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TANIMLAR  

 

Mutlak Standart (MS): Uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürecinde üniversite 
hastanelerinde Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, eğitim hastanelerinde Patoloji Bölümü 
tarafından sağlanması gereken koşulları kapsar. 

Önerilen Standart (ÖS):  Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi sürecinde, Ulusal ve 
Uluslararası düzeyde söz sahibi ve tercih edilme nedeni olabilmek için ilgili 
konularda daha donanımlı, daha yetkin konum için önerilen koşulları kapsar.   

Uzmanlık Eğitim Programı (PROGRAM): Çok disiplinli bir ortamda eğiticilerin 
rehberlik ve gözetimi altında gerekli bilgi, beceri ve tutumları verebilecek tıp 
fakültelerinin tıbbi patoloji anabilim dalları ve eğitim ve araştırma hastanelerinin 
patoloji bölümlerinde uygulanır.  

Eğitim Kurumu:  Tıp fakültesi hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerini 
kapsayan sağlık kurumlarıdır. Uzmanlık eğitimi verecek olan programların bağlı 
olduğu eğitim kurumu bu eğitimin verilmesi için gereken tüm koşulları temin 
etmekle yükümlüdür.  

Uzmanlık Öğrencisi: Tıp eğitimini tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Giriş Sınavında (TUS) yeterli başarıyı göstererek uzmanlık eğitimine katılma hakkını 
kazanmış hekimdir.  
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KISALTMALAR 

 

PDF    : Patoloji Dernekleri Federasyonu 

PDFYK   : Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Kurulu 

TUS    : Tıpta Uzmanlık Sınavı 

ÇEP    : Çekirdek Eğitim Programı 

TUKMOS : Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart 
Belirleme Sistemi  

TTB-STE/SMG : Türk Tabipleri Birliği - Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli 
Mesleki Gelişim 

MS    : Mutlak Standart 

ÖS    : Önerilen Standart 
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ÖNSÖZ  

Patoloji, hastalıkların nedenlerinin ve oluşum mekanizmalarının araştırıldığı, hastalıklı doku, 
organ ve vücut sıvılarının makroskopik, mikroskopik ve moleküler düzeyde incelendiği bir bilim 
dalıdır. Tıbbi Patoloji, Cerrahi Tıp Bilimleri içerisinde yer almaktadır.  

Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi, bu alanda hizmet veren hekimlerin gerekli bilgi, beceri ve 
tutumları edindiği bir süreçtir. Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi Lisans Eğitimi 
sonrasında 4 (dört) yıldır. 

Patoloji eğitim programları, uzmanlık öğrencilerinin patoloji alanında yetkin olarak 
yetiştirilmeleri için asgari koşulları sağlamalıdır.  PDFYK nun bir alt organı olan Akreditasyon 
Komisyonu, Patoloji Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları belgesini, ülkemizde Tıbbi Patoloji 
eğitiminin kalite ve etkinliğini artırmak, eğitim veren kurumların sahip olması gereken mutlak ve 
önerilen standartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.  

Patoloji Dernekleri Federasyonu Patoloji Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları, uzmanlık 
eğitiminde bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda verdikleri patoloji uzmanlık eğitiminin 
akreditasyonu için başvurmak isteyen eğitim kurumlarına yol göstermeyi amaçlamaktadır.  

Akreditasyon Belgesi almayı hedefleyen kurumların ve eğitim programlarının “mutlak 
standartları” yerine getirmesi beklenmektedir. Daha iyi bir uzmanlık eğitimi için “önerilen 
standartlar” da kılavuzda yer almaktadır. 

Bu standartlar arasında eğitim programının içeriği yer almamaktadır. Bu konuda 04.06.2013 
tarihinde yayımlanan “Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi 
Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı” ile Ocak 2017’de yayınlanan “Tıbbi Patoloji 
Yeterlik Kurulu Uzmanlık Eğitimi Programı” değerlendirilmelidir.  
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1.KURUMLAR 

 

1. 1. EĞİTİM KURUMU  

MS 1.1.1 Uzmanlık öğrencisi, kuramsal ve uygulamalı eğitim çalışmaları için gerekli ortam ve 
olanaklara sahip olmalıdır. Bu ortam ve olanaklar, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda 
hazırlanan eğitim programını planlanan şekilde gerçekleştirme ve devam ettirme 
sorumluluğunda olan eğitim kurumu tarafından sağlanmalıdır.  

Eğitim programı, uzmanlık öğrencisinin kendi kurumu ya da kurum dışında başka bir eğitim 
biriminde de (ikincil kurumlar) gerçekleştirilebilir. Bu durumda uzmanlık eğitimi aşağıdaki ilkeler 
göz önüne alınarak yapılmalıdır:  

a. İkincil kurumda uzmanlık öğrencisi eğitiminden sorumlu öğretim görevlisi ya da eğitim 
danışmanı belirlenmelidir. 

b. İkincil kurumda bulunan ve uzmanlık öğrencisi eğitimine katılan öğretim görevlilerinin 
eğitim, denetim ve değerlendirme konusundaki yükümlülükleri belirlenmelidir. 

c. İkincil kurumda yapılacak eğitimin süresi, niteliği ve içeriği açık olarak belgelenmelidir. 
Bu eğitimde uzmanlık öğrencisinin uyması gereken kural ve yönetmelikler ile çalışma 
koşulları uzmanlık öğrencisine çalışmaya başlamadan önce tebliğ edilmelidir.  

d. Eğitim süresi sonunda ikincil kurum resmi bir değerlendirme raporu düzenleyerek 
Program Yöneticisine iletmelidir.  

1.2. EĞİTİM KURUMUNUN STANDARDİZASYONU 

MS 1.2.1. Patoloji uzmanlık eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 
koşullarına göre uygunluğu belgelenmiş ve ruhsatlandırılmış laboratuvarlarda gerçekleşmelidir.  

ÖS 1.2.1. Eğitimde yer alan laboratuvarların ulusal ya da uluslarararası akreditasyon kurumları 
tarafından akredite edilmeleri önerilir.   
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2. UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

 

MS 2.1. Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi, mutlaka sistematik, sürekli ve kesintisiz bir eğitim 
programı çerçevesinde yapılmalıdır. Eğitimin amaç ve hedefleri belirlenmiş, eğiticilere ve 
eğitilenlere duyurulmuş olmalıdır. 

MS 2.2. Eğitim Kurumu TUKMOS Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında bulunan 
bilgi, beceri ve tutum ile ilgili tüm yetkinlikleri verebilmelidir.  

MS 2.3. Uzmanlık Eğitimi içinde yer alan ilgili teknik donanım ya da alt uzmanlık alanının 
bulunmadığı eğitim kurumlarında (örn: otopsi olanakları olmayan, spesifik branşlara ait ameliyat 
olanaklarının olmadığı ya da yetersiz olduğu kurumlar, ileri patolojik tekniklerin uygulanamadığı 
kurumlar gibi) uzmanlık öğrencileri için öncelik sırasına göre 

a. Kurum dışı merkezlere rotasyonlar düzenlenmesi ya da farklı merkezlerin bu amaçla iş 
birliği yapmaları desteklenmelidir. 

b. Eğitim setleri oluşturulmalıdır. 

c. Konu ile ilgili kurslara gitmesi sağlanmalıdır. 

ÖS 2.3. Uzmanlık öğrencisinin uluslararası tanınırlığı olan merkezlerde deneyim kazanmaları 
teşvik edilmelidir.  

MS 2.4. Eğitim programı içinde teorik eğitim yanısıra pratik uygulamalar da mutlak olarak yer 
almalıdır. 

MS 2.5. Patoloji Uzmanlık Eğitimi, uzmanlık öğrencilerinin artan kıdemine uygun olarak 
düzenlenmelidir.  
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3. EĞİTİM YÖNETİMİ  

 

MS 3.1. Patoloji Uzmanlık Öğrencilerinin eğitim sürecinde bulunacakları eğitim ortamı, detaylı 
ve yapılandırılmış eğitim programı, sürece dahil olanların görev ve sorumlulukları, ölçme ve 
değerlendirme gibi tüm bileşenler açıkça tanımlanmış ve tüm paydaşlarca bilinir olmalıdır.  

MS 3.2. Patoloji Uzmanlık Eğitimi veren kurumda uzmanlık eğitiminden sorumlu en az bir kurum 
içi eğitim sorumlusu bulunmalıdır. Eğitim sorumlusunun en az 5 yıllık eğitim deneyimi olması 
veya PDF yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. 

ÖS 3.2. Eğiticilerin (veya Eğitim sorumlusunun) TUK-MOS, TTB-STE/SMG, PDF Eğitim Komisyonu, 
PDF Yeterlik Kurulları gibi organizasyonlarla iletişim halinde olması ve bu kurulların eğitimle ilgili 
çalışmalarını sürekli izlemesi önerilir.  
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4.UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ 

  

MS 4.1. Kurum patoloji uzmanlık eğitimi için ulusal hedefler yanısıra kurumsal hedef ve 

kapasiteyi göz önüne alarak nitelikli eğitim verebileceği ideal uzmanlık öğrencisi sayısı ve kıdem 

dağılımını belirlemiş olmalı, kadro isteklerini bu analize uygun olarak gerçekleştiriyor olmalıdır. 

MS 4.2. Tıbbi Patoloji uzmanlık eğitiminin hemen başlangıcında, uzmanlık öğrencisinin 
akademik danışmanı belirlenmelidir. Akademik danışman, kurum eğiticileri arasından belirli bir 
sıra içinde seçilmelidir. Danışman, uzmanlık öğrencisinin akademik gelişimine katkıda bulunmalı, 
yapılandırılmış eğitim programı içinde uzmanlık tez konusu seçimi, tez çalışmalarının belirli 
sürelerde takibi ve kontrolünden sorumlu olmalıdır. Eğitimin 2. yılında tez danışmanı ve tez 
konusu belirlenmiş olmalıdır. 

ÖS 4.2. Eğitim kurumunun tüm eğiticilerinin uzmanlık öğrencileri için çalışma ortamının 
tanıtılması, iş akış süreçlerinin öğretilmesi, sosyal uyum sağlanması, diğer çalışanların iş 
tanımlarının bildirilmesi, sorunların çözülmesi gibi mesleki ve sosyal konularda danışmanlık 
vermeleri sağlanmalıdır.  

MS 4.3. Tıbbi Patoloji çalışma koşulları, mesleki riskler dikkate alınarak düzenlenmelidir. 
Enfeksiyon riski, kesici delici alet yaralanmaları ve toksik maddelere maruziyet gibi mesleki 
olumsuzlukların kabul edilebilir düzeye indirildiği bir çalışma ortamı sağlanmalı, bu konuda 
uzmanlık öğrencileri eğitilmelidir.   

MS 4.4. Eğitim süreci ile ilgili kararlarda, uzmanlık öğrencilerinin içinde yer aldığı şeffaf, eleştirel 
ve yapıcı bir temsiliyet sağlanmalıdır. Uzmanlık öğrencilerinin bir temsilcisi olmalı, görev ve 
sorumlulukları tanımlanmalıdır. 

MS 4.5. Tüm öğretim elemanları ve araştırma görevlilerince bilinen, uzmanlık eğitimiyle ilgili 
ölçme-değerlendirmede kullanılan yöntemi, araç - gereçleri, ölçme - değerlendirmenin 
yapılacağı zaman aralıklarını içeren bir yönerge bulunmalıdır.  

MS 4.6. Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecindeki deneyimi en az PDF tarafından yayımlanmış 
örnek asistan karnesi düzeyinde kayda alınmalıdır.  

MS 4.7. Her yıl en az bir kez eğitim programını kapsayan bir ara sınav yapılmalıdır. 

MS 4.8. Uzmanlık öğrencilerinin ve eğiticilerin birbirlerini düzenli aralıklarla değerlendirmeleri 
için uygun ortam oluşturulmalıdır. Tıbbi Patoloji uzmanlık öğrencileri, eğitimleri boyunca 
katıldıkları tüm çalışmalarda düzenli olarak geri bildirim almalıdır. Geri bildirimler rutin çalışma 
programı içinde, tüm öğretim elemanları yanısıra diğer teknik ve idari çalışanların görüşlerini 
kapsamalı, sürekli ve yapıcı olmalıdır.   

M.S 4.9. Uzmanlık öğrencileri sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişimi açısından teşvik 
edilmeli ve desteklenmelidir. 
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5. EĞİTİM VE ÖĞRETİM KADROSU  

 

MS 5.1. Eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi için yeterli sayı ve nitelikte eğitici bulunmalıdır.  

MS 5.2. Eğiticiler “Eğitici Eğitimi" almış olmalıdır. Birim eğitim sorumlusunun mutlaka “Eğitici 
Eğitimi” belgesi olmalıdır. Öğretim üyelerinin de en az yarısının “Eğitici eğitimi” belgesi 
olmalıdır. 

MS 5.3. Eğitim süreci boyunca eğiticilerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, düzenli olarak 
eğitici geri bildirimleri alınmalıdır. Bu bildirimler birim sorumlusu ve / veya eğitim sorumlusu ile 
değerlendirilen eğitici arasında paylaşılmalı, uzmanlık öğrencilerinin eğitimle ilgili genel konuları 
ilgilendiren değerlendirmeleri ise ortak toplantılarda görüşülmelidir.  
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6. EĞİTİM ORTAMI VE EĞİTSEL KAYNAKLAR:  

 

6.1. EĞİTİM ORTAMI 

MS 6.1.1. Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’ne göre Sağlık Bakanlığı 
tarafından uygunluğu tespit edilmiş ve ruhsatlandırılmış olmalıdır.  

MS 6.1.2. Eğitim Kurumu, eğitim için aşağıda belirtilen yeterli alt yapıyı sağlamalıdır: 

a) Yeterli ve isteklere uygun çalışan bilgi işletim ağı, 

b) Yeterli sayı ve deneyime sahip sekreterlik hizmeti, 

c) Havalandırma koşullarının yeterli düzeyde olduğu makroskopi salonu, 

d) Yeterli teknoloji ve işlevselliğe sahip doku takip, doku gömme, mikrotom, preparat boyama 
ve kapama alet ve / veya düzenekleri, 

e) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim sürecinde kullanacakları mikroskoplar, uzman ya da öğretim 
üyeleri ile beraber kullanılacak çok başlı mikroskoplar,  

f) Eğitim toplantıları için düzenlenmiş eğitim salonu,  

g) Uzmanlık öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı eğitim çalışmaları için gereken ortam 
(uzmanlık öğrencileri için düzenlenmiş, yayınlar, kitaplar ve eğitim araçlarına ulaşabilecekleri 
internet bağlantısına sahip çalışma ve/veya dinlenme odaları)  

h) Uzmanlık öğrencilerinin patoloji eğitimi süresince kullanmaları gereken araç ve gereçleri 
(mikroskopik ve makroskopik fotoğraflama düzeneği gibi) 

 

6.2. EĞİTİM KAYNAKLARI 

MS 6.2.1. Eğiticiler tarafından hazırlanmış mevzuat, bölüm içi eğitim programı, geçmiş tez 
çalışmaları, eğitimle ilgili dosyalar ve yazışmalar, basılı ya da bilgisayar ortamında bulunmalıdır. 
Bu belgelere tüm uzmanlık öğrencileri tarafından erişilebilmelidir. 

MS 6.2.2. Preanalitik, analitik, postanalitik evrelerde yapılması gereken işlemlere ait ayrıntılı 
bilgiler, sadece makroskopik olarak değerlendirilecek materyallerin listesi, panik tanı listesi ve 
panik tanı sırasında uygulanması gereken kurallar, histokimya ve immünhistokimya belirteç 
listesi ve tanımlamaları, eğitim programı süresince uzmanlık öğrencilerinin kullanması gereken 
form ve belgelerin açıklamalarını içeren dosya, bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası 
konsültasyon kuralları, bölüm içi kalite kontrol, kalite güvence ve kalite yönetimi ilkelerini ve 
işleyişini belirleyen yazılı belgeler eğitim kurumlarında erişilebilir yerde bulundurulmalıdır. Bu 
belgeler, eğitim programına katıldıkları sırada uzmanlık öğrencilerine tanıtılmalıdır.  
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7. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM  

 

MS 7.1. Eğitim kurumları, eğitim sürecinde eğiticiler ve uzmanlık öğrencilerinden düzenli olarak 

alınan geri bildirimleri, gelişen ve değişen teknolojik, bilimsel verileri temel alarak programa 

yönelik değişiklikler ve iyileştirmeler yapmalıdır. 


