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Değerli Meslektaşım,

Günümüzde kitle örgütlenmelerinde bireyler değil, örgütün organları aktif rol üstlenir. Bu nedenledir ki, 
örgütler için kurumsallaşma kaçınılmaz bir hedef olur. Federasyonumuz bugüne kadar; Yönetim Kurul-
ları ve alt organlarının yoğun çalış-
maları ile pekçok hedefe ulaşmış ve 
uzmanlık alanımız için çok önemli 
bir noktaya gelinmiştir. Kurumsal-
laşma ihtiyacı ve bunun gerektirdiği 
yoğun çalışma temposu nedeni ile; 
Patoloji Dernekleri Federasyonu 
İktisadi İşletmesi kurulmuş ve Sere-
nas Uluslararası Turizm Kongre 
Organizasyon Firması ile AMC söz-
leşmesi imzalamıştır. 

Bu iki önemli gelişme yanısıra, 
Yönetim Kurulumuz döneminin ilk 
yılında, hep birlikte yoğun ve özve-
rili çalıştık ve bazı işleri tamam-
lama şansına eriştik. Bu işler yanı-
sıra, devam etmekte olduğumuz 
çalışmaları da katarak kısaca sizleri 
bilgilendirmek istiyoruz:

Göreve gelir gelmez, 5 temel sorunumuzu belirleyerek bizzat Sağlık Bakanı’na aktardık. Bu 5 temel soru-
numuzu; insan gücü planlaması, performans ödemelerindeki mağduriyetler, sertifikasyon programları, 
konsültasyon mevzuatı eksikliği ve arşiv materyallerinden yapılan çalışmalarda ki sorunların giderilmesi 
şeklinde özetleyebiliriz. Bu 5 konu içerisinde; 9 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan yeni Tıbbi Laboratuvar 
Yönetmeliğinde patolojide konsültasyonun tanımlanması sağlanarak önemli bir adım atıldı. Arşiv mater-
yallerinden yapılan çalışmaların önü 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yeni hali ile 
yayınlanarak yürürlüğe giren Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ile açıldı. İnsan gücü planlaması, 
sertifikasyon ve performans konusunda ise süreçlerin ve taleplerimizin takibindeyiz.

Patoloji Dernekleri Federasyonu adının önüne Türk kelimesinin eklenmesi için gerekli resmi başvuruyu 
yaptık. Bunun 2 yıl kadar sürebilen bir süreç olduğu bildirildi. Bu süreç dahilinde gerekenleri kararlılıkla 
yapıyoruz.

Bu dönemde yine komisyonlarda çalışmak isteyen gönüllüleri sorduk ve talep edenlerin hepsini 
görevlendirildik. Yeni oluşan komisyon üye listelerine internet sayfamızdan ulaşabileceğinizi hatırlatmak 
isteriz. Çalışma gruplarının hazırladığı kılavuzların kitap haline getirilmesi için çalışma başlatılmış, 
bu konuda Ayşim Özağarı, Kürşat Yıldız ve Sancar Barış görevlendirilmişlerdir. Federasyonumuzun 

Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı öğle yemeği arası.
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himayesinde ilgili dernek ve çalışma gruplarının işbirliği ile 2014 yılında İstanbul’da yapılacak olan, tarih 
sırası ile 7.Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) Tutorial’ı, Uluslararası Oral Patoloji Kongresi ve 17. 
Avrupa Hematopatoloji Kongresi hazırlıkları büyük bir özenle sürdürülmektedir.

Son bir yılda kronolojik sırayla; Türk, Çukurova ve Ankara Patoloji Dernekleri’nin genel kurulları gerçekleş-
tirilmiş, Türk Patoloji Derneği başkanlığına Büge Öz, Çukurova Patoloji Derneği başkanlığına Derya Gümür-
dülü, Ankara Patoloji Derneği başkanlığına Gökhan Gedikoğlu getirilmişlerdir. Önceki yönetim kurullarına ve 
komisyon üyelerine çalışmaları için teşekkür eder, yeni arkadaşlarımıza başarılar dileriz. 

International Academy of Pathology (IAP) Türkiye Bölümünün etkinliği kapsamında iyi niyet elçisi ve IAP Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. George Kontogeorgos, 10-14 Mayıs 2013 tarihleri arasında çeşitli konferanslar vermek ve 
ziyaretlerde bulunmak üzere ülkemize geldi. Oldukça verimli geçen bu ziyarette Sayın Kontogeorgos, İstanbul 
ve Trabzon’da bir dizi konferanslar verdi. IAP etkinlikleri ve IAP ile ilişkileri aktif olarak sürdürmek ve 2020 
IAP kongresinin ülkemizde gerçekleştirlmesini arzu ediyoruz. IAP Komisyonu üyeliğinin tüm uzmanlara açık 
olduğunu, başvuru formuna internet sayfamızdan ulaşabileceğinizi vurgulamak istiyorum.

Federasyonumuz hepimizi derinden etkileyen Van depreminin açtığı yarayı bir nebze sarabilmek amacıyla, 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içerisinde, meslektaşlarımızın kullanımı için bir prefabrik konut 
yaptırıldığını duyurmuştuk. 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Van’a bir ziyaret gerçekleştirilmiş, ayrıca Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı işbirliği ile “Patolojide Güncel Gelişmeler Sempozyumu” 
düzenlenmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı işbirliği ile “Patolojide Güncel Gelişmeler 
Sempozyumu”.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 04.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan SUT değişikliği ile Sağlık 
Uygulama Tebliği’nin SUT eki EK-2/B Listesinde “9.C Moleküler tetkikler” başlığı altında yer alan moleküler 
tetkik bedellerinin geri ödemesini durdurması sonrası girişimlerde bulunulmuş ve son olarak yürütmeyi 
durdurma davası açılmıştır. Dava süreci devam ederken SGK tarafından yeni bir tebliğ yayınlayarak geri 
ödemenin önü tekrar açılmıştır. Benzeri bir durumun tekrar yaşanmaması için, Moleküler Patoloji Çalışma 
Grubu ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve SGK nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir.

Patoloji Dernekleri Federasyonu ve İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından hazırlanarak, İzmir Milletvekili 
Sayın Prof. Dr. Hülya Güven’e iletilen kanun teklifi; 40 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na “Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” olarak sunulmuştur. 
Bu kanun teklifi ile formaldehid maddesi ile çalışan sağlık çalışanlarının çalışma sürelerine karşılık gelen 
fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması ve bu işlerde çalışan personelin hak kaybına uğratılmaması 
amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin bu yasama döneminde Meclis’in gündemine sunulmasını bekliyoruz.

Araştırma yapmak isteyen ancak kaynak olanağı olmayan meslektaşlarımız için Hamdi Suat Aknar Araştırma 
Projesi Desteği adı altında her yıl en iyi projenin 5.000 TL’ye kadar desteklenmesi sağlanmıştır. Ağustos-Eylül 
aylarında yapılacak başvurular değerlendirilerek, ilki bu yıl verilecek olan en iyi proje kongrede açıklanacaktır. 
Projeye maddi destek sağlayan Roche A.Ş.’ne teşekkür ederiz.

Üye derneklerin aktif katılımı ile hazırlanan Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi son haline getirildikten 
sonra internet sayfasından yayınlandı ve kurullarda çalışmak isteyen gönüllüler belirlendi. Yönerge gereği 
Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulunun ilk genel kurulu kongrede yapılacak ve kurullar seçilerek çalışmalarına 
başlayacaktır.

Bu yıl Ankara merkezli Patoloji Teknikerleri Derneği kurulmuştur. Bu gelişmenin önemli olduğunu düşünü-
yor ve arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sizlerden de teknik elemanlarınızın bu derneğe üye olarak 
destek sağlamalarını öneriyoruz. Bildiğiniz gibi Patoloji Laboratuvarı Teknikeri okulları ve buradan mezun iş 
bekleyen teknikerler bulunmaktadır. Ancak çoğu patoloji laboratuvarında patoloji teknikeri dışında personel 
istihdam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından daha fazla sayıda kadro ilanı yapılmasını sağlamak için 
Sağlık Bakanı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Türk Halk Sağlığı Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulmaktadır. Şu anda 500’den fazla Patoloji Laboratuvarı Teknikeri iş bulabilmek umudu ile 
beklemektedir. Sizlerden, kadro isteklerinizde özellikle Patoloji Laboratuvarı Teknikeri olarak vurgu yapmanızı 
rica ediyoruz. 

Bu dönemde yine Sağlık Bakanlığı’na temel sorunlarımızın aktarılması planlanmaktadır. Tıbbi patoloji alanında 
insan gücü (hekim ve yardımcı sağlık personeli) planlaması, sertifikasyon (makroskopi teknisyeni, moleküler 
patoloji ve sitoteknolog), patoloji laboratuvarında toplam kalite (lisans yönetmeliği, iş verimliliği ve özelde 
hizmet alımları) ve Tıbbi Patoloji alanında hizmet kalitesinin geliştirilmesi, personelin performansa bağlı ek 
ödeme mağduriyetin giderilmesi ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ana başlıkları gündeme alınacaktır.

Yukarıda aktardığım genel gelişmeler yanı sıra son bir yıllık dönemde aşağıda özetlenen çalışmaları 
gerçekleştiren komisyon ve çalışma grupları başkanı ve üyelerine, Türk Patoloji Dergisi baş editörü ve 
editörlerine, derneklerimizin başkan ve yönetim kurullarına ve emeği geçen meslektaşlarıma en içten 
teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla

Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu
Başkan
Yönetim Kurulu Adına

ÇALIŞMA GRUPLARI RAPORU

Çalışma gruplarının büyük bir kısmı yönergelerini PDF yönergesi doğrultusunda oluşturmuşlardır ve internet 
sayfasındaki bilgileri güncellenmiştir. Federasyon bünyesinde Üropatoloji Çalışma Grubu 5 Ocak 2013 
Cumartesi günü Erzurum›da Temel Ürolojik Tümörler Kursu, Jinekopatoloji Çalışma Grubu 18-19 Mayıs 
2013 tarihlerinde Kocaeli’de Olgularla Jinekopatoloji Kursu, Baş ve Boyun Patolojisi Çalışma Grubu 27-28 
Nisan 2013 tarihlerinde İzmir’de Baş ve Boyun Patolojisi Kursu, Moleküler Patoloji Çalışma Grubu 19-21 
Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul’da Uygulamalı Moleküler Patoloji Kursu düzenledi. Uygulamalı Moleküler 
Patoloji Kursu’na Avrupa Patoloji Derneği ve Association for Molecular Pathology destek vermiş, Avrupa ve 
Amerika’dan konuşmacılar katkı sağlamıştır. Kursa Avrupa, Amerika ve Avustralya’dan 50 kişi katılmıştır ve 
kursun geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir.
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Çalışma gruplarının ve derneklerin etkinliklerinin eşgüdümünde ve düzenlenmesinde yaşanan aksaklıklar 
nedeni ile bir dizi tedbir alınmıştır. Tüm dernekler Ekim ayına kadar etkinliklerini planlayacak ve Federasyona 
sunacaktır. Eşgüdüm sağlandıktan sonra bu program çalışma grupları ile paylaşılacak ve kendilerinden bu 
programa göre dönem etkinliklerini düzenlemeleri istenecektir. Kongreden sonraki 2 hafta içerisinde genel 
eşgüdüm sağlanarak genel program yayınlanacaktır. Bundan sonra gelen taleplerde yer alan etkinliğin herhangi 
bir çakışma olduğu takdirde Federasyon bünyesinde yapılması kabul edilmeyecektir. Çalışma gruplarının tüm 
etkinlikleri Serenas A.Ş. tarafından organize edilecek, koşullar çalışma grubu başkanı ile birlikte belirlenecektir.

STANDARDİZASYON KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI

PDF Standardizasyon Komisyonu 2013 yılı içerisinde enerjisinin büyük kısmını Sağlık Bakanlığı içerisinde 
yapılan çalışmalara katkı sağlamak şeklinde gerçekleştirdi. Bunlardan en önemlisi yeni düzenleme ile yürürlüğe 
girecek olan “Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği” için yapılan çalışmalarına katılmak oldu, ilgili maddeleri hem 
komisyon üyeleri hem de yönetim kurulunda tartışarak sonuçları ilettik. Özellikle Patoloji bölümleri için hayati 
öneme sahip konsültasyon standartlarının belirlenmesini ve yönetmelikte yer almasını sağladık. 

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği çerçevesinde özel patoloji laboratuvarlarının planlanması kriterlerinin 
oluşturulması için veri topladık. Topladığımız veriler çerçevesinde oluşturduğumuz görüşlerimizi Sağlık 
Bakanlığına ilettik. Laboratuvar atıkları ile ilgili yürüyen çalışmalara yine komisyonumuzun hazırladığı görüşleri 
ilgili destek talep eden kurumlara ilettik.

Yine hazırladığımız önemli bir diğer doküman “Soruşturma Standartları Rehberi” oldu. Laboratuvar veya 
laboratuvarın yaptığı bir işlem hakkında bir şikâyet olduğunda, bu şikâyeti soruşturacak kişilerin sağlık bir 
değerlendirme yapmasını sağlamak amacıyla bir rehber doküman yine komisyonumuz tarafından hazırlanarak 
Sağlık Bakanlığına iletildi. 

Buna karşın henüz sonuçlandırılmayan ama çalışmaları devam eden başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz; 
Makroskopi teknisyeni sertifika programının oluşturulması, Sitoteknolog sertifikasyonu programının 
sonuçlandırılması, Patoloji standart rapor formatının oluşturulması. 

Bu sene daha önceki senelerde olduğu gibi bir veri elde etmeye yönelik çalışma yapılmamış, daha önce elde 
edilen Türkiye’ye ait veriler bu yıl içerisindeki çalışmalarda kullanılarak özellikle Sağlık Bakanlığı’nın patoloji 
laboratuvarları ile ilgili çalışmalarına destek verilmiştir.

EĞİTİM ve YETERLİK KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI

Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Prof. Dr. Figen Söylemezoğlu, 
Doç. Dr. Haydar Durak, Prof. Dr. Taner Akalın, Prof. Dr. Duygu Düşmez Apa, Prof. Dr. Arzu Ensari, Doç. 
Dr. Ümit Çobanoğlu ve Prof. Dr. Aysun Uğuz’dan oluşan Tıbbi Patoloji Yeterlik Ön Komisyonu tarafından 
hazırlanan Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi, PDF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Yönerge 
PDF web sitesinden yayımlanmış ve yeterlik kurulu ve komisyonlarında görev almak isteyen üyelere duyuru 
yapılmıştır. PDF Yeterlik Kurulunun ilk genel kurulu 23. Ulusal Patoloji Kongresinde gerçekleşecektir. Bu genel 
kurul sonrasında oluşacak olan yeterlik yürütme kurulu komisyonları ile PDF eğitim komisyonunun yürütmekte 
olduğu eğitim programlarını geliştirme çalışmaları, eğitim akreditasyonu ve sınav düzenleme faaliyetlerini 
başlatacaktır. 

23. Ulusal Patoloji Kongresinde Patoloji Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme isimli oturum düzenlenecek ve 
Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Halil İbrahim Durak, board sınavı deneyimlerini 
bizimle paylaşacaktır. Böylelikle Yeterlik kurulunun ana görevlerinden olan board sınavı hazırlama süreci 
katılımcılar ile tartışılacaktır. 

Ayrıca 18 Mart 2013 - 14 Mayıs 2013 tarihleri arasında eğitim komisyonu üyelerinin bir kısmının da içinde yer 
aldığı Sağlık Bakanlığı TUKMOS komisyonu çalışmaları çerçevesinde Tıbbi Patoloji Çekirdek Eğitim Programı/ 
müfredat geliştirme çalışmaları tamamlanmış v.2.0 olarak yayımlanmıştır.

ASİSTAN KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI

Asistan Komisyonu Dr. Özlem Gübür Başkanlığında, Dr. Ayşegül Altınboğa, Dr. Mehmet Ali Uyaroğlu, Dr. 
Ayşe Selcen Oğuz, Dr. İpek Çoban, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Sümeyra Koçyiğit Has, Dr. Burcu Kemal Okatan’ dan 
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oluşmaktadır. Tüm derneklerden bir asistan ve bir genç uzman görevlendirilmiştir. Herkes kendi bölgesindeki 
sorunları dile getirecek ve kongrede bu sorunlar tartışılacaktır.

IAP KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI

IAP Komisyonu Prof. Dr. İlhan Tuncer Başkanlığında, Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı (Sekreter), Prof. Dr. Işınsu Kuzu 
(Muhasip), Prof. Dr. Binnur Önal, Doç. Dr. Şeyda Erdoğan, Prof. Dr. Dilek Baydar, Prof. Dr. Sibel Erdamar, Doç. 
Dr. Ümit Çobanoğlu, Prof. Dr. Mine Hekimgil’den oluşmaktadır ve aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. 

IAP’nin Education Committee üyesi ve Greek Division başkanı Prof. Dr. George Kontogeorgos IAP iyi niyet 
elçisi olarak ülkemizi ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştur. Yapılan temaslar sonucu üzerinde uzlaşılan 
plana göre bu aktivite aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Prof. G. Kontogeorgos önce Acıbadem Kozyatağı Hastanesi’nde ağırlanmış ve bazıları il dışından gelen patolog 
ve klinisyenlerin katıldığı, New horizons in diagnosis and therapy of endocrine tumors ve Diagnostic approach 
to benign and malignant pituitary tumors başlıklı konferansları vermiştir. Bir sonraki günüropatoloji kursu için 
Trabzon’da bulunan meslektaşlarımızla tanışmanın ardından Prof G Kontogeorgos Turkish Division Başkan 
ve Genel Sekreteri’nin eşliğinde Trabzon gezisine çıkmıştır. Akşam konuğumuz Federasyon Yönetim Kurulu 
toplantısı ve kurs nedeniyle Trabzon’da bulunan meslektaşlarımızla tanışmış ve sağlık sistemi, patologların 
sorunları, IAP ile gerçekleşebilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Sonraki gün ise 
KTÜ Toplantı Salonunda, Benign and malignant lesions of the thyroid gland, Benign and malignant lesions 
of the adrenal gland, veGastroenteropancreatic neuroendocrine tumors konularında 3 konferans vermiştir. 
KTÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nı ziyaret eden konuğumuz, meslektaşlarımızla fikir alışverişinde 
bulunmuş ve 

“Slide seminar: Selected endocrine pathology cases” başlıklı konuşmayı yapmıştır. Ardından meslektaşlarımız 
ile birlikte olgu konsülte etmiştir. Bir günlük sosyal bir programın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Rektörü ziyaret edilmiş daha sonra Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda meslektaşlarımızla bir araya 
gelinmiş, patolog ve klinisyenlerin katılımıyla “Selected topics in neuropathology” başlıklı konuşmanın 
ardından burada da konsültasyon olguları değerlendirilmiştir. Prof Kontogeorgos ayni gün Trabzon’a dönerek 
İstanbul’a geçmiş ve ertesi gün ülkesine dönmüştür. 

IAP’deki etkin isimlerden biri olarak kendisinden IAP’nin çalışma biçimi konusunda detaylı bilgi alma fırsatımız 
olmuş, birlikte ‘joint meeting’ düzenleme konusunda görüş birliğine varılmıştır.

İçerisinde henüz yer aldığımız bu camiada varlığımızı sürdürebilmek ve etkin olabilmek için son derece yararlı 
olan bu aktivitede, başta KTÜ Tıp Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Acıbadem 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı mensupları olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

TÜRK PATOLOJİ DERGİSİ RAPORU

Gelen makale sayısı arttı: “Türk Patoloji Dergisi” daha nitelikli bir dergi olma hedefini koruyarak yolunda 
ilerlemeye devam ediyor. Geçmişten gelen birikimi, deneyimli kadrosu ve patoloji camiasının desteği 
en büyük gücünü oluşturuyor. Bu potansiyelini her geçen gün dergimize gelen makale sayısındaki artış ile 
görmekteyiz. Sayısal artış yanı sıra makalelerin daha geniş bir coğrafyadan dergimize ulaştığı verisi de diğer 
bir önemli saptamadır. 2012 yılında 13 farklı ülkeden 100’e yakın makale dergimizde değerlendirilmek üzere 
gönderilmiştir. 2013 yılında da artış sürmüş ve özellikle Avrupa ülkelerinden de makaleler gelmeye başlamıştır.

Türkiye’den gelen makale sayısı azaldı: Ancak Türkiye kaynaklı makalelerde sayısal bir düşüş yaşandığı 
dikkat çekmektedir. Bu düşüş 2013 yılında da sürmüştür. Bunun son yıllarda Üniversiteler içerisinde yaşanan 
değişimlerin etkisi olabileceğini düşünmek mümkündür. Ancak, bu konunun önümüzdeki günlerde ciddi 
olarak değerlendirilmesi ve düşüş nedenlerinin araştırılması, tartışılması ve buna yönelik önlemlerin alınması 
dünya patoloji camiasının bir çağdaş bir kolu olarak yer almak için gereklidir. 

Dergimize atıf yapılıyor: Bugüne kadar 32 makalemize 45 tane atıf yapılmıştır. Dergimizin şu andaki h-indeksi 3 
olup, atıf alan 29 makalenin 18’i araştırma, 11’i olgu sunumudur. Araştırma makalelerine 29, olgu sunumlarına 
toplam 13 atıf yapılmıştır.

Versita ile anlaşma yaptık: Bu sene Türk Patoloji Dergisi’nin etki alanını genişletmek amacıyla uluslararası 
deneyimi olan ve özellikle Doğu Avrupa’da yaygın iletişim ağı olan Versita şirketi ile anlaşma yapılmıştır. 
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Böylece daha yaygın tanınmayı ve daha çok makale kabul etmeyi bekliyoruz. Bu şirket aynı zamanda bizlere 
başta Thomson Reuters olmak üzere indeksler kabul konusunda da danışmanlık vermektedir. 

Makale değerlendirme süresini kısalttık: Bu yıl Türk Patoloji Dergisi’nde işleyişi hızlandırmak ve yazarlara daha 
hızlı yanıt verebilmek için bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin etkinliğini izleyebilmek amacıyla da 
sürekli izleme programları kullanılmaya başlandı ve yanıt verme hızımız arttı. 2014 yılında tüm gelen yazılara 
4 hafta içinde ilk yanıtı vermek amacındayız. 

Red oranlarımızı artırdık: Sadece makale değerlendirme süresini kısaltmayı değil makale değerlendirmelerinde 
de daha titiz davranmaya başladık. 2012 yılında ret oranlarımız %30’lar civarındadır ve bu yılsonunda 
oranlarımızın daha yüksek olacaktır. 

Aşırma konusunda önlem aldık: “Aşırma” son yıllarda bilim dünyasını giderek artan oranda olumsuz olarak 
etkileyen önemli sorunlarından birisidir. Ancak, iyi haber “aşırmayı” saptayabilmek için geliştirilen programların 
bulunmasıdır. Bunlardan birisi de “iThenticate” dir. Biz de 2013 yılından itibaren gelen makaleleri bu programı 
kullanarak taramaya başlamış bulunuyoruz. Böylece Türk Patoloji Dergisi’ni olumsuz etkenlerden uzak tutmaya 
çalışacağız.

Yılın araştırma makalesi ödülünü vermeye devam ediyoruz: Bildiğiniz gibi Türk Patoloji Dergisi her sene, o 
yıl dergide yayınlanan araştırma makaleleri içerisinden “Uluslararası Yayın Kurulu” üyelerinden oluşturulan 
jürinin değerlendirmesi ile “Yılın Araştırma Makalesini” seçiyor. Seçilen makalenin ilk yazarının bir sonraki 
yıl Ulusal Patoloji Kongresi katılım, yol ve konaklama ücretleri Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından 
karşılanıyor. Bu sene de verilecek bu ödül vesilesi ile özellikle araştırma makalelerinizi dergimize göndererek 
yapacağınız katkıları beklediğimizi söylemek istiyorum.

Emek Veren Danışmanlar Ödülü vereceğiz: Bugün artık danışmanların, makalenin niteliğini arttıran önemli 
aktörlerden birisi olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Nitelikli bir danışman değerlendirmesinin, 
makalenin ve dolayısı ile derginin kalitesini arttırdığı ve makalelerin revizyon sonrası daha fazla atıf aldıkları 
bilinmektedir. Bu nedenle bu sene ilk kez uygulayacağımız ve daha sonraki yıllarda da devam edecek olan 
“Yılın Danışmanları” ödüllerini de vereceğiz. Bu sene ilk olması nedeniyle elektronik yayıncılığa geçişimizden 
itibaren, en çok makale değerlendirerek derginin gelişmesine katkıda bulunan danışmanlar içerisinden 
seçilecek 3 danışmana ödüllerini Ulusal Patoloji Kongre’sinde vereceğiz ve Ocak 2014 sayısında da sizlere 
dergi aracılığıyla duyuracağız. Bize bu ödülleri vermemizde destek olan ELSEVİER’e de özellikle teşekkürlerimi 
bildirmek istiyorum. 

Yılın Danışmanları Ödülü kalıcı hale geliyor: Bundan sonrası için, daha objektif bir değerlendirme sağlamak 
amacıyla bir danışman değerlendirme sistemi oluşturduk. Böylece danışman raporlarını zamanlama ve nitelik 
açısından puanlıyoruz. Editörlerimiz iki ayrı parametrede gelen danışman raporlarını değerlendiriyor. Raporlar 
zamanında ulaşıp ulaşmadığı ve ne ölçüde sistematik değerlendirme yapıldığı göz önüne alınarak puanlanıyor. 
Bu puanların toplanması ile önümüzdeki yıllarda o “Yılın Danışmanları” ödülleri sahiplerini bulacaktır. Her 
ne kadar sadece 3 danışmanımıza bu ödülü verebilecek olsak da katkılarından dolayı bizlere destek olan tüm 
danışmanlarımıza tekrar teşekkür ederiz. 

Kongre’de Panel yapıyoruz: Türkiye’deki yayınların Dünya geneli ile karşılaştırıldığında daha az atıf alan 
çalışmalar olduğu ve büyük oranda olgu sunumlarından oluştuğu görülmektedir. Bunun birçok nedeni olmakla 
beraber, genç araştırmacıların makale yazımı konusunda yeterli deneyim ve birikime sahip olamamaları da 
önemli bir etmendir. Bu sorunu aşmak ve genç araştırmacıları makale yazma konusunda bilgilendirmek için bu 
sene Ulusal Patoloji Kongresi’nde ELSEVİER katkılarıyla “How to Publish a World-Class Paper in an International 
Journal?” ve “The Assessment of Pathology Research Output Performance, Impact and Collaboration Overview 
in Turkey.” başlıklı konuşmaların bulunduğu oturumlar oluşturuldu. Bu toplantılar eğitici olduğu kadar, bize 
Bilim Dünyasındaki yerimizi de gösterecek ve geleceğe yönelik bir perspektif kazandıracaktır. 

Kaynak yazım formatımızı değiştiriyoruz: Ocak 2014 sayımızdan başlamak üzere derginin kaynak yazım 
formatını değiştiriyoruz. Bugün gelişen teknoloji ile her gün yeni kaynak çeşitleri ortaya çıkmakta ve makalelerde 
atıf yapılabilmektedir. Tıp dergilerinde çok sık kullanılan ve güncellenen bir form olması nedeniyle Ocak 2014 
sayımızdan başlamak üzere “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” tarafından geliştirilen 
“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” kurallarına göre düzenlenme 
yapacağız. Böylece her tür kaynağa standart atıf yapılabilecek ve kaynak düzenleyen yazılım programları 
yazarlar tarafından kullanılarak doğru ve kolay kaynak yazımı sağlanacaktır.

Bizim de artık FACEBOOK sayfamız var: Sosyal medyanın insanlar arası iletişime, her geçen gün artarak 
süren inanılmaz katkısını hepimiz görmekteyiz. Birçok kurum artık Facebook ve Twitter gibi araçları günlük 
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yaşamlarının bir parçası haline getirdiler. Biz de sizlerle daha yakın etkileşim içinde olmak ve günlük 
yaşantınızın bir parçası haline gelmek için Türk Patoloji Dergisi Facebook sayfası oluşturduk. Duyurular kadar 
bazı bilgilendirici paylaşımların da olacağını bildirerek hepinizi bu sayfayı izlemeye davet ediyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Alp Usubütün
Türk Patoloji Dergisi Baş Editörü

HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARI

Patoloji Dernekleri Federasyonu Hukuk çalışmalarıyla Av. Abdullah Hızal tarafından yürütülmektedir ve 
aşağıdaki faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Hukuk Büromuzca bu dönemdeki faaliyetler:

A-Yazılı danışmanlık hizmetleri 

1. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin patoloji branşı yönünden değerlendirilmesi,

2. Klinik Araştırmalar Hakkına Yönetmelik değişiklik önerisi

3. Tıbbi patoloji asistanlarının nöbetleri hakkında Sağlık Bakanlığı yazısı,

4. Asistan hekimlerin acil nöbetleri hakkında Başhekimlik yazıları,

5. Patoloji raporların üçüncü kişilere tesliminin özel hayatın gizliliği ve hasta mahremiyeti kapsamında 
değerlendirilmesi raporu, (DEU)

6. Patoloji branşının ek ödemeler kapsamında özellik arz eden birim kapsamına alınması gerektiğine dair 
değerlendirme yazısı, 

7. Federasyonun isminin önüne “Türk” isminin alınması için yol haritası ve çalışması, 

8. Özellikle laboratuarı olmayan küçük ilçe devlet hastanelerinde görev yapan patoloji uzmanlarının döner 
sermaye sorunlarının halledilmesi için rapor ve döner sermaye yönetmelik değişiklik önerisi,

9. Federasyon Standardizasyon Komisyonu patoloji konsültasyonu sorunları ve çözüm önerileri hakkında 
görüş yazısı, 

10. Tıbbi atık sorumluluğu ile ilgili görüşlerimiz, 

11. Federasyonun taraf olduğu/olacağı 3. kişilerle akdedilecek sözleşmelerin hukuki açıdan değerlendirilmesi, 

B-) Davalar: 

1. Bu süreçte döner sermaye ödemelerinde sorun yaşayan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde görevli 
patoloji uzmanı iki hekime hukuki destek verilmiş ve kendilerine adına dava ve cevap dilekçeleri 
hazırlanarak Sakarya İdare Mahkemesi’nde iki iptal davası açılmıştır. Her iki üyenin sorunu yakından takip 
edilmiş bu süreçte Bolu İl Sağlık Müdürü ile konunun çözümü için telefon görüşmesi de yapılmıştır. Dava 
devam etmekte iken üye hekimlerin haklı olduğunu ortaya koyan Sağlık Bakanlığı raporunun da gelmesi ile 
her iki üyemizin sorunu çözülmüş ve kendilerine döner sermayeleri ödenmiştir. 

2. Kastamonu Devlet Hastanesi’nde görevli patoloji uzmanı hekimin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
görevli olan eşinin görev yeri olan İzmir’e atanması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin idari işlemin 
iptali açılacak olan dava için kendisine hukuki ve yazılı destek verilmiştir. 

3. Aliağa Devlet Hastanesi’nde görevli patoloji uzmanı hekimin yaşadığı döner sermaye sorunu ile ilgili süreç 
takip edilmiş, sonunda üyemiz adına İzmir İdare Mahkemesi’nde kendisinden haksız ödendiği iddia edilen 
döner sermaye ödemesinin iadesi talebinin iptali davası açılmıştır. Dava halen İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 
2013/136 E sayılı dosyası ile devam etmektedir. 

4. 04.05.2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 

“MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.4.G-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“SUT eki EK-2/B Listesinde “9.C Moleküler tetkikler” başlığı altında yer alan moleküler tetkik bedelleri; sadece 
sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca Genetik Tanı Merkezinde yapılması 
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halinde ve bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/geçici çalışma izin belgesine sahip laboratuvarı bulunan 
ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.” 

Şeklinde değiştirilmesi üzerine bu değişikliğin iptali için 24.06.2013 tarihinde Danıştay 15. Dairesi’nin 
2013/9512 E sayılı dosyası ile iptal davası açılmıştır. Davanın açılmasından sonra 01.08.2013 tarihinde 
yayınlanan SUT değişikliği bu madde şöyle düzenlenmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.4.4.G-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir.

“SUT eki EK-2/B Listesinde “9.C Moleküler tetkikler” başlığı altında yer alan moleküler tetkik bedelleri; sadece 
sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları ile bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/
geçici çalışma izin belgesine sahip laboratuvarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından 
faturalandırılır.”

Bu değişiklik ile moleküler tetkik yapan hizmet sunucularının ödeme sorunu çözülmüştür. 

C) Telefon ve e-posta yoluyla hukuki yardım:

Yine bu süreçte birçok üyemiz telefonla veya e-mail yoluyla tarafımıza ulaşarak yaşadığı sorunları aktarmış ve 
sorunları ile ilgili hukuki destek talep etmişlerdir. Kendilerine sorunlarının çözümü için hukuki görüşlerimiz 
ayrıntılı olarak aktarılmış devam eden süreçte de kendilerine hukuki yardıma hazır olduğumuz bildirilmiştir. 
Tarafımızı uzman hekimler yanında patoloji teknisyenleri/teknikerlerinde de arayanlar olmuş ve özelikle 
döner sermaye ile ilgili sorunlarına çözüm için yardım talep etmişler, hukuki yardım talebinde bulunmuşlar ve 
görüşlerimize başvurmuşlardır. 27.09.2013

Meslektaşlarımıza çağrımızdır: Emeğimize hep birlikte sahip çıkalım.

Değerli Meslektaşımız,

Tıbbi Patoloji uzmanlık alanımızda rutin hizmet verirken; bizi etik sınırlar içerisinde tutan, nitelikli sağlık 
hizmeti ilkemize uygun tutum göstermenin ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız?

Mesleki onurumuz, mesleki bağımsızlığımız ve özlük haklarımızı korumak için birlik ve beraberlik göstermeli, 
aramızdaki dayanışmayı sağlamalıyız. Unutmayalım hepimiz aynı gemideyiz.  Birimizin kazanımı nasıl 
hepimizin geleceği için umut taşımamıza yol açıyor ise, diğer birimizin bilinçli olarak mesleki uygulamada 
takınacağı olumsuz tutum, hepimizin mesleki hakları için risk oluşturmaktadır.

Ne yazık ki piyasalaşmış sağlık sistemimiz içerisinde, biz patoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri emeğimizin 
karşılığı bir ücret alamıyoruz. Bu olumsuz şartlarda bile, ne mutlu ki bizler, büyük bir çoğunluk olarak mesleki 
onurumuz ile dik duruyoruz. Buna karşın Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, kimi az 
sayıda meslektaşımızın kişisel çıkarları uğruna meslek emeğimizi, rekabetçi piyasa koşullarına kurban ettiğini 
üzülerek görüyoruz. Örneğin serbest çalışan kimi meslektaşımızın mevcut tarifelerin altında fiyat kırarak, 
sadece bugünü kurtarma uğruna emeğimizin değerini düşürmekte ve değersizleştirmektedir. Performansa bağlı 
ek ödeme ile ilgili kaygılar sonucunda, kimi meslektaşımızın tutumları da, aynı şekilde geleceğe dönük riskler 
taşımaktadır. Son SUT düzenlenmesinde, histokimya işleminde puan eksiltmesinin yapılma gerekçesi olarak 
bu olumsuz durum gösterilmiştir.

Ne acıdır ki, polemik “iki doktor” olarak tanımlanabilmektedir. Günlük pratik içinde “Maalesef doktorlar her 
fırsatta birbirlerini karalarlar, kendi çıkarlarını ön planda tutarlar” görüşünün dillendirildiğini bilmeyenimiz 
yoktur. Ancak bu kadar elit bir meslek grubu, total çıkarı gözetmenin kendisine olumlu döneceğini de 
kavrayamamaktadır. Her ne kadar sağlığın geldiği noktanın tüm sorumluluğu hekimlere yıkılmak istenmekteyse 
de bunun doğru olmadığı yıllardır trahom, sıtma ve tüberküloza karşı verilen mücadele ile gösterilmiştir. Küçük 
bir aileyi temsil eden Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak bizler, temel ilkelerimizden biri 
olan hekimlik emeğimizi savunmak konusunda tüm üyelerimiz ile birlikte el ele vererek kararlı olduğumuzu 
vurgulamak isteriz. Bu nedenle bu konuda gerek kurumsal görüşmelerimizin devam etmekte olduğunun, gerek 
ise az sayıda olsa da, aramızdan kötü örneklerin ortaya çıkmaması için mücadele edeceğimizin bilinmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Yönetim Kurulu
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