
PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 2014-2016 DÖNEMİ 

GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU 5. TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No: 5 

Toplantı günü: 03.Ekim.2015 Cumartesi 
 
Toplantı yeri:  Serenas Ofis, İstanbul 

 

Gündem: 

1- Ocak-Haziran 2015 bütçesi 

2- “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” hakkında bilgilendirme 

3- “Riske dayalı performans” ile ilgili görüşme 

4- Kanser kayıtçılığı hakkında görüşme 

5- ARTED arama konferansı hakkında bilgilendirme 

6- Teknisyenlerin makroskopi alması üzerinde görüşme 

7- Toplantı/Laboratuvar Uzmanlarının Görev Tanımı ve Sorumlulukları hakkında görüşme 

8- 2015-16 etkinlik takvimi üzerinde görüşme 

9- Yeterlik sınavı hakkında görüşme 

10- IAP Toplantısına Kültür Bakanlığı desteği hakkında bilgilendirme 

11- PDF kongre burs desteği hakkında görüşme 

12- Kongre poster/bildiri ödülleri hakkında görüşme 

13- 25. Ulusal Patoloji/ 6. Sitopatoloji Kongresi hakkında bilgilendirme 

14- 26. Ulusal Patoloji / 7. Sitopatoloji Kongresi hakkında bilgilendirme 

 

Toplantıya Katılanlar:  

Dilek Yılmazbayhan, , Serpil Dizbay Sak, Figen Söylemezoğlu, Suzan Zorludemir, Kutsal Yörükoğlu, Şafak Ersöz, 

Hüseyin Üstün,  Pınar Fırat, Ayşe Dursun, İclal Gürses, Yavuz Özoran, Meral Koyuncuoğlu, Hüseyin Baloğlu, 

Özgür Özkayar. 

 

Görüşmeler: 

1- Ocak- Haziran 2015 bütçesi sunuldu, üzerinde görüşüldü. Yıllık avukat ücretinin dernekler tarafından 

ödenmesi konusunda alınmış olan karar vurgulandı.  

2- Versita ile yapılan anlaşmanın sonlandırılmasına, bu konuda Serenas'tan yardım istenmesine, avukata 

danışılarak bir metin hazırlanmasına karar verildi. Bu konunun ekim ayı içinde sonuçlandırılması 

gerekliliği vurgulandı.  

3- Kongre ücretleri ile ilgili yapılan itirazlara cevaben Sayın Kutsal Yörükoğlu’nun yıllar içinde kongre 

ücretleri, uzman geliri, Gelir/kongre ücreti oranı hakkında hazırladığı sunum paylaşıldı. Yıllar içinde bu 

oranın önemli bir değişme göstermediği vurgulandı. Bu sunumun PDF web sayfasına konulması, Güncel 

Patoloji Dergisinde,  Dernek ve asistan facebook sayfalarında ve bültende yayınlanması kararlaştırıldı. 

4- Komisyonların kongrede toplanmasının sağlanmasına karar verildi. 



5- Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik hakkında görüşüldü. 

Standardizasyon komisyonuna iletilmesi ve komisyon tarafından incelenmesine karar verildi. 

 

6- “Riske dayalı performans” uygulaması ile ilgili olarak, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ile 

görüşülmesine karar verildi. Derecemizin 1 den 3 e çıkarılmasının uygun olacağı düşünüldü. İletişim 

yollarının denenmesine karar verildi. Serpil Dizbay Sak; Yeni kullanmaya başlayanların görüşlerinin alınmasıyla 

birlikte bu yanlış parametrelerin revize edilmesini sağlayarak daha kısa sürede güncel ve güvenilir hale getirilmesi 

gerektiğini söyledi. Hüseyin Baloğlu; Hastane info ve yazılım sis. Epic gibi. Otomasyon kademelerinden tüm 

aşamaların patoloji sistemleri içinde en iyisi. İtalyadan Kamu hastanelerinin enformasyon sistemlerini kurmak için 

anlaşma yapan firma. Yazılımları çok daha iyi. Federasyon +Kamu Hastaneleri + Kanser Dairesi birliği TAGEV’in 

bütçesini alıp tüm hastanelerde kullanılabilir bir yazılım olsun dedi. 

 

 

7- Çeşitli Devlet ve Üniversite Hastanelerinde uygulanmaya başlanan kanser kayıt programı hakkında bilgi 

verildi. Bu kayıt işleminin, daha önce defalarca belirtildiği gibi, bilgisayar programı tarafından 

raporlardan çekilmesinin gerekliliği, bu girişin patologların üzerine bırakılmaması gerektiği vurgulandı. 

Kongrede bu konuda düzenlenen oturumda tartışılmasına karar verildi. Bu konunun yargıya 

taşınabileceği tartışıldı. 

 

8- ARTED arama konferansı hakkında Sayın Dilek Yılmazbayhan bilgi verdi. Kamu-özel sektör laboratuvar 

dallarının sorunları ve çözüm önerileri hakkındaki rapor kayıtlara konuldu.  

 

. 

9- Patoloji teknisyenlerinin makroskopi alması ile ilgili gelen bir şikayet görüşüldü. Standardizasyon 

komisyonunun bu konuda bir doküman hazırlayabileceği belirtildi. Daha önce hazırlanarak bir kez iptal 

edilen ve daha sonra tekrar yürürlüğe giren “Makroskopi Teknikerliği” ve “Sitoteknolog Eğitimi” sertifika 

programlarının aktifleşmesi gerektiği vurgulandı. Kutsal Yörükoğlu tarafından Sitoteknolog sertifikasyon 

programının dernek tarafından hazırlandığı, eğitim ve standardizasyon komisyonundan geçmediği bilgisi 

verildi. Kamu Hastaneleri Kurumuna Müracaat ederek program açılması, kurum adı ve eğitim yerinin 

belirlenmesi gerektiği tartışıldı. Standardizasyon ve eğitim komisyonlarına bilgi verilmesi gerekliliği 

konuşuldu. Makroskopi teknisyeni kavramı Türkiye Cumhuriyeti kanununda yok. Ümit İnce bunun eğitimini çok 

güzel veriyor, fikir alınabilir dendi. Makroskopi teknikeri sertifikasyon programını hazırlama görevinin 2013 yılı 

görevi olarak standardizasyon komisyonuna verildiği, bunu bitirmelerini isteme kararı alındı. 

 

10- 15.09.2015 tarihinde Ankara’da Laboratuvar Daire Başkanlığı’nda Dr. Ferzane Mercan başkanlığında 

yapılan “Laboratuvar Uzmanlarının Görev Tanımı ve Sorumlulukları hakkında yönetmelik” üzerinde 

görüşüldü. Dilek Yılmazbayhan tutanağı ve toplantıyı sundu. 15.10.2015 tarihine kadar cevap beklendiği 

belirtildi.  

Standardizasyon komisyonunun görüşünün alınması kararlaştırıldı. 

 Yönetim Kurulunda yapılan gözden geçirmede; 4 . maddede “Bakanlıkça belirlenen bildirimi zorunlu 

hastalık/durumları ilgili makamlara bildirir”; 7. Maddede “Test sonuçlarının doğruluğunu kontrol 

eder, ihtiyaç duyulduğu takdirde klinikler ile temasa geçer ve hasta sonuçları hakkında konsültasyon 

hizmetinin sunulmasını sağlar”; 8. Maddede “Test istemlerinin ve sonuçlarının hasta yararına 

kullanılmasında ve test menülerinin belirlenmesinde rol alır. Laboratuvar testlerinin klinik 

performansı (duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değer, pozitif ve negatif olabilirlik oranı) 



konusunda gerektiğinde klinisyenleri bilgilendirir” şeklindeki her üç maddenin “Tıbbi Patoloji 

Uzmanı” nı bağlamayacağı oy birliği ile kararlaştırıldı. 

11- 2015-16 Etkinlik takvimi gözden geçirildi. Çakışan aktiviteler için ilgili Derneklere bilgi verildi ve yeni bir 

tarih ayarlanması istendi. 

12- Kongrede yapılacak yeterlik sınavı hakkında Sayın Figen Söylemezoğlu bilgi verdi. Sınavın kongrenin son 

günü 10-17.00 arasında yapılacağı, 39 kişinin başvurduğu, 20 preparat ve 100 soru olacağı bilgisi verildi. 

Soru Bankasının devamlılığının sağlanması için fazla soruların saklanması ve soru akışının devam etmesi 

tavsiye edildi. 

Yeterlilik Genel Kurulunun Kongre sırasında toplanacağı, Yönergeye göre Yürütme Kurulunun 

yarısının değişmesi için seçim yapılacağı, bu değişimin 4 yılda bir olacağı, PDF temsilcisinin ise 2 yılda 

bir yönetim kurulu ile birlikte değişeceği;  Teorik/pratik sınavın tek sınav olması için yönerge 

değişikliği gerektiği bilgisi verildi. Genel kurulu oluşturmak için “Yeterlik Sertifikası” na  hak 

kazananların listesi Serenas’tan istendi. 

13- IAP toplantısına, Kültür Bakanlığı’nın vereceği destek için istenen faturaların teminindeki sorun nedeni 

ile bu desteğin alınmasının mümkün olmadığı konusu tartışıldı. Bakanlığın önerdiği vergi borcu 

çıkartılarak yeni tarihli fatura kesilmesinin Serenas tarafından kabul görmediği bildirildi. 

14- Hamdi Suat Aknar Proje Desteği başvurusu yapan üç çalışmanın değerlendirme jürisine gönderildiği ve 

sonucun kongrede ilan edileceği bilgisi verildi. 

15- Her yıl olduğu gibi, PDF tarafından kongrede uzmanlık öğrencisi desteği (her merkezden bir kişi, kayıt 

ücretini kapsayan) verilmesi karara bağlandı. 

16- Sayın Pınar Fırat tarafından Bursa’da yapılacak olan 25. Patoloji/ 6. Sitopatoloji Kongresi hakkında 

bilgilendirme yapıldı. 

17- Sayın Meral Koyuncuoğlu tarafından Antalya’da yapılacak olan 26. Patoloji/ 7. Sitopatoloji Kongresi 

hakkında bilgilendirme yapıldı. 

18- Bir sonraki toplantının 28 Kasım 2015 tarihinde, 09:00 – 16:00 saatleri arasında Serenas Ankara ofiste 

yapılmasına karar verildi.  

 


