
Değerli Meslektaşlarım,

Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Anadolu Patoloji Derneği’nin 
birlikte düzenlemiş olduğu 24. Ulusal Patoloji Kongresine hoşgel-
diniz. Dernek olarak şehrimizde ilk kez ulusal patoloji kongresi 
düzenlemenin heyecan ve mutluluğunu  sayıları 650’yi aşan siz ka-
tılımcılar ile birlikte paylaşıyoruz.

Ülkemizde patoloji alanında her yıl yapılagelen ve en önemli orga-
nizasyon olan Ulusal Patoloji Kongresi, bu yıl da çok önemli bilim-
sel aktivitelere ev sahipliği yapıyor.  Kongre programımızda sürekli 

ve hızla değişen , gelişen ve bu nedenle hepimizin  yakından takip etmek durumunda olduğu 
konularda uluslararası ve ulusal düzeyde önemli isimlerin katkılarıyla kurs, konferans, panel, 
olgu sunumu, uydu sempozyumu ve “uzmanına danış” oturumları yer alıyor.  Kongremizde 30 
sözel ve 850 poster bildiri paylaşılıyor. 

Açılış oturumunda geçen yıl içinde kaybettiğimiz, ülkemizde patoloji alanında önemli hizmetler 
vermiş olan meslek büyüklerimizi saygı ve rahmet ile anıyoruz. Programda patoloji ana başlıkları  
yanısıra özel patoloji laboratuvar sorunları ve mesleki hukuksal konuların ele alındığı toplantılar, 
TÜBİTAK projelerinin tanıtımı, Türkiye’de kanser insidansı,  patoloji uzmanlık eğitimi ve sonra-
sı süreci konu alan oturumlar, patoloji laboratuvar teknikerleri toplantısı gibi katılımcıların farklı 
alanlarda yeni kazanımlar elde edeceği konulara da yer verildi.

Sosyal program kapsamında yer alan açılış kokteyli, parapatolojik yarışma, gala yemeği, resim 
sergisi ve tiyatro gösterisi ile yoğun kongre programı içinde sizlerin güzel anılarla hatırlayacagı-
nız  bir kongre geçirmenizi diliyoruz. 

Kongreye aktif ve dinleyici olarak katılan tüm meslektaşlarımıza, emeği geçen düzenleme kurulu 
ve organizasyon şirketi üyelerine teşekkür ediyoruz.  Bilimsel ve sosyal içeriği ile başarılı ve ke-
yifli bir kongre geçirmenizi diler, sevgi ve saygılar sunarım. 

Dr. Ümit Çobanoğlu - KTÜ Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

AÇILIŞ KOKTEYLİNDE BULUŞTUK

ANADOLU PATOLOJİ DERNEĞİ
Başkan:  Dr. Yavuz Özoran
Yazman:  Dr. Şafak Ersöz
Sayman:  Dr. Ümit Çobanoğlu
Üye:  Dr. Cemal Gündoğdu 
 Dr. Abdülkadir Reis
 
PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
Başkan:  Dr. Kutsal Yörükoğlu
Başkan Yardımcısı: Dr. Dilek Yılmazbayhan
Sekreter:  Dr. Erdener Özer
Sayman: Dr. Aydın İşisağ
Üye:  Dr. Sıtkı Tuzlalı
Üye: Dr. Figen Söylemezoğlu
Üye:  Dr. Kemal Bakır
Üye:  Dr. Binnur Önal
Üye:  Dr. Şafak Ersöz

SAĞLIKTA PERFORMANS

HER2 AKADEMİ MiDE KURSU
ROCHE Sponsorluğunda düzenlenen HER2 Akademi Mide 
Kursu Başarıyla tamamlandı. Berna Savaş moderatörlüğünde 
gerçekleşen kursta TOGA çalışması ile elde edilen temel klinik 
veriler sunularak, mide ve meme kanserlerinde Her2 test yön-
temleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Dün yoğun ve yorucu geçen bilimsel programın ardından katılımcılar Saat 19:00’da Açılış 
Kokteyli’nde bir araya geldiler. Kutsal Yörükoğlu, Aydın Işısağ, Neşe Karadağ, Demet Etit ve 
Erdener Özer’den oluşan Grubun birinciliği elde ettiği, neşe ve eğlence dolu Parapatolojik 
Yarışma’nın ardından eğlenen ve sohbet eden katılımcılar günün yorgunluğunu atma fırsatı 
buldular.

“PATOLOĞUN RENKLİ DÜNYASI RESİM SERGİSİ” KONGRE 
MERKEZİ 2. KATINDA  SİZLERİ BEKLİYOR. BİRBİRİNDEN  
ÖZEL ESERLERİN YER ALDIĞI SERGİMİZİ MUTLAKA GEZİNİZ...
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KASIM; AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIĞI AYI
PATOLOĞUN DEĞİŞEN SORUMLULUĞU

Akciğer kanseri,  her yıl meme, kolorektal ve 
prostat kanserlerinin toplamından daha fazla 
insanın ölümüne yol açmakta, dünyada kanser 
ölümleri arasında birinci sırada yer almaktadır. 
Bu nedenle Kasım ayı birçok ülkede “Akciğer 
Kanseri Farkındalığı Ayı” olarak belirlenmiştir 
(şekil 1).  Basın ve sosyal medya aracılığıyla, 
akciğer kanserinden korunma ve erken teşhisi 
sağlamaya yönelik tarama programları anlatıl-
makta, yetkin kişilerce halkın bilinçlendirilme-
si sağlanmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda et-
kinliği ispatlanmış olan Düşük Doz Bilgisayarlı 
Tomografi akciğer kanseri tarama programı 
olarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Ne yazık 
ki akciğer kanseri hastaların %70’inin  ileri ev-
rede yakalanabildiği,  yaşam beklentisinin  çok 
kısa olduğu bir  hastalıktır. Bu hastalarda 5 yıl-
lık yaşama şansı %4 olarak verilmektedir. Oysa 
erken yakalanabilse bu oranın %50 civarında 
olabileceği hesaplanmaktadır.  
Yaygın olması ve ölümcül kanserlerin başında 
gelmesi nedeniyle akciğer kanseri üzerinde pek 
çok araştırma yapılmaktadır. Son yıllarda Ki-
şinin Tümörüne Özgü-Hedefe Yönelik Tedavi   
adıyla anılan tedavi seçenekleri rutin uygula-
maya girmiştir. Bu tedavi seçenekleri akciğer 
kanseri hastalarında bugün için tam kür elde 
edilememekle birlikte anlamlı bir sağkalım 
avantajı sağlamaktadır.
Tedavideki bu yeni gelişmeler, biz patologları 
akciğer kanseri tanısı sırasında rutin uygu-
lamamızdaki eski alışkanlıklarımızdan vaz-
geçmemiz ve klinisyen arkadaşlarımızı da  
geçmiştekinden daha fazla tümör dokusuna 
gereksinimimiz olduğu konusunda bilinçlen-
dirmemiz gerekliliğini ortaya koymuştur.  
İleri evrede yakalanan bir hastada kanser tanı-
sının konulması için patolojik inceleme şart-
tır. Bu aşamada, hastadan ulaşılması en kolay 
lokalizasyondan doku biyopsisi ya da sitolojik 
materyal  alınıp  patolojik incelemeye gönde-
rilmektedir. Tümör materyali önce tanı için 
ardından da moleküler testler için kullanıla-
caktır. Bizler değişen bu gelişmeler ışığında,  
elimize ulaşan materyali en ekonomik şekilde 
kullanmalı, doğru alt tip tayini yaparak,  ma-
teryalin bir sonraki aşamada hedef tedavi se-
çiminde yapılması şart olan moleküler testler 

için de gerekli olduğu bilinciyle davranmalıyız.  
Elimize ulaşan doku ya da sitolojik materya-
li doğru ve uygun şekilde, mümkünse hemen 
fiksatife almak ve gerektiği kadar fikse etmek 
(küçük dokular için  6-12 saat, büyük dokular 
için  12-48 saat  fiksasyon), fiksasyon süreleri-
ne sadık kalmak, tanı için alınan kesitlerde ge-
reksiz doku harcamamak gerekmektedir. 
Tanıda küçük hücreli karsinom (KHK) -kü-
çük hücreli dışı  karsinom  (KHDAK) şeklinde 
raporlamanın artık yeterli olmadığını bilerek  
sadece morfoloji ile alt tip tayini yapamadığı-
mızda, immunhistokimya desteği ile alt tip-
lendirme yapılmaya çalışılması çok önemlidir.  
İmmunhistokimyasal olarak  skuamöz hücreli 
karsinom için tek (tercihen p63/p40 (nükleer 
boyalar) ya da SK 5-6) ve  adenokarsinom için  
tek (TTF1 (nükleer) veya Napsin A-(sitoplaz-
mik)) primer antikor çalışılmalı ve  elde edilen 
sonuca göre rapor edilmelidir.  
Adenokarsinom ve skuamöz hücreli dışı kar-
sinom tanısı almış tüm hastalarda Epidermal 
Growth  Faktör reseptör (EGFR) mutasyonla-
rı  ve Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) trans-
lokasyonu  araştırılmalıdır. EGFR mutasyonu 
için DNA bazlı test yöntemleri, ALK tranlokas-
yonu için flöresan In-situ hibridizasyon  (FISH)  
yöntemi ile  pozitifliğin gösterilmesi gereklidir. 
Gerek DNA bazlı araştırmalar gerekse FISH  
uygulamaları için sağlıklı korunmuş tümöral  
genetik materyale ihtiyaç vardır. Bunun sağ-
lanması için biz patologlara çok önemli görev-
ler düşmektedir. 
Hastaların bir bölümünün patolojinin ne iş 
yaptığını bile bilmediği bir dünyada giderek 
artan sorumluluklarımızı algılayarak hareket 
etmemiz, tüm bu gelişmeleri her fırsatta top-
luma ve sağlık otoritelerine aktarmamız,  ka-
nımca çoktan hak ettiğimiz değerimizin algı-
lanmasını sağlayacaktır.
Sigarayı bıraktırma kampanyasında  %100 ol-
masa da çok önemli yol kat eden ülkemizde, 
akciğer kanseri tedavisinde günceli yakalaya-
rak, kısa zamanda batı toplumları düzeyine çı-
kabileceğimizi düşünüyorum.   

Prof. Dr. Büge Öz
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Patoloji A.D.

Hani bazen içiniz-
dekileri dökmek 
için sözcükler yet-
mez, insanın ba-
ğırası, çığlık atası 
gelir. Bedeninizi 
parçalayıp ortalığa 
saçılmak isteyen, 
ruhunuzun isyanı-
dır. Sonra bir şey 
tutar sizi kimdir 
nedir bilemezsiniz. 

Kabuğunuzu zorlasanız da kıramadığınızı fark 
edersiniz. Yutkunursunuz. Neden susuyorsun 
diye soran dostlara cevap olarak söylediğiniz 
“işte” sözcüğüne sığanlara hayret edersiniz. 
Hani bazen o gün hiç başlamasın istersiniz. İlle 
başlayacaksa geçmişten anı yüklü bir güne uyan-
mayı, o günü tekrar yaşamayı düşlersiniz. Baş-
kalarının günlerine değil hiç olmazsa bir sabah 
kendi olduğunuz güne uyanmaktır dileğiniz. 
Önünüze gelen çayı yudumlarken o sabah ki is-
yanınız için kimsenin sizi anlamayacağını düşü-
nür hal hatır soranlara söylediğiniz “iyiyim işte” 
de yalnızlığınızı görür, ürperirsiniz.
Hani bazen bir sabah kahvesine tutunup uzakla-
ra, çok uzaklara gittiğinizi, oralarda başka hayat-
lara bulandığınızı, kabuk gibi taşıdığınız anlam-
sız kimliklerin hatta cinsiyetlerin bile olmadığı, 
insanların sadece kendi olduğu yerler hayal eder-
siniz. Kısa süreli de olsa içiniz ferahlar. Kahveden 
aldığınız ilk yudumda kaybolan köpüğü gibi rü-
yadan sarsılırcasına uyanır, acısını damağınızda 
hissedersiniz. Hafiften yüzünüz buruşur, nede-
nini bilemediğiniz bir suçluluk duygusu kaplar 
içinizi. Yüzünüzü ekşittiğinize bakıp hal hatır so-
ranlara kafanızı kaldırmadan söylediğiniz “işte” 
sözcüğüne sığanlara şaşırırsınız. 
Hani bazen kendinizden sıkılırsınız. Aynaya bak-
mak bile gelmez içinizden. Bu haldeyken oyna-
manız gereken rolün hakkını veremeyeceğinizi 
düşünüp hata yapmaktan korkarsınız. İçinizden 
kedi olup damlarda gezinmek veya martı olup ge-
len giden gemilerin üstünde süzülmek geldiğini 
kendinize bile söyleyemezsiniz. Dışarı çıkıp hava 
alır açılırım diye düşünseniz de rüzgar dışında 
dışarı diye bir şey olmadığını görürsünüz. Bir ke-
diye yaklaşırsınız kaçar, martılara simit atarsınız 
almazlar. Onların da sizden sıkılmış olduğu gelir 
aklınıza unutmak için işinizin başına dönersiniz. 
Arkadaşlarınız “işler çok mu?” diye sorduğunda 
dudaklarınızdan dökülen “işte” sözcüğüne sığan-
lar ürkütür. Korkarsınız.
Hani bazen gün devrilir, bir şeylerin daha eksildi-
ğini düşünürsünüz. Yollarda yitirdiğiniz zaman-
da kendinizle baş başa kalmak zor gelir. Hayatın, 
elinizdeki cevapları, önceden sorulmuş sorularla 

eşleştirmekten başka bir şey olmadığını düşün-
meye başlarsınız. Hatta kendinizin de sorusunu 
arayan bir cevaptan ibaret olabileceği düşüncesi 
beyninizi kemirir. Kafasını kaldırmadan yaşa-
yanlara, ellerindeki cihazlarda oyun oynayarak 
vakit geçirenlere imrenirsiniz. Düşünceli halinizi 
görüp “ne düşünüyorsun?” diye soranlara sanki 
suçüstü yakalanmış gibi verdiğiniz “işte” sözcü-
ğünün içine sığanları hiçbir zaman yeterince an-
latamayacağınızı düşünür, susarsınız.
Hani bazen bir nüktenin içinde bulursunuz ken-
dinizi. Sanki birinin fıkrasının içinde yaşıyor gibi 
olursunuz. Başka zamanlarda özenle koruyup 
kolladığınız kabuğunuzdan sıyrılıp komik duru-
ma düşmek, madara olmak zor gelmez, insana. 
Başkaları ile birlikte kısa süreli de olsa kendinizi 
olursunuz. Attığınız kahkahalara başkaları da ka-
tılır. Nefesiniz yettiğince, anlamını bilemediğiniz 
ama kendinizi iyi hissettiğiniz kahkaha seli içinde 
bulursunuz kendinizi. Nefesler tükendiğinde biri 
“çok güldük çok ağlamayalım” der. Ortalığı ses-
sizlik kaplar. Kahkahaları duyup gelen neye gül-
düğünüzü sorduğunda ağzınızdan dökülen ”işte” 
ye sığanları düşünüp hep birlikte bir daha güler-
siniz. Bu kez soruyu soran da güler. Ona bakıp 
daha çok gülersiniz. İyi gelir.
Hani bazen uyanmak istemediğiniz bir rüya gö-
rürsünüz. Uyandığınızda unutmaktan korkarsı-
nız. Gözlerinizi kapadığınızda biraz daha sürsün 
istersiniz. Bir şey sizi çeker alır oradan. Kabahati 
gözlerinizden bilirsiniz. Sorulduğunda gördüğü-
nüz rüyayı anlatmaya sözcükler yetmez “neyse 
işte…“ gibi bir yanıt verirsiniz. Rüyanın zaman-
sızlığının doğurduğu saçmalığı paylaşmaya kalk-
tığınızda başkalarının size farklı bakacağından 
endişe edip suçluluk duyar, unutmaya çalışırsı-
nız. Hatta sonraki günlerde rüyadan geriye kalan 
“neyse işte…”  ye sığanların içinizi ısıttığını düşü-
nüp aynı rüyaya düşmek için gözlerinizi yumdu-
ğunuz bile olur. Umutlanırsınız.
Hani bazen bir çocukluk fotoğrafınız geçer eli-
nize. Hayretle bakarsınız “bu ben miyim?” diye. 
Küçücük bir hayattan kocaman bir hayata sav-
rulduğunuzu düşünseniz de sanki bir başkasının 
çocuğudur karşınızdaki. Bir tek gözler tanıdık 
gelir. Sonra resimdeki o çocuğun yaşadıkları gelir 
aklınıza öylece donar kalırsınız. Küçücük hayat-
tan fışkıran koca bir ömür için iyiydi deseniz de 
başka türlü yaşanabilir miydi düşüncesi kafanızı 
kemirir. Tedirginlik duyarsınız. O an “Ne düşü-
nüyorsun?” diye soranlara verdiğiniz “işte” yanı-
tının içine sığanlara bakıp kabahatini gizlemeye 
çalışan bir çocuk gibi gülümsersiniz. Hayat da 
size gülümser.
Dahası da var ama hep aynı.
Hani bazen… Neyse işte… diye uzayıp gidiyor.

Uzm. Dr. Mehmet Uhri
S.B. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Üni. 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Değerli katılımcılar
 
Kongremizde iletişimin önemini özellikle de kliniko-patoloiik iletişimin önemini gösteren 
bir oturuma yer verildi, amaç patoloji günlük tanı çalışmalarında-eğitiminde-araştırmalarda 
çok etkin rol aldığını bildiğimiz iletişime  vurgu yapmaktır.Bilişim teknolojisindeki gelişmeler 
bireyselliği de beraberinde getirmiş insan faktörünü belirli ölçüde devre dışı bırakmıştır.Bir-
liktelik, ekip çalışma bilincinin güçlendirilmesi,  mesleğimizin daha sağlıklı yapılmasını sağ-
layacaktır.Bu nedenle mesleki eğitimimizin her aşamasında bilişime yönelik eğitim verilmesi 
bilişim tekniklerinin, beden dilinin, sinerjinin, kişiler arasındaki farkındalığın anlaşılması 
sağlık çalışanlarının olmaz ise olmazı niteliğindedir.Unutulmamalıdır ki patolog tıp eğitimi-
nin, uygulamasının  koordinatörü konumundadır, bu görevini ise iyi bir iletişim tekniği ile 
sağlayabilir.
 
Einstein’a atfedilen bir söz var “İnsanlarda ki ön yargıyı kırmak benim atomu parçalamamdan 
daha zordur” Biz patologlar önyargısız hekimleriz. Başkalarının ön yargılarını çözebiliriz.
 
Yavuz Özoran
24. Ulusal Patoloji Kongresi Başkanı

HANİ BAZEN... 24. ULUSAL KONGREYE HOŞGELDİNİZ
Patoloji Uzmanlık eğitimine 1981 yılında başladım. O yıl İstan-
bul’da V. Ulusal Patoloji Kongresi yapıldı. Bu benim ilk kong-
re katılımım oldu. O yıllarda kongre öncesi kürsülerde düğün 
öncesi hazırlıklara benzer bir hazırlık olurdu. Aylarca önceden 
hocalarımızın önerdiği konularda vaka ve literatür taramaları 
başlardı. Vaka ve literatür taraması denince akla gelen bilgi-
sayarlar tabii ki yoktu. Literatür taramak için kütüphaneciler 
ile savaş verilirdi. Ele geçirilen bir kaynaktan çıkartılan liste-
ler günlerce önce kütüphaneye bırakılır, haber verince koşarak 
gidilir, kitaplar taşınır, bilgiler not edilirdi. Vaka taramak için 

tozlu arşivlere inilir, tozlu ciltler çıkarılır, sayfa sayfa taranırdı. A4 kağıtlara tablolar yapılır, 
birleştirilerek tablolar büyütülürdü. Tüm bilgiler elle kaydedilir, kutucuklar yapılarak sayılır 
ve yüzdeler hesaplanırdı, excel tabloları, istatistik programları yoktu.  Slaytlar çekilir, fotoğ-
rafçıda bastırılır, kasetlere yerleştirilir, sıralanır ve numaralanırdı. Posterler için ise resimler 
çekilir, büyütülür, yazılar daktilo ile yazılır, renkli kartonlara yapıştırılarak süslenirdi. Kü-
tüphane bayram havasına bürünür, zamklar, seloteypler havada uçuşurdu.
Kongre gününe gelince otobüslere binilir, çoğu Üniversite kampuslarında yer alan kongre 
merkezlerine ulaşılırdı. Akrabalar varsa yanlarına, yoksa misafirhane ve çevre pansiyonlara 
yerleşilirdi. Yurtdışı kongrelere gitme olanağı olmayan genç uzman ve asistanlar, Ulusla-
rarası kongrelere gidebilen hocalarının edindiği bilgileri ve kendi deneyimlerini dinlemek 
için konferans ve panellere girerlerdi.
Kongreye gelen hocalar birbirleri ile sohbet ederler, bilgi ve deneyimlerini paylaşırlardı. 
Hemen herkes birbirini tanırdı. Öğretim üyeliğine aday gençler doçentlik sınavına girme 
potansiyeli olan diğer bölümlerin hocaları ile tanışır, sözlü bildirilerde kendilerini göster-
meye çalışırdı.
Bölüm asistanları ve uzmanları da belki birbirlerini ilk kez görürler, ileri dönük dostlukla-
rın ilk adımları atılırdı. 
Herkesin kendi olanakları ile kongrelere katıldığı, sponsorların bulunmadığı o günlerde 
kongreler daha mı güzeldi?  Her şeyden önce farklı derneklerin birleşmesi ile oluşan “Pa-
toloji Dernekleri Federasyonu” uzmanlık dalımızın teknikten eğitime standartlar oluştur-
masını, tek ses olarak siyasi otoriteye karşı güçlenmesini, tıbbi ve hukuki dayanışmanın 
arttırılmasını sağlamıştır. Bugün Uluslararası ve Ulusal kongreleri, aylık toplantıları, sayısız 
kursları düzenleyen, saygın bir dergi çıkaran  Federasyon ve Derneklerimiz, hızla ilerleyen 
bilimin gerisinde kalmamaya odaklanmıştır. Birçok Uluslararası kuruluş ile sıkı bağlantılar 
gerçekleştirilmektedir.
Bizleri bugünlere taşıyan hocalarımıza teşekkürü bir borç bilir, ilk günlerimizdeki amatör 
ruhu hiç kaybetmeden, hep birlikte ileri hep ileri gitmek dileğiyle, tüm meslektaşlarıma 
saygı ve sevgilerimi sunarım.
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