kayıt sistemi-
nin öncüsü Hadi Özer hocamız(93) ile bağlantı sürdürülerek kendisi ve yakın çevresinde 
bulunan arşiv kayıtları düzenlenmeye ve TCSB Kanser Dairesi ile paylaşılmaya başlandı 
(Resim 1: Çınarlar ve Fidanlar; PDF Kanser kayıt komisyonu üyeleri, Prof.Dr. Hadi Özer 
ve HSGM Kanser Dairesi Bşk. ekibi)

• ICCR ile ilişkiler: 2018 Patoloji kongresinde oturumumuzda Ontario CC ile telekonferans 
bağlantısı ve USCAP kongrelerinde Dr.Binnur Önal’ın teması ile ICCR’la işbirliği zemini 
gelişti. ICCR Başkanlığından  komisyonumuza, Kanser raporlamada standardize veri set-
lerinde çalışma daveti geldi (Resim 2: ICCR) 

Komisyon üyeleri, kongre sırasında ve sonrasında;

• “Patoloji Kayıt Paketi ve ICD-0 listesine ilişkin öneriler”(2019) raporumuzun güncelle-
nerek önce Patoloji Dernekleri Federasyonu web sayfamızdan meslektaşlarımızla payla-
şılmasına ve gelen önerilerle birlikte TCSB Halk Sağlığı GM Kurumu Kanser Dairesi’ne 
yazılı iletilmesine,

• Komisyonumuzca, 2016’a kadar yapılan diğer çeviri çalışmaları da incelenerek Türkçeye 
çevrilmiş olan ICD-O kodları listesinin, DSÖ’nün 2020’de yayınladığı ICD-11 ışığında 
gözden geçirilerek Patoloji camiası ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasına, karar verildi.                                                                                          
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• Sanat damarı canlı üyelerden oluşan komisyonumuzun oturum başlıklarında, şimdiye ka-
dar Türk Sanat Müziği makamları ile ilerlenirken 30.Ulusal Patoloji Kongresi’nde VİNCİT 
OMNİA VERİTAS_ Her zaman gerçek kazanır dedik ve “Meme Kanseri ve Serviks Kanse-
rinde Tarama Modelleri, Kayıt Sistemleri’ konusunda iki ayrı oturum düzenledik.  

Komisyon üyeleri- üyelik tarihi sırasıyla- Binnur Önal, Bülent Celasun, K.Hakan Gül-
kesen, Mehmet Uhri, Serdar Altınay, Ebru Taş tekin, M.Akif Demir, Meltem Öznur, Gonca 
Özgün, Ahu Senem Demiröz, Mehmet Gamsızkan. 
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Baş Boyun Çalışma Grubu

Başkan Prof. Dr. Demet Etit, sekreter Prof. Dr. Leyla Cinel’dir. Yapılan etkinlikler;

• 12 Kasım 2019 tarihinde İstanbul BBÇG aylık bilimsel toplantısı

• 30 Kasım 2019 tarihinde İzmir’de düzenlenen Baş Boyun Patolojisi Güncelleme kursu

• 10 Aralık 2019 tarihinde İstanbul BBÇG aylık bilimsel toplantısı

• 14 Ocak 2020 tarihinde İstanbul BBÇG aylık bilimsel toplantısı

• 11 Şubat 2020 tarihinde İstanbul BBÇG aylık bilimsel toplantısı

• 2 Temmuz 2020 Çukurova Patoloji Derneği ile ortak çevrim içi toplantı

• Tükürük bezi tümörlerine morfomoleküler yaklaşım

• Moderatör: Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu

• Konuşmacı: Uzm. Dr. Hasan Toper

• 13 Şubat 2021 tarihinde PDF ile ortak çevrim içi toplantı

• Çene- yüz kemikleri fibrooseöz lezyonları-Yeni WHO sınıflamasına göre düzenleme

• Moderatör: Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu

• Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer Günhan

• Yürümekte olan projeler ve BBÇG grubumuzdan çalışmanın yürütücüleri

• Ege Üniversitesi BAP Multisentrik P16 Türkiye çalışması; Demet Etit

• Tükürük bezleri tümörleri moleküler çalışma; Sülen Sarıoğlu

• Harvard Üniversitesi iş birlikli yapay zekâ tükürük bezleri tümörleri Türkiye; Kayhan 
Başak

ÇALIŞMA GRUPLARI ETKINLIKLERI
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• PDF BBÇG raporlama kılavuzu; Demet Etit , Ali Veral, Ülkü Küçük, Gülen Bülbül 
Doğusoy, Kayhan Başak, Nil Çomunoğlu, Merva Soluk Tekkeşin, Fulya Çakalağaoğlu, 
Leyla Cinel, Kürşat Gökcan, Rıdvan Kılıç
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Dermatopatoloji Çalışma Grubu

• Patoloji Dernekleri Federasyonu, Anadolu Patoloji Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversite-
si işbirliği ile 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merke-
zinde gerçekleştirilen 29. Ulusal Patoloji Kongresinde  Dermatopatoloji çalışma grubumuz 
ulusal ve uluslararası camiadan, alanında uzman konuşmacılarıyla, hem bilimsel sunumlar, 
hem de kurs organize etmiştir. Kongrede sunulan  sözlü ve poster bildiriler Kongre sonrası 
Güncel Patoloji Dergisi’nde Ekim 2019, cilt 3, sayı 1’de yayınlanmıştır. 

• Kongrede düzenlenen kursta Dermatopatoloji  alanında her zaman güncelliğini, zorluğunu 
koruyan ve yeni gelişmeleri merak edilen melanositik lezyonlar klinisyen desteği ile ele alın-
dı. Malign melanomların raporlanması ve 2018 TNM yenilikleri, Spitzoid tümörler, malign 
melanomlarda sentinel lenf nodu değerlendirmesi  ve raporlanmasını , displastik nevüs ile 
ilgili DSÖ 2018 yeniliklerini ve melanom tanısında moleküler tekniklerin günlük pratik-
te kullanımını kursun ana başlıkları olarak belirlendi. Kurs sonunda nadir ve öğretici olgu 
sunumları yapıldı. Bir başka oturumda deri eki tümörleri ile ilgili DSÖ 2018 yenilikleri ele 
alındı. Kemik yumuşak doku çalışma grubu ile ortak düzenlenen bir oturumda ise Andrew 
Folpe Kutanöz iğsi hücreli tümörler ve taklitçileri ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

• Dermatopatoloji çalışma grubu Mart 2021’de çevrim içi olarak bir araya gelerek Mayıs ayın-
daki kongre programını gözden geçirmiş ve Nisan ayı içinde değişik, tanı zorluğu yaratan 
olgulardan oluşan bir toplantı yapmaya karar vermiştir.
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Hepatopankreatobiliyer Çalışma Grubu

Hepatopankreatobiliyer Çalışma Grubu tarafından 29. Ulusal Patoloji Kongresi (23-26 Ekim 
2019) sonrasında  aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

• Olgularla Karaciğer Patolojisi Kursu 23, 25 ve 29 Haziran 2020 (Üç oturum hâlinde) 
Anadolu Patoloji Derneği eğitim faaliyetleri kapsamında

• Metabolik Karaciğer Hastalıkları Konferansı 23 Kasım 2020, Ege Patoloji Derneği eğitim 
faaliyetleri kapsamında

• Pankreas ve Periampuller Bölge Tümörleri Patolojisi Kursu 23-24 Ocak 2021 (İki oturum 
hâlinde) Ege Patoloji Derneği eğitim faaliyetleri kapsamında

• Hepatobiliyer Sistem Patolojisi Olgu Sunumları, 22 Nisan 2021, Türk Patoloji Derneği 
eğitim faaliyetleri kapsamında (planlanmaktadır)
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Jinekopatoloji Çalışma Grubu

• “Jinekolojik spesmenlerin değerlendirilmesi, örneklenmesi ve rapor edilmesi standartları” 
kılavuzu güncellenmesine ilişkin çalışma grubu üyeleri arasında görev paylaşımı yapıldı. 
Tüm görevliler kendi paylarına düşen kısmını düzenledi ve hepsi bir araya getirilerek, 
geniş bir çalışma ekibiyle kılavuzun son hâli oluşturuldu. Patoloji Dernekleri Federasyon 
web sayfasında, “Jinekopatoloji Çalışma Grubu” na ayrılmış bölümde bu kılavuz 
paylaşıldı.

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

• 7 Aralık 2019 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde, 
Sitopatoloji Derneği ile ortak olarak düzenlenen, “Servikal Lezyonlar Sitopatolojisi ve 
Histopatolojisi Çalıştayı” yapıldı. 

• Çukurova Patoloji Derneği ve PDF Jinekopatoloji Çalışma Grubu işbirliği ile, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 7-8 Mart 2020 tarihinde Konya’da 
‘’Olgularla Jinekopatoloji Rutinine Yaklaşım’’ kursu düzenlendi. 1,5 gün süren kursu 
Konya’daki tarihi ve turistik yerlerin gezildiği sosyal program takip etti. 

• International Society of Gynecologic Pathologist (ISGP) ile Patoloji Dernekleri 
Federasyonu 18-19 Nisan 2020 tarihinde Türkiye’de “Advances in Gynecologic 
Pathology” başlıklı, ortak bir toplantı yapmaya karar verdi. Ancak pandemi nedeniyle 
planlanan tarihte yapılamadı ve ertelendi. 2021 yılı içerisinde “online” olarak veya 
mümkün olabilirse yüz yüze yapılması planlanıyor. Toplantıda ISGP bünyesinden 3 
konuşmacı görev alacak. Toplantı tarihi, yeri (yüz yüze olabilirse) ve programı netlik 
kazandığı zaman duyurusu yapılacak. 
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Kemik Yumuşak Doku Çalışma Grubu

• Çalışma Grubumuz 11 Ocak 2020 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Muhittin Erel 
Amfisi’ nde Ege Patoloji Derneği’ nin katkıları ve Dr. Başak Doğanavşargil, Dr. Arzu Avcı 
ve Dr. Peyker Temiz’ in moderatörlüğünde  “Temel Kemik Patolojisi Kursu” düzenlemiştir. 

• Çalışma Grubumuz 16 Ekim 2020 tarihinde zoom platformu üzerinden grup 
toplantılarının ilkini gerçekleştirmiştir.

• 17 Aralık 2020 tarihinde Çukurova Patoloji Derneği’ nin katkıları ile PDF zoom platformu 
üzerinden Prof. Dr. Gülfiliz Gönlüşen Hocamız tarafından “Osteosarkom tanısında sorun 
yaratabilen reaktif kemik lezyonları” konulu tüm PDF üyelerine açık olan eğitim semineri 
gerçekleştirilmiştir.  

• 24 Şubat 2021 tarihinde Ege Patoloji Derneği’ nin katkıları ile PDF zoom platformu 
üzerinden, Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu moderatörlüğünde, Dr. Aslı Çakır, Dr. Taner 
Akalın, Dr. Ulviye Yalçınkaya, Dr. Nil Çomunoğlu, Dr. Kemal Kösemehmetoğlu ve 
Dr. Burçin Tuna tarafından  olgular eşliğinde “Yumuşak Doku Tümörleri DSÖ 2020 
sınıflamasında tanımlanan yeni antiteler ve değişiklikler “ konulu tüm PDF üyelerine açık 
olan  etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

• PDF sayfasında kayıt altında olmak üzere, “ Kemik tümörleri sınıflamasına genel bakış ve 
tanıya algoritmik yaklaşım (Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu tarafından); Vasküler lezyonlar 
(Prof. Dr. Gülfiliz Gönlüşen tarafından) konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca PHAT 
2 konulu olgu sunumu (Öğr. Gör. Dr. Kıvılcım Eren Erdoğan tarafından ) PDF sayfasında 
meslektaşlarımız için hazırlanmıştır.

• 28 Mart 2021 tarihinde zoom platformu üzerinden, Prof. Dr. Kemal Behzatoğlu tarafından 
“ İğsi hücreli/ pleomorfik lipomatöz tümörler” konulu sunum eşliğinde ortak grup 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Temel Kemik Patolojisi Kursu
Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisi
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Moleküler Patoloji Çalışma Grubu

• Ekim 2019’da 29. Ulusal Patoloji Kongresinde, MPÇG tarafından seçilmiş olan Moleküler 
Patoloji Eğitim Komitesi (MPEK) 05.11.2019 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve 
moleküler patoloji yapılandırılmış eğitim kursu (MPYUEK) ile ilgili iş planını yapmış ve yol 
haritasını belirlemiştir. Moleküler Patoloji Yapılandırılmış Eğitim Kursu Yönergenin geçici 
maddesine istinaden Moleküler Patoloji Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanan kişilere 
belgeleri gönderilmiştir.

• MPYUEK ders içerikleri oluşturulmuş, farklı disiplin ve kurumlardan 33 eğitmenin yer 
aldığı 90 saatlik teorik eğitim programı hazırlanmış, ders kayıtları eğitmenler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 370 kişinin katıldığı MPYUEK 15 Mart 2021 tarihinde online eğitime 
açılmıştır.

• Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, dizi analizi yöntemi kullanımına ilişkin düzenlemenin 
yol açacağı aksaklıklar ve patologların ve hastaların mağduriyetine dair görüşler 
gerekçeleriyle Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmiş ve iptal 
talebimiz bildirilmiştir ve PDF, Patoloji Dernekleri ve kişisel başvurular ile Danıştay’a 
dava açılmıştır. 

• Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) 
11.09.2019 tarihli Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitim Çekirdek Müfredatında (37532. v.2.4) 
Moleküler Patoloji alanının güncellenmesi konusunda, çalışma grubu üyelerinden alınan 
görüşler doğrultusunda taslak önerisi PDF’ye bildirilmiştir.

• Çalışma grubu 08.02.2021 ve 15.03.2021 tarihlerinde 2 kez çevrim içi toplantı 
gerçekleştirmiş, yukarıda bahsi geçen gelişmeler ile ilgili üyeler bilgilendirilmiştir.

Meme Çalışma Grubu

• Konusunda deneyimli, çok sayıda değerli hocamızın ve MD Anderson Kanser 
Merkezi’nden Ayşegül Şahin hocamızın katılımıyla 20-21 nisan 2019 yılında İstanbul’da 
‘Meme Patolojisinde Ustalaşma Kursu’, ardından benzeri formatta bir kurs İzmir’de 28-29 
Eylül’de gerçekleştirilmiştir. 

• Ekim 2019 kongresi-çalışma grubu toplantısında kurs organizasyonuna bir süre ara vermeyi 
kararlaştırmıştık. 2020 içerisinde ileri bir tarihte ‘Ustalaşma Kursu’ 3. kısmını başka bir 
ilimizde yapabilmeyi tasarlıyorduk. Ancak Mart ayı itibariyle tüm dünyayı sarsan ve etkisi 
altına alan Covid 19 pandemisi nedeniyle tüm planlarımızı durdurmak durumunda kaldık.
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Nefropatoloji Çalışma Grubu

• Nefropatoloji çalışma grubumuz 2019-2020 dönemi eğitim faaliyetlerine Aralık 2019’da 
“Olgularla Böbrek Transplantasyon Patolojisi” isimli kurs ile başlamıştır. Türk Patoloji 
Derneği iş birliği ile yüz yüze ve geniş katılımlı gerçekleşen kursun moderatörlüğünü Dr. 
Yasemin Özlük ve Dr. Işın Kılıçaslan üstlenmiştir. Transplantasyon patolojisinde deneyimli 
nefropatologların seminer ve olgu bazlı sunumları ile zenginleşen kursa nefropatologlar 
yanısıra nefrologlar da yoğun ilgi göstermiş, çok verimli interaktif olgu tartışmaları 
gerçekleşmiştir. 

• Çalışma grubumuz eğitim faaliyetlerine 2020’de çevrim içi eğitim seminerleri ile devam 
etmiştir. Çukurova Patoloji Derneği iş birliği ile iki çevrim içi eğitim toplantısı düzenlenmiştir. 
İlk toplantı 4 Haziran’da “Pediatrik Hastalarda Böbrek Biyopsilerine Yaklaşım” başlıklı Dr. 
Diclehan Orhan’ın sunumuyla, Dr. Yasemin Özlük’ün moderatörlüğünde  gerçekleşmiştir. 
Bu sunumda nefropatolojinin en zor konularından biri olan, pediatrik yaş grubuna özel 
“Herediter nefropatiler” detaylı bir şekilde tartışılmış ve yoğun ilgi görmüştür. 

• İkinci toplantı 26 Haziran’da “Nefropatolojide Aciller” başlıklı Dr. Saba Kiremitci’nin 
sunumuyla, Dr. Yasemin Yuyucu Karabulut’un moderatörlüğünde  yüksek katılımla 
gerçekleşmiştir. Nefropatoloji pratiğinde hızlı tanı gerektiren antiteler klinikopatolojik 
özellikleriyle olgular eşliğinde tartışılmıştır. 

• Çalışma grubumuz 2021 Ulusal Patoloji kongresinde sunulmak üzere tubülointerstisyel 
patolojileri konu alan slayt semineri ve monoklonal gamapatileri konu alan nefropatoloji 
paneli planlamıştır. 

• Kongrede pediatrik ve erişkin vakaları içerecek şekilde klinikopatolojik toplantı planlanması 
da ayrıca yapılmıştır. 

Böbrek Transplantasyon Patolojisi Kursu, 2019



120

Nöropatoloji Çalışma Grubu

• 29. Ulusal Patoloji Kongresi’nde yapılan Nöropatoloji Çalışma Grubu Toplantısı’nda 
gerçekleştirilen oylama ile çalışma grubu başkanı Dr. Reyhan Eğilmez, çalışma grubu 
sekreteri ise Dr. İbrahim Kulaç seçilmişlerdir. 

• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sü-
heyla Bozkurt yürütücülüğünde gerçekleştirilmekte/gerçekleştirilecek olan “Ependimal 
tümörlerde klinikopatolojik ve genetik özellklerin tanımlanarak prognoz ve tedaviye 
ışık tutacak sınıflandırma ve entegre değerlendirme yöntemlerinin araştırılması” başlıklı 
çok merkezli çalışma için çalışma grubu üyeleri bilgilendirildi. Düzenlenen çalışma 
grubu toplantıları sırasında proje hakkında merak edilenler Dr. Bozkurt tarafından ya-
nıtlandı. Hız kazanan çalışma ile birçok merkez hasta listelerini (ve hatta tümör örnek-
lerini) Dr. Bozkurt’a ilettiler. 

• Ayrıca çalışma grubu toplantılarında gelecekte yapılacak başka çok merkezli çalışma 
planlarından (Pediatrik yüksek dereceli glial tümörler - Dr. İbrahim Kulaç; Soliter Fib-
röz Tümör/Hemanjioperistom çalışması) bahsedildi.

• “Nöropatoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Kursu (NP-YUEK)” yönergesi hazırlık-
ları için Nöropatoloji Çalışma Grubu bünyesinde Eğitim Komisyonu kuruldu (üyeler: 
Dr. Reyhan Eğilmez, Dr. Figen Söylemezoğlu, Dr. Erdener Özer, Dr. Süheyla Bozkurt, 
Dr. Güzide Ocak ve Dr. İbrahim Kulaç). Üyelerin yaptığı düzenli toplantılar netice-
sinde NP-YUEK yönergesi hazırlandı ve PDF’ye sunuldu. Ayrıca bu yönergeye göre 
planlanan kursların ilki olan “Temel Kurs: Tümör Nöropatolojisi 1” Kurs içeriğine de 
yönergenin devamında yer verilmiştir.

• Çalışma grubu toplantıları pandemi nedeniyle tamamiyle çevrim içi gerçekleştirilmiş-
tir. Bu toplantılardan bazılarında ise çeşitli konuşmacılar tarafından nöropatolojideki 
güncel konular ele alınmıştır. Bu toplantılarda konuşmacı olarak görev alan patoloji 
uzmanları şu şekildedir:

- 8 Kasım 2020 Pazar Saat: 20:00
“Santral sinir sistemi tümörleri için hedefli yeni nesil dizinleme panelleri”
Dr. Ayça Erşen Danyeli – Acıbadem Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

- 31 Ocak 2021 Pazar, Saat: 20:00
“cIMPACT Güncellemelerine Toplu Bir Bakış”
Moderator: Dr. Aylin Heper - Ankara Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Konuşmacılar:
� Pınar Çakmak - Institute of Neurology (Edinger Institute), Goethe University, 
Frankfurt, Almanya
� Cevriye Cansız - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
� Gökçen Ünverengil - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalı

• Çukurova Patoloji Derneği tarafından 7-8 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Temel 
Nöropatoloji Kursu için destek verildi. Kurs düzenleme kurulu içerisinde yer alındı ve 
etkinliğin tanıtımı için çalışıldı. 
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Pediatrik ve Perinatal Çalışma Grubu

• Pediyatrik Patoloji Çalışma Grubu COVID salgını nedeniyle zoom üzerinden 
11.03.2021’de bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda:

• ÇEP önerileri hazırlanmıştır.

• 2023 Ulusal Patoloji kongresi ile ilgili olarak program gözden geçirilmiştir.

• Yeni Dönem için çalışma grubu başkanı ve sekreteri belirlenmiştir:

- Çalışma grubu başkanı: Dr. Nil Çomuoğlu, nilcomunoglu@gmail.com, 05462300437

- Çalışma grubu sekreteri: Esra Karakuş, esrakaraku@gmail.com, 05524092255

• Gelecek dönemle ilgili olarak kurs planlaması yapılmıştır.

• Dr. Mine Önenerk, Dr. Esra Çobankent, Dr. Meral Üner çalışma grubuna kabul edilmiştir.

• IPPA kursuna devam eden çalışma üyelerinin kursun  bitiminde devam edecek öğretim 
üyelerinin belirlenmesi yapılmıştır.

Pulmoner Patoloji Çalışma Grubu

• 16-17 Kasım 2019 tarihinde Türk Patoloji Derneği ile birlikte İstanbul’da Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Yerleşkesinde ‘‘Olgular Eşliğinde Akciğer Kanserleri 
Kursu’’ düzenlenmiştir.

• Güncel Patoloji Dergisi için Akciğer Patolojisi sayısı hazırlanmış, 2019 yılı cilt 3, sayı 3 
olarak yayınlanmıştır.

• 15-18 Ekim 2020 tarihinde Sanal ortamda yapılan 23. Toraks Kongresinde klinikopatolojik 
oturum, konferans ve panellerde görev alınmıştır.

• 7 Kasım 2020 tarihinde Anadolu Patoloji Derneği ile birlikte ‘‘Akciğer Kanserleri Kursu’’ 
sanal ortamda yapılmıştır.

• 7 Ocak 2021 tarihinde Türk Patoloji Derneği aylık eğitim toplantısında sanal ortamda olgu 
sunumları yapılmıştır.  

• IASLC PD-L1 Atlası Çevirisi için IASLC onayı alınmış ve çeviri tamamlanmıştır.

• Bu dönemde İstanbul ve Ankara’da aylık yapılan toplantılar sanal ortamda 
gerçekleştirilmiştir.   
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Üropatoloji Çalışma Grubu

• 29. Ulusal Patoloji Kongresi’nde (2019, Trabzon) 2 panel, 1 olgu sunumu ve 1 yabancı 
konuşmacıya ait 2 sunum ve videomikroskopi oturumu ile faaliyet göstermiştir. Çalışma 
grubu toplantımız 33 üyemiz ile toplanmıştır. 

� Konuşmacı: Dr. Guido Martignoni

- “Pecomas of kidney and genitourinary tract- The whole story”

� Konuşmacı: Dr. Guido Martignoni: “Problems and changes in staging of urothelial 
carcinomas (bladder, renal pelvis and urethra)”

- Olgu sunumları:  Saba Kiremitçi, Yasemin Özlük 

� Videomikroskroskopi oturumu: Genitorüriner sistem patolojisinde zorlayıcı olgular 

- Dr. Guido Martignoni

- Dr. Banu Sarsık Kumbaracı

- Dr. İpek Işık Gönül

- Dr. Nalan Neşe

• 14. Üroonkoloji Kongresi ve Türk Üroonkoloji Derneği Güz toplantısı, Kasım 2019, 
Antalya’da yapılmıştır. Bu toplantıya ÜOD’ne üye aşağıdaki arkadaşlarımız katılmıştır:  

� Dr. Berrak Gümüşkaya Öcal, Dr. Ayşegül Arslan, Dr. Yasemin Yuyucu Karabulut,  
Dr. Ayşim Özağarı, Dr. Yeşim Sağlıcan, İpek Işık Gönül, Dr. Kemal Behzatoğlu,               
Dr. Kutsal Yörükoğlu, Dr. Dilek Ertoy Baydar, Dr. Nalan Neşe

� Güz toplantısında planlanan çalışmalar pandemi nedeniyle sekteye uğrasa da 
sürmektedir. 

• Tip II Papiller Renal Hücreli Karsinomlarda Fumarat hidrataz eksikliği olgularının sıklığının 
ve prognozunun belirlenmesi: Dr. Yasemin Yuyucu Karabulut, Dr. Ayşegül Arslan

• Prostat asiner adenokarsinomunda aktif izlem yapılırken radikal prostatektomi 
cerrahisine karar verilen olgularda kribriform paternin önemi: Dr. Kutsal Yörükoğlu,                         
Dr. Berrak Gümüşkaya

• Mesane üroteliyal karsinomlarında prostatın stromal invazyon yollarının prognoza etkisi: 
Dr. Nalan Neşe, Dr. Ayşim Özağarı

• Kongrede iki patoloji sunumu olmuştur: 

� 2019 Patoloji Güncellemesi – Mesane Kanseri: Dr. Dilek Ertoy Baydar

� 2019 Patoloji Güncellemesi – Renal Hücreli Karsinom: Dr. İpek Işık Gönül

• Manisa Prostat Kanseri Multidisipliner Toplantısı 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş   
olup bu toplantıya aşağıdaki çalışma grubu arkadaşlarımız katılmıştır:

• Nalan Neşe, Kutsal Yörükoğlu, Sait Şen, Banu Sarsık, Serap Karaaslan, 
 Ayşegül Sarı, Ülkü Küçük, Nilgün Erbil, Nilay Şen, Yeşim Sağlıcan, Ayşim Özağarı,   

Berrak Gümüşkaya, Yasemin Karabulut, İpek Işık Gönül  

• Bu toplantıda bir patoloji sunumu da yapılmıştır:

� Prostat iğne biyopsisi gönderilmesi, değerlendirilmesi ve raporlamasına güncel         
“patolojik” yaklaşım: Dr. Nalan Neşe

• Ayrıca İstanbul’da ve Ege Bölgesi’nde olgu paylaşımlarının yapıldığı üropatolojiye yönelik 
aylık toplantılar yapılmaktadır. 



124


