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1. AMAÇ:
Bu yönergenin amacı, Tıbbi Patoloji Akreditasyon sürecini yürütmek ve uygulamak üzere
oluşturulan Akreditasyon Komisyonu’nun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek
Akreditasyon ile ilgili olan süreçleri tanımlamaktır.

2. TANIMLAR
Bu yönergede geçen
PDF: Patoloji Dernekleri Federasyonu’nu
Yeterlik Kurulu: Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu’nu
Kurum: Akreditasyona başvuran Tıbbi Patoloji Bölümü/Anabilim Dalı’nı
ÖDR: Tıbbi Patoloji bölümlerinin hazırlayacağı Özdeğerlendirme Raporu'nu ifade eder.

3. KAPSAM
Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu, Yeterlik Kurulu’nun bir alt komisyonu
olup, Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur ve onunla uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışır.
Akreditasyon Komisyonu, tıbbi patoloji uzmanlık eğitimi programları için akreditasyon çalışmaları
yaparak Türkiye'de tıbbi patoloji uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunmak üzere oluşturulan bir komisyondur. Bu yönerge, tıp eğitimi akreditasyon süreci işleyişi
ile ilgili olan hususları ve Akreditasyon Komisyonu’nun görev, yetki ve sorumluluklarını
kapsamaktadır.

4. DAYANAK
Bu yönerge Patoloji Dernekleri Federasyonu Tüzüğü’ne ve Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu
Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.

5. KOMİSYONUN OLUŞUMU
Tıbbi Patoloji Akreditasyon (Eşyetkilendirme) Komisyonu Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından
eğitim kurumlarında "halen eğitici" durumunda olan ve en az 5 yıldır aktif eğiticilik yapan
Profesör ve Doçentler arasından Yeterlik Yürütme Kurulu’nun seçtiği 6 asıl üye, 3 yedek üye ve
PDF tarafından görevlendirilen 1 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. İlk Akreditasyon
Komisyonunun seçilmiş üyelerinden, 3’ünün görev süresi 2 yılda sonlanır. Bunların yerine yeni
üyeler seçilir. Bu kişiler haricinde kalan tüm seçilmiş ve seçilecek üyelerin doğal çalışma süresi 4
yıldır. Böylece her iki yılda bir üyelerin sadece yarısının değişimi sağlanarak Tıbbi Patoloji
Akreditasyon Komisyonu çalışmalarının sürekliliği korunur. Akreditasyon Komisyonu kendi
arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Komisyon yılda en az bir kez toplanır. Mazeretini yazılı
olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine eksilen
sayıya göre yedek üyeler göreve çağrılır.

6. AKREDİTASYON KOMİSYONU’NUN GÖREVLERİ:
6.1. Yeterlik Yürütme Kurulu'nda ve Genel Kurul’da Onaylanmış Ulusal Tıbbi Patoloji Uzmanlık
Eğitim Programı’nın tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; eğitim
veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir
akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber
bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur.
6.1.1 Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim
programının (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki
etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir
davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin
kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) olup olmadığı ve bu programın
düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
6.1.2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu,
6.1.3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
6.1.4. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup
olmadığı,
6.1.5. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi)
6.1.6. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere
yeterince katılıp katılmadığı
6.2. Yukarıda yazılı standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir,
eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Ziyaret ekibi, en az 5 yıl deneyime
sahip eğiticiler arasından Akreditasyon Komisyonu tarafından görevlendirilen 3 kişi ve TTBUDEK-UYEK’den bir gözlemci üyeden ve bir uzmanlık öğrencisinden oluşur.
6.3. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini
denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri yoluyla süreç içinde
uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda
değerlendirilir.
6.4. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum,
beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü,
uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi değerlendirmelerini ve asistan karneleri
gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin
düzenlenmesi ve organizasyonunda Sınav Komisyonu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik
Yürütme Kurulu’na bilgi verir.
6.5. Eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler
geliştirir. Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası
Yeterlik Yürütme Kurulu’na yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu
verir.

7.

AKREDİTASYON KOMİSYONU ÇALIŞMA DÜZENİ
7.1. Komisyon yılda en az bir kez, Komisyon Başkanı’nın çağrısı üzerine Ulusal Kongre sırasında
toplanır. Gündem üyelere en az iki hafta öncesinde elektronik postayla bildirilir. Üyelerin en
az beşinin katılımıyla toplantıya başlanır. Toplantıda;

7.1.1. Raportörün yıl içindeki çalışmaları özetleyen bir raporu değerlendirilir.
7.1.2. Yeterlik Kurulu’ndan gelen konularda görüş oluşturulur,
7.1.3. Eğitim kurumlarıyla ilgili başvurular değerlendirilir,
7.1.4. Yıllık çalışma planı yapılır,
7.1.5. Eğitim kurumlarını ziyaret ekipleri belirlenir
7.1.6. Ziyaret edilen kurumlarla ilgili raporlar görüşülerek karara bağlanır.
7.2. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın tercihi kabul
edilmiş sayılır.

8.

AKREDİTASYON SÜRECİ
8.1. Patoloji uzmanlık eğitiminin akreditasyonu için başvurular eğitim sorumlusu ve eğitimin
gerçekleştiği kurumun yöneticisi tarafından her yılın Ocak ayı sonuna kadar Patoloji
Dernekleri Federasyonu (PDF) Başkanlığı’na ve Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na
yapılır.
8.2. Akreditasyon başvurusu yapan kurumlar, “Patoloji Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları”nda
yer alan özelliklere yönelik soruların yer aldığı “Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi
Patoloji Uzmanlık Eğitimi Programı Özdeğerlendirme Raporu”nu hazırlamakla yükümlüdür.
Bu formda yer alan sorular detaylı şekilde cevaplanır ve * ile işaretli sorulara yönelik
cevaplar belgelerle desteklenir.
8.3. Başvuru, Patoloji Dernekleri Federasyonu web sayfasında (www.turkpath.org) “Tıbbi Patoloji
Yeterlik Kurulu-Eğitim Akreditasyonuna ilişkin Dökümanlar” başlığı altında yer alan
elektronik olarak hazırlanmış “Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Uzmanlık
Eğitimi Programı Özdeğerlendirme Raporu” formu ve Başvuru dilekçesi doldurularak yapılır.
Doldurulan form basılı ve digital olarak, raporu destekleyen belgeler digital dosyalar halinde
gönderilir. Eklenen belgeler ilgili madde başlıklarına göre sırası ile numaralandırılır ve rapora
ek olarak belgelerin listesi ayrıca gönderilir.
8.4. Akreditasyon için başvuru bedeli PDF banka hesabına yatırılır.
8.5. Başvurusu kabul edilen kurumların ziyareti, eğitim sorumlusuyla iletişim kurularak Mayıs ayı
sonuna kadar gerçekleştirilir ve bir günlük bir ziyaret yapılır.
8.6. “Özdeğerlendirme raporu” ve “Ziyaret raporu”, Akreditasyon Komisyonu’nun takip eden ilk
toplantısında değerlendirilerek Eylül ayı sonuna kadar karara bağlanır. Karar Yeterlik
Yürütme Kurulunda onaylanır. Karar kuruma bildirilir.
8.7. O yılın Ulusal Patoloji Kongresi sırasında ilgili eğitim programı için 5 yıl süreyle geçerli bir
“Akreditasyon Belgesi” verilir. Belge Akreditasyon Komisyonu, Yeterlik Kurulu ve PDF
Başkanları UDEK ve TTB Başkanları tarafından imzalanır.
8.8. Karar toplantısını izleyen iki ay içinde Yeterlik Kurulu Başkanı, Akreditasyon Başkanı
tarafından son hali verilen değerlendirme raporu (sonuç raporu) ve karar yazısı kuruma
iletilir.
8.9. Akreditasyon Komisyonu akreditasyon konusunda aşağıdaki kararlardan birini alarak
programın akreditasyonla ilgili statüsünü Yeterlik Kuruluna önerir.
8.9.1.

Tam Akreditasyon: Eğitim programının tüm temel standartları karşıladığının
saptanması durumunda verilen statüdür. Kararın alınmasını takip eden yılın ilk
gününden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Akredite programlarda statünün kesintisiz
devamı için dördüncü yılının sonunda yeniden başvurulmalıdır.

8.9.2.

Şartlı Akreditasyon: Değerlendirme sonucu eğitim programında temel standartların
bazılarının karşılanma sınırında olduğunun saptandığı durumda verilen statüdür. Şartlı
akreditasyon sonrası kurum 2 yıl sonra tekrar değerlendirilir. Bu değerlendirmede
kurum kanıt içeren ek rapor eşliğinde raportör ve başkanın içinde yer aldığı ziyaret ekibi
tarafından yeniden ziyaret edilir. Şartlı akreditasyon süresi uzatılamaz. Eğitim programı
tam akreditasyon statüsüne geçerse ilk akreditasyon statüsü kararının alındığı tarihten
itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Eğitim programında koşulların verilen süre içinde
yerine getirilmemesi halinde kurumun akreditasyonla ilgili herhangi bir statüsü kalmaz,
yeniden başvurması gerekir.

8.9.3.

Yeniden başvuru önerilir: ÖDR değerlendirmesi ya da kurum ziyareti sonucunda
akreditasyon komisyonu tarafından temel standartları karşılamadığı saptanan eğitim
programlarının statüsüdür. Bu kurumların akredite olmak için yeniden başvuru
yapmaları gerekir.

9.

BÜTÇE
Akreditasyon Komisyonu’nun harcamaları, Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun harcama
esasları göz önüne alınarak öncelikle yatırılan akreditasyon başvuru bedellerinden, bu bedel
yetmediği durumda PDF bütçesinden karşılanır.

10.

YÜRÜRLÜK
Bu yönerge, Tıbbi Patoloji Yeterlik Yürütme Kurulu’nda kabul edildikten sonra aynı tarihte
yürürlüğe girer.

11.

YÜRÜTME
Bu yönergeyi Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu yürütür. Tüm belgelerde
gerekli durumlarda revizyon yapma hakkına sahiptir.

