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24. Ulusal Kongre Bilimsel Programı yüsek katılım ve yoğun ilgi ile devam ediyor. Gerçek-
leşen konferans ve oturumlarda katılımcılar, bilgilerini güncelleme imkanı buluyorlar. Kon-
ferans ve Panellerin yanısıra çalışma grubu toplantıları’da hız kesmeden devam ediyor. Dün 
gerçekleşen ve başarıyla tamamlanan Hepatopankreatikobliyer , Hematopatoloji, Nefropa-
toloji, GIS, Pulmoner Patoloji ve Üropatoloji Çalışma Grubu Toplantıları ardından, Meme 
Patolojisi, Moleküler Patoloji, Jinekopatoloji, Dermatopatoloji, Kardiyovasküler ve Pediatrik 
ve Perinatal Patoloji Çalışma Grubu Toplantıları bugün gerçekleşecek. 
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Ulusal tıp kongrelerin temel amacının o ülkenin sağlık alanında-
ki gereksinimleri doğrultusunda  sahada çalışan tüm hekimlere 
bilimsel katkı sunmak olduğu gerçeğini tartışmayı düşünmü-
yorum. Önceleri 2 yılda bir, daha sonraları her yıl düzenlenen 
Ulusal Patoloji Kongrelerinin hedefi de başta asistanlar ve genç 
uzmanlar olmak üzere eğitim alan ve hatta eğitim veren pato-
logların gelişimine katkı sunmaktır.  Gelişim sadece bilimsel ya-

yınların izlenmesi, araştırmaların yapılması, araştırmaların sunulması veya olgu sunumları 
şeklindeki tartışmalar ile değil, sosyal konulardaki iletişim ve çabalarla da sağlanabilmektedir. 
Örneğin eğitim veren ile eğitim alan bireylerin –bu yapay ayrımın gerekliliğinden de emin 
değilim– aynı masanın etrafında sosyal tıp kavramını ve bu kavramın öncüleri olan  pato-
logları tartıştığını hayal edebiliyormusunuz? Bu tartışmayı yapabilen bireylerin mikroskop 
başına oturduklarında (analitik süreçte) konulan tanıdan çok, ortaya çıkan tanının  etiyopa-
togenezini, fizyopatolojisini, klinik ve toplumsal sonuçlarını düşünebilecekleri ortadadır. 
Böyle bir ortamda yetişen meslektaşlarımın kendilerini geliştirerek bilimsel çalışmalara katkı 
sağlamaları yanı sıra mesleki davranış ilkelerine uyan, mütevazi ve tolerans sahibi bireylerin 
yetişmesi için ortam da hazırlamış olacaklardır. 
Son zamanlarda bir çok tıp dalında olduğu gibi patolojide de karşımıza çıkan aşırı uzman-
laşma sadece bilimsel olana odaklanmayı gerekli kılar ve hatta zorlarken, 24. Ulusal Patoloji 
Kongresi bunun yanı sıra geçmişte kaldığını düşündüğümüz sosyal etkileşimin gerekliliğini 
bizlere hatırlatmaktadır. Ayrıca Türkiye’de patolojinin temellerini atmış değerlerimizle (sa-
lon isimlerine dikkat-daha önceki kongrelerde de kullanılmış olsa da-), yeni kaybettiğimiz 
ve yeni emekli olmuş hocalarımızla bizleri yeniden tanıştırmaktadır. Mesleğimizin dününü  
bilmeden, bugününü yaşayıp geliştirmeden,  yarınlarını kurgulayabilirmiyiz?
Bu kongrede dün ile ilgili kısmen bilgilendirme yer alırken, bugüne dair ayrıntılı bilimsel otu-
rumlar kanıta dayalı tıp! eşliğinde tartışılırken, bugün içinde yaşadığımız sıkıntılar arasında 
ilk sırada yer alan özlük hakları, performansa dayalı ücretlendirme gibi mesleki sorunların 
kongre programında yer alması için de gereken çabalar harcanmıştır. Bu konuların büyük bö-
lümü Patoloji Dernekleri Federasyonu yönetim kurulunun gündeminde devamlı yer alırken, 
PDF yazışma grubunda da sık sık gündeme gelmektedir. 
Bu yıl ilk defa klinik ve patoloji arasındaki iletişime dikkat çekmek amacıyla sabahın köründe 
de! olsa araya sıkıştırılan bir “uzmanına danış” oturumunun bizler açısından yararlı olabile-
ceği gibi gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunların çözümüne de ışık tutabileceği kanısında-
yım. 
Bir hastaya bakarken bütünü gözden kaçırırsak ve gözlerimiz yalnızca bir veya birkaç noktaya 
odaklanırsa yanlış duyguların esiri olur, çözüm gereken anlarda ise sonu kısırdöngü olan çö-
zümsüzlükler üretiriz. Bilimsel olayların sosyal gereksinimler ile harmanlanması ve duygula-
rımızın hakim olduğu sanat faaliyetllerinin de eklemlenmesi ile sadece patoloji alanında değil 
yaşamın kendisinde de çözüm üretmek mümkün olacaktır.  
 
Prof. Dr. Kemal Bakır
 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim dalları Cerrahi tıp bilimlerine bağlı laboratuvar te-
melli ünitelerdir. Öğrenci eğitimi ve hasta hizmeti verirken laboratu-
varlar ön plana çıkmaktadır.Bu da biz çalışanlara iş güvenliği ve çevre 
sağlığı yönünden değerlendirme yapmamızı gerekli kılmaktadır. Önü-
müzdeki yıllarda resmi zorunluluk olarak da karşımıza çıkacaktır.

Asıl olan; Önce zarar vermemek olduğuna göre iş güvenliği ve çevre 
sağlığı açısından neler yapılması gerektiği irdelenmelidir.

Genellikle kullanılan kimyasal maddelerin toksik gaz içermelerinden 
dolayı öncelikli olarak tüm laboratuvarlar ve makroskopi üniteleri merkezi bir havalandırma üni-
tesi ile yeterli havalandırma yapılmalı toksik gaz seviyeleri belli aralıklarla ölçulmeli ve kayıt altına 
alınmalıdır. Doku örnekleri kapaklı ve gaz sizdırmaz kaplarda muhafaza edilmelidir. Laboratuvarda 
çalışan bütün elemanlar eldiven, önlük, mask eve gözlük koruyucu ekipman kullanmalıdır.

İkinci önemli konu da atık stratejisidir. Genelde toksik kimyasal maddeler özellikle civa gibi lavabo 
giderlerine dökülmektedir. Bu grup katı ve sıvı atıklar olarak ikiye ayrılmaktadır.
Katı atıklar özel katı atık bidonlarına konulum, atık depolarına gönderilmek üzere tıbbi atık kontey-
nerlarına gönderilmektedir. 
Sıvı atıklar ise ksilol alkol ve formalin geri dönüşüme tabi tutulmakta bu işlem sonrası oluşan sıvı atık 
ve digger sıvı atıklarda özellikle holand gibi tesbit solusyonları katı atıklarda olduğu gibi özel kaplara 
konulup depolara gönderilmesi gerekmektedir.

Gelecekte laboratuvar akreditasyonu için resmi şartlar olarak karşımıza çıkacak olan bu uygulamalar, 
bizlerin daha güvenli ve sağlıklı yarınları için olmazsa olmazlarımızdır.

Prof. Dr. Cemal Gündoğdu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

İki yılı aşkın bir süre boyunca federasyonumuzla birlikte hazırlıkları süren 24.Ulusal Patoloji 
Kongremiz’in gerçekleşmesinde çok büyük yardım ve katkıları olan  Patoloji Dernekleri Fede-
rasyonu ve kongre eş başkanı Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU ve yönetim kurulu üyelerine, Türk 
Patoloji Derneği, Ankara Patoloji Derneği, Ege Patoloji Derneği, Çukurova Patoloji Derneği, Si-
topatoloji Derneği başkanları ve üyelerine, Anadolu Patoloji Derneği üyelerine, kongre sekrete-
rimiz Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU ve saymanımız Doç. Dr. Şafak ERSÖZ’e, federasyonumuzun 
çalışma gruplarına, yarışma ve sergi düzenlenmesini sağlayan Prof. Dr. Sergülen DERVİŞOĞ-
LU’na kongremiz organizasyonunu gerçekleştiren Serenas firması ile firmanın kongremiz so-
rumlusu Cevher ERYÜREK arkadaşımıza teşekkür ediyorum. 

Sözlü ve poster bildirileri ile katkı sağlayan meslektaşlarıma, kurs ve panelleri gerçekleştirecek 
olan hocalarıma, değerlendirme jüri üyelerine, kongre katılımcılarına, destek veren firmalara 
sonsuz teşekkürler.

Prof. Dr. Yavuz Özoran
24. Ulusal Patoloji Kongresi Başkanı

24. Ulusal Patoloji Kongresinin gerçekleştiği Trabzon ili ve çevresi 
hakkında bilgi vermek, gezilecek, görülecek yerleri hatırlatmak ve 
neler alınabilir belirtmek amacıyla bu yazıyı yazmaya karar verdim.  
Trabzon tarih boyunca her zaman önemli bir yere sahiptir. İpek 
yolunun deniz ve kara kesişme noktasında transit ticari merkezi 
olmuştur. Bu nedenle 1870’li yıllarda Trabzon’da 14 ülke konsolos-
luğu kurulmuştur. İlk Türk banker ailesinin Trabzon’dan çıkması, 
bu bölgenin finans merkezi olduğunun bir göstergesidir. Doğal li-
manı, ekonomide gelişime katkı sağlamıştır.

M.Ö. 2000 yılından beri çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ilimizde Roma, Bizans, Osman-
lı dönemlerinden çok sayıda eser kalmıştır. Buluntular kendisi de tarihi eser olan, Kostaki’nin 
konağında, bugünkü adıyla Trabzon Müzesinde sergilenmektedir. Trabzon Müzesi şehir içinde 
Uzun Sokak ile Zeytinlik Caddesinin birleştiği noktadadır.
Trabzon’da,  I. Manuel Komnenos tarafından, 1238-1263 yılları arasında yaptırılan Ayasofya 
Müzesini, Soğuksu’da Konstantin Kabayandis tarafından yazlık ev olarak yaptırılan, daha son-
ra Atatürk’ün üç kez kaldığı ve vasiyetini yazdığı yer olan Atatürk Köşkünü, Yavuz Sultan Se-
limin valiliği sırasında onunla kalan ve burada vefat eden annesinin mezarının da bulunduğu 
Gülbaharhatun cami ve türbesini, Ortahisar Mahallesindeki eski Türk evlerini, Boztepe’nin bir 
yamacında Trabzon İmparatöriçesi İrene tarafından toplantı yeri olarak yaptırılan, günümüzde 
restoran olarak hizmet veren Cephanelik ve daha birçok eski cami ve kiliseyi ziyaret edebilirsiniz.
Trabzon’un ilçelerini de unutmamak gerekir. Merkez ile neredeyse birleşmiş ilçesi Akçaabat, 
kö>esiyle ünlüdür. Akçaabat kö>esini yemeden Trabzon’dan ayrılmayınız. Akçaabat’a gelipte, 
19.yüzyıl Osmanlı dönemi mimarisini, sokakları, merdivenleri, duvarları ve çeşmeleriyle tari-
hi yapısını halen koruyan Orta Mahalleyi görmeden gitmek olmaz. Bu bölgede heyelan sonucu 
oluşmuş Sera Gölü de gezilecek yerler arasındadır.  

Maçka, Trabzon’un güney kesiminde yer alan ilçesidir. Ormanları ve Altındere Vadisi Milli Parkı 
ile ünlüdür. Sümela yanı sıra, Vazelon ve Kuştul manastırlarına ev sahipliği yapmaktadır. M.S 4. 
yüzyılda Yunanistan’dan gelen iki rahip tarafından yaptırılan Sümela Manastırı restore edilmiştir. 
Trabzon’un ilçelerinde ve çevre illerde, zaman zaman şenliklerin düzenlendiği yaylalar bulun-
maktadır. Bunların başlıcaları; Kadırga, Sultan Murat, Hıdırnebi ve Ayder Yaylasıdır. Yerli ve 
yabancı turistlerin özel ilgi gösterdiği yaylalarımız, doğal zenginliklerimizdendir. Çaykara ilçesi 
sınırlarındaki Uzungöl, günümüzde Trabzon’a gelenlerin büyük bir çoğunluğunun ziyaret ettiği 
yerlerdendir.
Trabzon’da kuyum sanatı gelişmiştir. Kazaziye ve telkâri işlemeleri bu yöreye özel sayılabilir. Orta 
Asya’dan Karadeniz Bölgesine gelen ilk Türkler maden işlemeciliğini ve örmeciliği getirmiştir. 
Trabzon hasırı, örme ürünüdür ve örme işini de genellikle kadınlar yapmaktadır. Gümüş ve altın 
tellerden yapılan hasır; bilezik, küpe, yüzük, gerdanlık olarak kuyumcuların vitrinini ve kadınları 
süslemektedir.   
Sonuç olarak, Trabzon ve çevresinde gezilecek, görülecek pek çok yer vardır. Kongre sayfamızda, 
sosyal aktiviteler kısmında başvuru formuna ulaşabileceğiniz Sümela, Uzungöl gezileri yanı sıra 
Batum (Gürcistan) gezisi yer almaktadır.
Verimli bir kongre ve Karadeniz’in incisi şehrimizde güzel günler geçirmeniz dileklerimle, say-
gılarımı sunarım.

Doç. Dr. Şafak ERSÖZ
KTÜ Tıp Fakültesi Patoloji A.D.

İnsanoğlu engin doğası gereği, kozmosu mikrokozmos ve makrokoz-
mos diye ikiye ayırarak inceler. Buna göre atom mikrokozmos, güneş 
sistemi makrokozmosdur. Kuantum prensiplerine göre, parça bütünü 
temsil eder ve bütüne ait tüm bilgiyi içerir. O zaman astrofizikçilerin 
“atomun  içinde bir güneş sistemi gizlidir” sözü doğru olmalı.

Devam edersek, hücrelerimiz mikrokozmos ise, büyük evren makrokozmosdur. 

Brandeis Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Mark Miller, fare beyinde nöronların birbirleriyle 
bağlantılarını araştırmak amacıyla, ince dilimlenen beyni renklendirerek görsel olarak ortaya koy-
duğunda, beyindeki nöronların birbirleriyle olan bağlantıların, evrenin astrofizikçiler tarafından 
çekilen fotoğraWarıyla çok benzeştiğini fark etti.
 
Aşağıdaki resimde, solda üç nöron hücresi (iki kırmızı ve bir sarı) ve aralarındaki bağlantıları, sağ-
da ise binlerce yıldız, galaksiler ve karanlık bölgelerle çevrilen geniş bir galaksiler demeti (parlak 
sarı) ile karakterize edilen evrenin anlık görüntüsünü izliyorsunuz. 

Xe New York Times gazetesinde yayınlanan fotograWar için David Constantine şu yorumu yapı-
yor:
“Biri sadece mikronla ölçülebilecek boyutta, diğeri ise milyarlarca ışık yılı mesafede. Biri beyinde-
ki nöronları gösteriyor, öteki evrenin resmini temsil ediyor. Onlar birlikte çok farklı doğal feno-
menlerin aynı kalıptan çıkmışcasına şaşırtıcı şekilde benzeştiği izlenimini uyandırıyor.”

Resimlerde parça bütünü temsil ediyor gibi görünüyor. O zaman bütüne ait tüm bilgiyi de içeriyor 
olmalı. Ancak henüz biz bunu idrak edemiyor olabilir miyiz acaba? 

Prof. Dr. Abdulkadir Reis
KTÜ Tıp Fakültesi Patoloji A.D.

24. Ulusal Patoloji Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında kanser tehlike-
sine dikkat çekildi. Basın toplantısına;  Patoloji Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan, Anadolu Patoloji Derneği Başkanı ve Kongre 
Başkanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Patoloji Dernekleri Federasyonu önceki Başkanı Prof. 
Dr. Kutsal Yörükoğlu ve Patoloji Dernekleri Federasyonu üyesi Prof. Dr. Erdener Özer 
katıldı.

24. Ulusal Patoloji Kongresi’nde bilim, sanatla el sıkışıyor. Pataloğun Renkli Dünyası Resim 
Sergisi ve “Neyse Halimiz” isimli Tiyatro gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı


