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BAŞKAN’dan  

Federasyonumuz’un 2013-2014 döneminde temel olarak çalışma organlarımızın eksikliklerini gidermeye, 
özerk çalışma koşullarını ve kurallarını oluşturmaya çalıştık. Kuruluş aşamasında hazırladığımız 
anayasamızı elden geçirerek yayınladık. 

Ulusal kongrelerimizin düzenlenmesini belli ilkeler altına sokmak, standardize etmek için çalışıyoruz ve 
yönergemizi sonuçlandırma aşamasındayız. 

Federasyon’un internet sayfasından envanter oluşturulması için değişik kaynaklardan edindiğimiz 
veriler var. Ancak adres bilgilerinin çoğunun yetersiz ve güncellenmiyor olması sizlerle iletişimimizi 
zorlamaktadır. Sizlerin sorunlarını saptamak, çözüm üretebilmek için daha doğru bilgi elde etmek 
istiyoruz. Bu amaçla Haziran ayında kurumlardan çalışanların listesini ve iletişim bilgilerini istedik. 
Bu güne kadar 130 özel kurumun 2’sinden, 174 devlet hastanesinin 10’undan, 47 eğitim ve araştırma 
hastanesinin 1’inden, 52 üniversite hastanesinin 8’inden geri dönüş oldu. Ne yazık ki bu geri dönüşler 
sonucunda ancak %5 oranında bir güncelleme sağladık.

Çeşitli nedenlerle araştırma projelerine destek bulamayan meslektaşlarımız için başlattığımız “Hamdi 
Suat Aknar Proje Desteği” programı 2013 yılında ilk meyvesini vermişti. Buna karşın 2014 yılı için 
yapmış olduğumuz çağrıya henüz bir başvurunun olmayışını üzülerek görmekteyiz. Meslektaşlarımızın 
bilimsel motivasyonlarının yaşadıkları rutin zorlukların gölgesinde kaldığını düşünüyoruz. 

Özel laboratuvarlarda çalışan kimi meslektaşlarımızın SUT’un çok altına inerek fiyat kırmaları ve bu 
durumdan kaynaklanan yakınmaları yoğun olarak işittiğimizden dolayı bu konuda bir “manifesto” 
yayınladık. Bu olumsuz durumun devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Ancak bu sorunun üzerine inatla 
gideceğiz. Bu amaçla yaklaşan kongremizde bu sorunların tartışılacağı, çözüm önerilerinin konuşulacağı 
bir oturum düzenledik ve tüm özelde çalışan meslektaşlarımızı tek tek davet ettik. 

1219 sayılı Tababet ve Şubatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun Ek Madde 13 (ğ) bendinde tıbbi 
laboratuar ve patoloji teknikeri kavramlarının beraber tanımlanmasına karşın, kadro ilanlarında “Patoloji 
Teknikeri” tanımlanması kullanılamadığı için, bunu düzeltmeye yönelik bir kanun teklifi hazırladık. 
Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40.maddesi ile ilişkili olarak 
ağır ve yıpratıcı görev ve hizmetlerde çalışanların daha kısa sürede emekli olabilmelerinin sağlanması 
mevzuatı kapsamında, formalın ile çalıştığımızdan dolayı patoloji çalışanlarının fiili hizmet zammından 
yararlanabilmeleri için de bir kanun teklifi hazırlamıştık. Her iki kanun teklifimizi değerlendirmeye 
alınması için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na elden ilettik. Bu görüşmede ayrıca 
patoloji laboratuarlarının birleştirilmesinde yaşan sıkıntılar nedeni ile ortaya çıkan durumu aktardık ve 
savunduğumuz birleştirme kriterlerimizi yazılı olarak ifade ettik.

Geçen yılın sonunda topluma patolojiyi tanıtma projemizin başlangıcı olarak bir basın toplantısı 
düzenlemiştik. Yakın zamanda bu proje kapsamında bir tanıtım broşürü hazırladık ve basımını 
gerçekleştirdik. Bu broşürün hastanelere dağıtımında Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’ndan destek 
sözü aldık. Ancak sizlerden de bu dağıtıma yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Kongrede bu broşürlerden 
alıp dağıtıma katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca tanıtım projemize bu kongrede de bir basın toplantısı ile 
devam ediyoruz.

Meslektaşlarımızın “tıbbi hata” davalarında daha verimli bilirkişilik görevi sağlayabilmek için bir bilirkişi 
havuzu oluşturmaya karar verdik. Her çalışma grubu bu kongrede bu havuz için isimleri bildirecek ve 
bu liste Adalet Bakanlığı’na önerilecek.
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Bildiğiniz gibi Sitopatoloji Kongreleri Ulusal Kongre’den ayrı yapılıyordu. İki kongreyi düzenleme ve katılım 
açısından daha verimli kılmak amacıyla uzun süredir devam eden birleştirme çabalarımız sonuç verdi. 
Önümüzdeki 25. ve 26. Ulusal Patoloji Kongrelerinin Sitopatoloji Kongresi ile birlikte yapılacağının müjdesini 
vermek isterim. Bu konuda geribildirimleriniz bize düzenleme açısından yol gösterecektir.

Görüş, eleştiri, öneri ve dileklerinizi turkpath@turkpath.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Tüm iletilerinizin 
Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin tümü tarafından okunduğundan ve hepsinin yanıtlanacağından emin 
olabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarım,
Patoloji Dernekleri Federasyonu 2005 yılında kuruldu. On yaşına girmiş mesleki çatı örgütünüz ülkemizde 
patolojinin ilerlemesine önemli bir ivme kazandırdı. Ben, bir aile olduğumuza inanıyorum ve Federasyon’un bir 
aile olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Dernek kurma “toplaşma- bir araya gelme” anlamında değil 
midir? Belirli bir amacı paylaşan insanların dernekleşme hareketi çağdaş ve demokratik toplumlara özgüdür. 

Şimdi internetten değişik kaynaklardan kopyala/yapıştır yolu ile aldığım bazı yazıları aktarmak istiyorum: 

Bir derneğin (özellikle tıp alanında) görev alanları; Bilgi üretmek, Standardizasyon-kılavuzlar, Aidiyet (Leverage), 
Ulusal ve uluslararası ilişkiler, Toplum/hasta ilişkileri, Endüstri ile ilişkiler, Devlet ile ilişkiler, Organizasyon 
Şirketi kurmak, Avrupa Birliği Çerçeve programlarına katılımdır.

Büyür dernek. Temsilcilikler açar. Daha da büyür, illere, dillere, dost ellere taşar. Başka illerde kardeş 
dernekler kurulur. İki-üç-beş derken, bu dernekler de bir DERNEK kurar. Derneklerin kurduğu bu yeni dernek, 
derneklerin her birinden daha “şişman” bir DERNEKTİR. İşte bu yüzden ona “FEDERASYON” denir! Bundan 
dolayıdır ki, federasyonu kazıyınca altından dernek çıkar. Federasyon  “açılış ilkelerine” bağlı kaldığı sürece, 
“oyun ortasına” doğru “kurumsallaşmak” zorundadır! “Merkezde” gerekli “bataryaları” oluşturmak, “şubelere” 
yetkin temsilcilikleri atamak, (kurumsallaşma olduğu sürece bu “atamaların” yerini de, “seçimler” almalıdır!) 
ve rakiplerinin her hamlesinden sonra, kendisinin her hamlesinden önce, kesinkes “durum değerlendirmesi” 
yapmak, karar oluşturmak, oluşturduğu kararı ÜŞENMEDEN, ERTELEMEDEN, SAVSAKLAMADAN uygulamak 
zorundadır! Yoksa onu kötü bir “oyun sonu” karşılayacak, ağırlayacak, ağırlaştıracak, “zugzuwang”a sokacak 
(satrançta hamle yapacak tarafın kötü konuma düşmesi veya avantajını kaybetmesidir-KY) ve “eller yukarı”, 
teslim alacaktır. Taşları dizmeye derman bile bulamayacaktır!

Kurumsallaşma; en basit şekliyle, verimli bir iş ortamının yaratılmasıdır. Ancak aile şirketlerini diğer şirketlerden 
ayıran ve ayrı bir uzmanlık konusu haline getiren işle iç içe geçmiş aile bağlarıdır. Aile şirketlerinde sadece 
şirketin kurumsallaşması yeterli değildir. Aynı zamanda aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekir. 

Olayları bireylerin göğüsleyemez olduğu yerde, kurumsallaşma kaçınılmaz olur.

Kurumsallaşmada 6 aşama vardır; örgüt araştırması, aile içi paylaşım oturumları, aile meclisi veya aile kurulunun 
oluşturulması, aile anayasasının hazırlanması, proje başlangıç eğitimleri, kurumsal yapılandırma çalışması.

Aile anayasasının hazırlanma süreci içeriğinden daha önemlidir.

Özerk bir kurum olma aşamasında olan örgüt, kurumsallaşmanın gereği olan organları oluşturmada geç 
kalıyor izlenimi veriyorsa, tehlike kapıda demektir. Çağdaş örgütlenmelerde bireyler değil, organlar çalışır. 
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“Masalar” çalışır! “Temsilciler” değil, “temsilciLİnKler” vardır! “Kahramanların” çağımızı kucaklayacak güçleri 
tükenmiştir! Kahramanların da FEDA-KARLIKLARINA mutlak gereksinim vardır ama devir “konumsal” devirdir! 
Ya hep beraber “kahraman” olacağız ya da hep beraber “konumsal” oynayacağız!! Ve bir organ görevini 
yapmıyorsa onu kesip atmakta geç kalmak, gövdeyi kaybetmeye kadar gider ki; hiç birimizin ve bu halkın, 
kaybetmeye ne zamanı ne de tahammülü vardır! Bu izlenimimde yanıldığımı, tez zamanda görmek isterim!”

Sonsöz
Aile olarak federasyonun nerede olması gerektiğine hep birlikte karar vermemiz gerekiyor. Hepimizin bireysel, 
kurumsal, grupsal, derneksel egolarını bir kenara bırakması şart! Organların çalışması çok önemli. Az veya çok, 
hepimize düşen bir iş var. Yönetimi hantallıktan kurtarmamız ve çalışacak gönüllülerin yönetime girmesini 
sağlayacak (USCAP modeli gibi) gerçek seçim modeline geçmeyi planlamalıyız. Federasyonun kurulduğu 
günden bu yana ivmesinin devam etmesini istiyorsak, yukarıda ki son paragrafı iyi okumalıyız. Ülkemizde 
bilimde yaşanan gerilemeye en azından kendi branşımızda izin vermemeliyiz, üzerimize düşen sorumlulukları 
yılmadan yerine getirmeliyiz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu
Başkan

Yönetim Kurulu Adına

ÜCRETLENDİRME KOMİSYONU 
2013 Ulusal Patoloji Kongresi sonrasında ücret komisyonunun aldığı kararlar gereği yapılan maliyet 
analizi çalışması verileri ile ülkemizde model alınan büyük patoloji merkezlerindeki test dağılım oranları 
değerlendirilmiştir. 7 Aralık 2013 tarihinde yapılan çalışmalar Ücret Komisyonu tarafından PDF Yönetim 
Kurulunun toplantısında tartışılmış ve öneriler paylaşılmıştır. Alınan kararlar gereği patoloji tetkikleri ile ilgili 
güncellenen maliyet analizi verileri ve testlerin dağılım frekansları verilerinden yararlanılarak SGK ya patoloji 
tetkikleri ile ilgili önerileri içeren bir doküman hazırlanmıştır. Bu öneriler içinde zaman ve emek açısından 
farklı olan ancak SUT listesinde aynı düzeyde bulunan testler için düzey değişiklikleri önerilmiştir. Çok fazla 
emek ve zaman gerektiren büyük rezeksiyon materyalleri için de puan artırımları önerilmiştir. Bu dokümanda 
ayrıca Moleküler Patoloji Çalışma Grubunun da katkıları ile moleküler testlerle ilgili de bölüm eklenmiştir. 
Şubat 2014 tarihinde bu öneri belgeleri PDF yöneticileri tarafından SGK ya sunulmuştur. 

YETERLİK KURULU 
23. Ulusal Patoloji Kongresinde 7 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen Patoloji Yeterlik Kurulu genel kurulunda 
Yeterlik Kurulu Yönergesi oybirliği ile onaylanmıştır. Seçilen Yürütme Kurulu üyeleri, 9 Kasım 2013 tarihinde 
gerçekleşen toplantılarında iş bölümünü yapmışlardır.

Yönerge gereğince, Akreditasyon Komisyonu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Sınav 
Komisyonlarında yer alacak isimler de belirlenmiştir. Komisyonlar kendi çalışma prensiplerini belirleyerek 
çalışmalarına başlamışlardır. PDF web sitesinde yeterlik kurulu sekmesi açılmıştır. 24. Ulusal Patoloji 
Kongresinde “Asistan karnesi nasıl olmalı?” isimli Asistan Komisyonu ile ortak bir panel gerçekleştirilecek ve 
eğitim pek çok yönü ile tartışılacaktır.

ASİSTAN KOMİSYONU
Federasyonumuz Asistan Komisyonu 2013-2014 döneminde, 23. Ulusal Patoloji Kongresi’nde katılımcı 
asistan hekimlerce oylamada seçilen 1 başkan, 5 dernek temsilcisi ve 1 iletişim sorumlusu asistan hekim ile 
çalışmalarını sürdürmüştür. Belirlediğimiz dönem hedeflerimize uygun olarak;

1- Sosyal medya platformu Facebook’ta “Patoloji Dernekleri Federasyonu Asistan Hekimler Birliği” adıyla 
bir grup kurulmuş ve 140 üye asistana ulaşılmıştır.

2- Gaziantep’te 31 Mayıs 2014 tarihinde “Patoloji Asistan Hekimler ve Genç Uzmanlar, Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri” konulu toplantı düzenlenmiş ve sorunlarımız tartışılmıştır.

3- Ege Patoloji Derneğini temsil eden üyemiz Dr. Fikret Dirilenoğlu’nun girişimleriyle “Uluslarası Genç 
Patologlar Topluluğu” oluşumunun temelleri Londra’da 26. Avrupa Patoloji Kongresi’nde atılmıştır.

4- Komisyonumuzun girişimleri ve önerileriyle 24. Ulusal Patoloji Kongresi’nde organizasyon komitesince 
50 patoloji asistanına katılım desteği sağlanmıştır.
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IAP KOMİSYONU
IAP Turkish Division olarak ilk toplantımızı 7-8 Haziran 2014 tarihinde İstanbul,Taksim Elite World Hotel’de 
gerçekleştirdik. Toplantıda 4’ü yurtdışından 6’sı da ülkemizden olmak üzere 10 konuşmacının 13 sunumu yer 
aldı. IAP Yönetim Kurulu Başkanı Dr Samir Amr’ın “IAP’nin Tarihi ve Misyonu” konulu açılış konuşmasının 
da yer aldığı toplantıda ayrıca Fatima Carneiro (Porto), Helmut Popper (Graz) ve Emad Rakha (Nottingham) da 
mide, akciğer ve meme kanserleri konularında konuşmalar yaptılar. 

94 katılımcının katıldığı bu toplantıya Arab Division Başkanı Prof Ismail Matalka (Ürdün) ve Gürcistan Division 
Başkanı Prof George Burkadze de katıldı. 

Division ve PDF’nin çabalarıyla bulunan sponsorluklar sonucunda çevre ülkelerdeki meslektaşlarımızın 
katılımının desteklendiği toplantıya Makedonya’dan 10, Irak’tan 8, Bosna’dan 7, Gürcistan’dan 3, 
Azerbeycan’dan 2, Ürdün ve Almanya’dan 1 meslektaşımız katılmıştır. 

IAP’nin 7 Ekim 2014 tarihinde Bangkok’ta yapılan International Council toplantısında son dönemin Başkanı Dr 
Samir Amr faaliyetler ile ilgili sunumunda İstanbul toplantısına özellikle değinerek Türkiye’nin son derece aktif 
bir başlangıç yaptığını ve bulunduğu bölgede ileride önemli bir rol oynayacağına dair umudunun çok yüksek 
olduğunu belirtti. 

Önümüzdeki yılın aktiviteleri içerisinde yer alacak olan “Update in Soft Tissue Pathology” konulu toplantı 
2-3 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Dr Gökhan Gedikoğlu ve Dr Kemal Kösemehmetoğlu’nun 
katkılarıyla hazırlanan toplantıya yurt dışından Dr. Alexander J. Lazar (MD Anderson Cancer Center), Dr. 
Andrew L. Folpe (Mayo Clinic), Dr. G. Petur Nielsen (Massachusetts General Hospital) ve Dr. Steven D. 
Billings (Cleveland Clinic) konuşmacı olarak katılacaklardır. Toplantı detaylarına PDF internet sayfasından 
ulaşabilirsiniz. 

IAP Turkish Division’a üyeliğinizin uluslararası düzeyde daha da güçlü bir yer edinme yolunda büyük destek 
sağlayacağından, sizleri Federasyon web sayfasındaki “komisyonlar” bölümünden üyelik başvurusu yapmaya 
davet ediyoruz. 

17th INTERNATIONAL CONGRESS on ORAL PATHOLOGY and MEDICINE
17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, 25-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Harbiye 
Askeri Müze ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Komite (Uluslararası Oral Patoloji Derneği 
(IAOP) başkanı Dr.Takashi Takata, geçmiş dönemdeki genel başkan Dr. Willie van Heerden, başkanlığa seçilen 
Dr. Michael Aldred, Sekreter Dr. Sonja Boy ve sayman Dr. Keith Hunter), yerel düzenleme komitesi (başkan 
Dr. Ömer Günhan, sekreter Dr. Merva Soluk Tekkeşin ve yerel düzenleme komitesi üyeleri, Dr.Arzu Ruacan, 
Dr.Vakur Olgaç, Dr. Demet Etit, Dr.Nihan Aksakallı, Dr. Sülen Sarıoğlu, Dr. Canan Alatlı) ve Patoloji Dernekleri 
Federasyonu adına Dr. Kemal Bakır’ın ev sahipliğinde 466 kişinin katılımıyla 26 Mayıs 2014 gününde kongre 
başlamıştır.

Uluslararası Oral Patologlar Derneği, İngiliz Oral ve Maxillofasiyal Patoloji Topluluğu, Türk Patoloji Dernekleri 
Federasyonu ve Türk Baş ve Boyun Patoloji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen kongre, Türk Hava Yolları, 

Dr Samir Amr, Dr Fatima Carneiro, Dr Emad Rakha, Dr Ismail Matalka ile konuşmacı ve katılımcılardan bir grup.
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Tübitak ve Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun katkılarıyla gerçekleşmiştir. Beklenen katılımın gerçekleştiği 
kongrede, 51 farklı ülkeden 357 yabancı ve ülkemizden 109 kişi katılmıştır.

Kongre’de 36 adet Oral Sunum, 482 Poster Sunumu yapılmıştır. 

Kongre bilimsel programında 4 konferans, 9 panel (2 si BSOMP tarafından), 1 slide semineri, 2 Klinikopatolojik 
Konferans, 1 “IAOP President Lecture”, 4 Oral bildiri sunumu, 3 poster tartışması gerçekleşmiştir. Bu oturumlarda 
14 Türk, 19 yabancı konuşmacı yer almıştır. 

Organizasyon Komitesi bilimsel ve sosyal programlar ile kalitesi yüksek bir toplantı gerçekleştirmiştir. Kongrenin 
amacı olan Türk Oral ve Maksillofasiyal Patoloji’nin gelişimi başarılı bir şekilde sağlanmıştır.

Yerel Organizasyon Komitesi Adına

Dr. Merva Soluk Tekkeşin
Kongre Sekreteri

TÜRK PATOLOJİ DERGİSİ 
Türk Patoloji Dergisi (TPD), Türkiye’de patoloji alanında yılların birikiminin bir ürünü olarak çok önemli 
başarılara imza attı. En büyük hedef olan Thomson Reutors’da (SCI) indekslenme hedefi için ise başvurusunu 
yaptı ve sonucu bekliyoruz. Eğer bu hedef de başarılabilirse, dergiyi yine önemli ve zor günler bekliyor, keza 
indekslere girebilmek kadar indekslerde kalabilmekte de çaba gerektiriyor.

Aslında Türkiye’de çok zor gerçekleştirilen bir olayı Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun kurucuları başardı. 
Farklı dernekleri aynı çatı altında topladılar ve güçleri birleştirdiler. Onun en önemli ürünü Türk Patoloji Dergisi 
de, yine güçlerin birleştiği en önemli alanlardan birisi oldu. Sekiz sene önce Türk Patoloji Dergisi, “Türk Patoloji 
Dergisi”, “Patoloji Bülteni” ve “Aegean Pathology Journal” ın birleşmesi sonrası büyük hedefler koyarak yola 
çıktığında sadece Türkiye kaynaklı yazılar yayınlarken, yayın azlığı nedeniyle sürekliliği sağlamak bile çok 
zordu. Teknik destek eksikliği nedeniyle tüm sorunlar kişisel çabalarla giderilerek yola çıkıldı. Önce eksik 
sayılar tamamlandı, ardından dergide teknik anlamda önemli düzeltmeler yapılarak TPD’si başta SCOPUS ve 
Pubmed olmak üzere birçok indekste dizinlenmeye başladı. İndekslerde dizinlenmenin de getirdiği avantaj ve 
tanıtım etkinlikleri yoluyla yurtdışından da makaleler gelmeye başladı. Yine uluslararası bir şirket ile yapılan 
anlaşma atılacak adımlar açısından yol gösterici oldu. Facebook sayfamızda hem dergiyi tanıttık hem de 
bilimsel araştırmalar, makale yazımı, yayınlama vb. konularda önemli kaynak yazıları paylaştık. Bugün 500’ün 
üzerinde izleyiciye sahip facebook sayfası aktif olarak güncellenmektedir. Henüz tanışmayanları bu sayfaları 
izlemeye davet ediyoruz. 

Son yıllarda makale değerlendirme ve yayınlama aşamalarında, zaman açısından belirgin iyileştirmeler yapıldı 
ve gönderilen makalelere ilk yanıt bir aydan önce yazara ulaştırıldı (ortalama 1 hafta). Kabul edilen makaleler 
2 ay içinde erken çevrimiçi olarak yayınlandı. Son sene içerisinde uzun süredir yayınlanmak için bekleyen tüm 
makaleler yayına hazırlanarak erken çevrimiçi olarak yayınlandı. Bu dönemde aramıza katılan, çalışmalarını 
yurtdışında sürdüren arkadaşlarımız bize Yardımcı Editör olarak önemli katkılar sağladılar ve bizim uluslararası 
ayağımız oldular. 

Kongre düzenleme kurulu ve konuşmacılardan bir grup.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da” Yılın Araştırma Makalesi Ödülü” Uluslararası Yayın Kurulundan oluşturulan 
jüri üyeleri tarafından 2014 yılında yayınlanan makaleler arasından seçildi, ödüllerini kongrede alacaklar. 
Danışmanlar bir derginin niteliğini artıran önemli kişilerdir. Danışmanlara bu teşekkürümüzü her yıl “Yılın 
Danışmanları Ödülü” vererek göstermek istedik ve geçen sene ilk kez sayısal olarak çok ve aynı zamanda 
nitelikli değerlendirme yapan danışmanlarımıza ödül verdik. Artık otomatik bir sistemimiz var ve danışmanlar 
Editörler tarafından otomatik olarak, değerlendirme süresi ve niteliği yönünden puanlanmaktadır. Bu sene yine 
en yüksek puan alan üç danışmanımıza ödül vereceğiz. 

Derginin gelmiş olduğu yeri, bazı veriler vererek sunmak sanırım durumu daha anlaşılır kılacaktır. Seneler 
içerisinde dergiye makale gelişinde önemli artışlar oldu. 2008 yılında toplam 72 makale gönderilirken, 
2013 yılında bu sayı 264 olmuştur. 2014 yılında sayısal artış devam edecek gibi görünüyor. Yurtdışından 
gelen makalelerde de belirgin artış vardır. 2009 yılında sadece iki ülkeden 18 makale değerlendirmek üzere 
gönderilirken, 2013 yılında 18 farklı ülkeden 131 makale dergimize gönderildi, 2014 yılında bu sayının 
üzerinde makale gelmesini bekliyoruz. 2014 yılında gerçekleşen en önemli gelişmelerden birisi ise araştırma 
makalelerinin giderek artan sayıda gelmesine karşın dergiye gönderilen olgu sunumlarının azalmasıdır. Bu 
noktaya gelmemizi sağlayan en önemli faktörlerinden birisi red oranlarımızın artmasıdır. 2008 yılında %20
’nin altında olan red oranımız 2014 yılında %40’ın üzerine çıkmıştır. Bunun olumlu etkisini büyük olasıkla 
önümüzdeki yıllarda atıf sayılarımızın daha da artması ile göreceğiz. 2010 yılında hiç atıfı olamayan TPD’sinin 
bugün dergide yayınlanan yazılara 100’den fazla atıfı vardır. 

Bir de TPD ile ilgili sayılara uluslararası kuruluşların verilerinden bakalım. Uluslararası bilimsel dergileri 
değerlendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler TPD yerini belirleyecek ipuçlarını verecektir. SCImago, 
SCOPUS’ta dizinlenen tüm dergilerin bibliyometrik verilerini yayınlayan bir kurumdur. Detaya girmeden 
kabaca baktığımızda, TPD dünyada yayınlanan, SCOPUS’ta indekslenen 186 patoloji dergisi arasında 2011 
de 156. sırada (SCR 0.124) iken 2013 yılı 149. sıraya (SCR 0.168) yükselmiştir. Yine SCImago verilerine göre 
Türkiye’de yayınlanan 94 tıp dergisi içinde 2011 yılında 45. sırada iken, 2013 yılında 28. sıraya yükselmiştir. 

Dergi seneler içerisinde editörlerinin, danışmanlarının, yazarlarının ve tüm emektarlarının tek tek döşedikleri 
taşlar sayesinde gelişmiştir. Daha nitelikli bir dergi yolunda emin adımlar ile ilerleyen TPD’nin daha atacağı 
çok adım var, ama yükselen binaya tuğla taşıyıp döşeyecek yeni güçler ile daha da büyük hedefler koyup 
ilerleyeceğine ve ortak hedef için hep birlikte çalışmanın artarak süreceğine olan inancımı koruyorum.

Türkiye’de patoloji dergiciliği alanında gelinen bu noktada, başından sonuna tüm sürecin öyküleştirilmesini de, 
büyük bir merakla bekleyeceğimi de belirtmek isterim.

Dr. Alp Usubütün

Türk Patoloji Dergisi

Baş Editör

GÜNCEL PATOLOJİ DERGİSİ 

Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun tek resmi yayın organı, Türk Patoloji Dergisi (Turkish Journal of Pathology), 
uluslararası saygın indekslerce daha kolay kabul görmesi ve atıf alma oranının artması amacıyla, yalnızca 
İngilizce dilinde yayın yapmaktadır. 

Patoloji Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu, kendi anadilimizde makalelerinin yer alacağı yeni bir süreli 
yayına ihtiyaç olduğundan yola çıkarak, 2014 yılının başında, öğretim üyelerinden oluşan bir kurulu bu konuda 
görevlendirmiştir. İlk sayıyla yayın hayatına başlayan “Güncel Patoloji Dergisi”, Türk Patoloji Dergisi’nin kardeş 
yayını olarak Türk Patoloji camiası’na ve Türk tıbbına hizmet vermek hedefiyle, yalnızca elektronik ortamda 
ve Türkçe yayınlanmaktadır. 

Dergimizde, orijinal çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, teknik notlar, editöre mektuplar yayınlanmakta 
olup, ayrıca Türk Patolojisi’ne büyük hizmet vermiş ve çoğu aramızdan ayrılmış olan hocalarımızın kısa 
biyografileri ile birlikte çalışmalarının yer aldığı özel bölümler de bulunacaktır.

Güncel Patoloji Dergisi’nin web adresi www.guncelpatoloji.org dir. Dergimiz Tübitak Ulakbim tafarından 
desteklenen DergiPark alt yapısını kullanmaktadır.

Dergimizin uzun süre devam etmesi, indekslerce istenen kalite özelliklerini koruyabilmesi, daha yüksek 
hedeflere ve kitlelere ulaşması için yayın ve hakem desteğine ihtiyaç vardır. Yeni dergimiz hepimize hayırlı 
olsun. 

Prof. Dr. Gülen Bülbül Doğusoy
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HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARI
A-Yazılı danışmanlık hizmetleri;

1-) Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin patoloji branşı yönünden değerlendirilmesi,

2-) Klinik Araştırmalar Hakkında 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,

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, 

12-) Patoloji teknikerleri ile teknisyenlerin istihdam sorununun çözümü için 1219 sayılı yasa ile Tıbbi 
Laboratuarlar Yönetmeliği’ne değişiklik teklifi,

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 dosyasında davanın kabulüne ve işlemin iptaline karar verilmiştir. 
Bunun üzerine üyemiz aleyhine bu kez İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/137 E sayılı dosyası 
ile dava açılmıştır. Bu davada Federasyon hukuk müşavirliği tarafından takip edilmekte, üyemize verilen 
hukuki destek ve dava devam etmektedir. 

4-) Bingöl Kamu Hastaneleri Sekreterliğine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde patoloji 
uzmanı olarak görev yapmakta olan Federasyonumuz üyemize 2013-Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında Hastane ortalamasının %80’ine kadar ek ödeme yapılması gerekirken; sehven Hastane 
ortalamasından ek ödeme yapıldığı belirtilmiş ve yersiz ödendiği iddia olunan paranın iadesi talep edilmiş 
ve maaşından kesinti yapılmıştır. Bu işleme karşı Federasyonumuz tarafından hukuki destek verilmiş ve 
Elazığ İdare Mahkemesi’nde 2014/688 E sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Davanın açılması üzerine idare 
tarafından memurun maaşından yargı kararı olmaksızın herhangi bir kesinti yapılamayacağı gerekçesiyle 
yürütmenin durdurulmasına ve üyemizin maaşından yapılan kesintinin kendisine iadesine karar verilmiş 
ve karar gereğince kesinti iade edilmiştir. Dava devam etmektedir. 

5-) Federasyonumuz üyesi Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde görevli hekimin Dörtçelik Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 24.04.2014-01.08.2014 tarihleri arasında geçici olarak 
görevlendirilmesine dair Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliği’nin 25.04.2014 tarih ve 10855 nolu idari işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptal 
edilmesi talebiyle Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2014/705 E sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Dava 
devam etmektedir.

7



6-) Federasyonumuz üyesi Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde görevli hekimin, Dörtçelik Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne 22.05.2014-22.07.2014 tarihleri arasında geçici olarak 
görevlendirilmesine dair Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliği’nin 20.05.2014 tarih ve 13326 kayıt nolu idari işleminin iptal edilmesi talebiyle Bursa İdare 2. 
Mahkemesi’nde 2014/613 E sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. .

7-) 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 
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. 

Kongre Katılım: 

19-23 Kasım 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 24.Ulusal Patoloji Kongresi’nde “Avukatımız Cevaplıyor: Patoloji ve 
Hukuki Sorumluluklar” konulu oturuma katılım sağlanacaktır. 

Telefon ve mail 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 hukuk müşavirliğimiz ile iletişime 
geçmişler sorunlarına çözüm için yardım talep etmişler, hukuki yardım talebinde bulunmuşlar ve görüşlerimize 
başvurmuşlardır. 

Federasyonumuz üyelerine her türlü hukuki destek verilmiş ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için hukuki 
zeminde yapılacak olan her türlü girişimde bulunulmuştur. Devam eden süreçte de Federasyonumuz ve hukuk 
müşavirliğimiz üyelerimizin yanında olmaya devam edecektir. 

13.09.2014

Saygılarımızla.

Av. Abdullah HIZAL 

Patoloji Dernekleri Federasyonu Hukuk Müşaviri 

(info@abdullahhizal.av.tr) 
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