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PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 

TIBBİ PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI 

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 

 

1.KURUMLAR 

1. 1. EĞİTİM KURUMU  

Eğitim Kurumunun Adı: 

Anabilim Dalı Başkanı /İdari Sorumlu: 

Eğitim Sorumlusu: 

 

Eğitim Programında görevli eğitimciler  

 Adı Soyadı Mezun olduğu 
fakülte 

Uzmanlık 
aldığı kurum 
ve tarih 

PDF 
Yeterlilik 
Belgesine 
sahip midir?  

Yan dal 
uzmanlığı 
(belgelendirilmiş) 

İlgi Alanı 

Eğitim 
Sorumlusu 

      

Eğitim 
Sorumlusu 
Yardımcısı 
(Var ise) 

      

Eğiticiler       

1.       

2.       

3.       

4.       
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Uzmanlık öğrencileri 

 

 
1.1.1. Uzmanlık öğrencisi eğitimi sürecinde aynı eğitim kurumu içinde ya da farklı bir eğitim 

kurumunda rotasyon mevcut mudur? Eğer böyle bir rotasyon mevcut ise, alınacak eğitim 

ile ilgili süre, eğitim programı ve eğiticiler belirlenmiş midir? Yanıt evet ise MS 1.1.1’de 

tanımlanmış olan a-b-c-d şıklarına uyum durumu açıklanmalıdır. * 

 

1.2. EĞİTİM KURUMUNUN STANDARDİZASYONU 

1.2.1. Eğitim kurumundaki patoloji laboratuvarının T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar 

Yönetmeliği koşullarına uygun olduğuna dair yazılı belge (ruhsat) mevcut mudur? * 

 

1.2.2. Laboratuvarınız ulusal ya da uluslarararası bir akreditasyon kurumu tarafından akredite 

edilmiş midir? * 

 

 Adı 
Soyadı 

Doğum 
tarihi 

Uyruğu Mezun 
olduğu 
fakülte 

Kıdemi Önceki yıl 
değerlendirdiği  
sitoloji sayısı 

Önceki yıl 
değerlendirdiği  
biyopsi sayısı 

1-        

2-        

3-        

4-        

5-        

6-        

7-        
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2. UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

2.1.  Uzmanlık Eğitimi için amaç ve hedefleri belirlenmiş, düzenli olarak uygulanan bir eğitim 

programı var mıdır? Uzmanlık öğrencisinin eğitiminin başından sonuna dek mezuniyet 

hedeflerine ulaşması için bölümünüzde uygulanan eğitim süreç ve etkinliklerini 

(rotasyonlar, eğitici dersleri, seminerler, makale ve olgu tartışmaları, davetli 

konuşmacılar, mültidisipliner toplantı ve konseyler, kurslar, ödevler, değerlendirme ve 

geri bildirim etkinlikleri) uzmanlık eğitimi süreci içindeki akış ve gelişimini de içerecek 

şekilde açıklayınız. *  

2.2. Eğitim ve çalışma programı, eğiticiler ve uzmanlık öğrencilerine düzenli olarak 

duyurulmakta mıdır, nasıl? * 

2.3. Eğitim programınızın PDF ÇEP’de öngörülen ve edinilmesi gereken bilgi, beceri ve 

tutumları içerdiği nasıl teyit edilmiştir?* Açıklayınız.  

2.4. Uzmanlık eğitimi içinde yer alan çeşitli konularla ilgili eğitim materyali, teknik donanım 

mevcut değil ise (örn: otopsi olanakları olmayan, spesifik branşlara ait ameliyat olanaklarının 

olmadığı ya da yetersiz olduğu kurumlar, ileri patolojik tekniklerin uygulanamadığı kurumlar gibi) 

bu alanlardaki eğitim ve deneyim eksikliği nasıl giderilmektedir?*  

 Kurum dışı merkezlere rotasyonlar düzenlenmekte midir? Yanıt evet ise rotasyon eğitim 

sürecini açıklayınız.*  

 Eğitim setleri mevcut mudur? Yanıt evet ise bunların nasıl oluşturulduğunu ve 

kullanıldığını açıklayınız.*  

 Uzmanlık öğrencileri konu ile ilgili kurslara katılmakta mıdır? Yanıt evet ise bu 

etkinliklerin nasıl izlendiğini ve değerlendirildiğini açıklayınız. *   
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2.5. Uzmanlık öğrencileri eğitimleri sırasında tıbbi etik, yetkiler ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirilmekte midir? Bu bilgilendirme ne şekilde yapılmaktadır? 

 

 

3. EĞİTİM YÖNETİMİ 

3.1. Eğitim ile ilgili tüm süreçler tanımlanmış mıdır? * (Uyum programı, uzmanlık eğitim 

program içeriği, yıllara göre dağılımı, kıdeme göre uzmanlık öğrencilerinin programı, 

sınava ne zaman girileceği, sınav sistemi, tez hazırlık süreçleri, uzmanlık sınavı v.b.) 

3.2. Eğitim ile ilgili tüm süreçler eğitime katılan herkes tarafından bilinmekte midir?  

3.3. Eğitim programı süresince uzmanlık öğrencilerinin kullanması gereken form ve belgelerin 

açıklamalarını içeren bir dosya bulunmakta mıdır? 

 

 

4. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ 

4.1. Uzmanlık eğitimi başında uzmanlık öğrencileri uyum programına (hastane ya da bölüm 

bazında) tabi tutulmakta mıdır? * 

4.2. Uzmanlık eğitiminin başlangıcında, uzmanlık öğrencisinin akademik danışmanı 

belirlenmekte midir?  

4.3. Uzmanlık öğrencilerine sağlığının korunması, laboratuvar güvenliği ve enfeksiyon 

kontrolü eğitimi verilmekte midir? * 

4.4. Uzmanlık öğrencilerinin çalışma saatleri, varsa nöbet sorumlulukları (bölüm içi mesai dışı 

ve/veya bölüm dışı hastane nöbeti, acil nöbeti gibi) ve nöbet süreleri ile ilgili kurallar 

bulunmakta mıdır? 

4.5. Eğiticiler ve uzmanlık öğrencilerinin tükenmişlik, uykusuzluk ve yorgunluk gibi sorunlara 

nasıl yaklaşacağı konusunda eğitim verilmekte midir? * 
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4.6. Uzmanlık öğrencileri eğitimin planlanması ve değerlendirilmesi sürecinde temsil 

edilmekte midir? * Uzmanlık öğrencilerinin bir temsilcisi var mıdır? Uzmanlık öğrencisi 

temsilcisinin görev ve sorumlulukları tanımlanmış mıdır?* 

4.7. Uzmanlık öğrencilerinin görevleri sırasında ortaya çıkan sorunlar kaydedilmekte midir?  

4.8. Uzmanlık öğrencilerine değerlendirme sınavı uygulanmakta mıdır? Uygulanıyor ise 

sıklığını ve içeriğini belirtiniz (sözlü, yazılı, çoktan seçmeli, klasik, makroskopik, 

mikroskopik değerlendirme içeren )* 

4.9. Uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri süresince temel yetkinlik alanlarına göre (tıbbi bilgi 

yetkinliği, pratiğe dayalı bilgi yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik, profesyonellik 

yetkinliği, sisteme dayalı uygulama) biçimlendirici değerlendirmeleri (eğitim sürerken 

uzmanlık öğrencilerinin amaçlanan yetkinlikleri ne derece kazandığını, kazanamadıysa 

nedenlerini belirlemek, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek amacıyla yapılan 

değerlendirme) yapılmakta mıdır? * 

4.10. Sınav yönergesi mevcut mudur?* 

4.11. Uzmanlık öğrencilerinin karneleri mevcut mudur?* Karnelerin değerlendirilme sıklığını ve 

kimler tarafından değerlendirildiğini belirtiniz.   Bu karneler uzmanlık sınav öncesinde 

değerlendirilmekte midir?  

4.12.  Uzmanlık öğrencisi eğitim düzeyi ile ilgili eğiticilerden düzenli geri bildirim alınmakta 

mıdır? Bunun sonucunda uzmanlık öğrencilerine geri bildirim verilmekte midir?* 

4.13. Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi sırasında sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişimi 

teşvik edilmekte ve desteklenmekte midir? (Ulusal, uluslararası kongre, sempozyum ve 

kurs gibi etkinliklere katılmaları) 

 Patoloji bölümünün son beş yıl içinde ulusal ve uluslararası (SCİ kapsamında ve 

dışında) dergilerde yayınlanan makale sayısı: (ayrı ayrı belirtiniz)  

 Patoloji bölümünün ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulup bildiri kitapçığına 

basılan sözlü ya da poster bildiri sayısı: (ayrı ayrı belirtiniz) 

 Patoloji bölümünde son beş yılda yürütülen proje sayısı: 
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 Son bir yıl içinde kurs, sempozyum ve kongrelere katılan uzmanlık öğrencisi sayısı: 

 Son bir yıl içinde sözlü ya da poster bildirisi sunan uzmanlık öğrencisi sayısı: 

 Son bir yıl içinde yurt içi ve yurt dışı yayında adı geçen uzmanlık öğrencisi sayısı: 

 Eğitim kurumundan uzmanlığını alan kişilerden son beş yıl içinde yeterlilik 

sınavına girenlerin sayısı: 

 

5. EĞİTİM VE ÖĞRETİM KADROSU  

5.1. Kurumda kaç eğitici yer almaktadır? 

5.2. Eğitici eğitimi kursuna katılan öğretim üyesi sayısı kaçtır? *(Eğitici eğitimi belgelerini 

ekleyiniz 

5.3. Eğitim ile ilgili uzmanlık öğrencilerinden eğiticiler hakkında düzenli geri bildirim 

alınmakta mıdır? * Geri bildirim alınmakta ise nasıl alındığı ve eğiticiye iletim şeklini 

anlatınız. 

 

6. EĞİTİM ORTAMI VE EĞİTSEL KAYNAKLAR:  

6.1. EĞİTİM ORTAMI 

6.1.1. Pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerdeki tüm gereksinimleri karşılayabilen 

bölüm içi bir bilgi işletim sistemi mevcut mudur?  

6.1.2. Yeterli sayı ve deneyime sahip sekreterlik hizmeti mevcut mudur? 

6.1.3. Sekreter odası bulunmakta mıdır? 

6.1.4. Kayıt – Kabul - sonuç verme odası var mıdır? 

6.1.5. Patoloji laboratuvarında yeterli havalandırma sistemi bulunmakta mıdır? 

6.1.6. Makroskopi odası mevcut mudur? Kapasite ve özelliklerini açıklayınız 

6.1.7. Otopsi odası ve ekipmanları bulunmakta mıdır? 
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6.1.8. Rutin doku takip alanı (Doku takip, gömme, kesit alma, boyama, sitolojik materyal 

hazırlama) var mıdır? 

6.1.9. İmmünhistokimya çalışılmakta mıdır? Hangi yöntem kullanılmaktadır 

(Manuel/otomatize)? 

6.1.10. Sıvı bazlı sitolojik inceleme yapılmakta mıdır? 

6.1.11. Moleküler inceleme yapılmakta mıdır? Hangi testler uygulanmaktadır? 

6.1.12. İmmünfloresan mikroskop var mıdır? Varsa aktif olarak kullanılmakta mıdır? Hangi 

biyopsiler değerlendirilmektedir? 

6.1.13. Düzenli rapor, lam ve blok arşivi bulunmakta mıdır? 

6.1.14. Mikroskopi çalışma odası var mıdır? 

6.1.15. Bölümde çok başlı eğitim mikroskobu bulunmakta mıdır? Özelliklerini belirtiniz (Kaç 

başlıklı, kaç adet). 

6.1.16. Eğiticilerin her biri dual başlıklı eğitim mikroskobu kullanmakta mıdır? 

6.1.17. Eğiticilerin odalarında internet erişimi olan bilgisayar bulunmakta mıdır? 

6.1.18. Uzmanlık öğrencilerinin çalışabilmeleri için bireysel mikroskopları bulunmakta mıdır? 

6.1.19. Uzmanlık öğrencilerinin odalarında internet erişimi olan bilgisayar bulunmakta mıdır? 

Sayısını belirtiniz. 

6.1.20. Makroskopi görüntüleme sistemi bulunmakta mıdır? Gereken tüm vakalarda 

makroskopik fotoğraflama ve/veya şematik çizim yapılmakta mıdır? Makroskopik 

görüntüler dijital ortamda düzenli bir şekilde arşivlenmekte midir? 
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6.1.21. Asistan odası var mıdır? Uzmanlık öğrencilerinin konfor alanı neleri içermektedir? 

Kapasitesi ne kadardır ve kullanımı kimlere açıktır? 

6.1.22. Uzman ve öğretim üyeleri odaları bulunmakta mıdır? Dağılımı nasıldır? 

6.1.23. Dinlenme odası var mıdır? Dinlenme odasının imkanları nelerdir? Uzmanlık öğrencileri 

bu alanlardan nasıl faydalanmaktadır? 

6.1.24. Programda akademik kadro dışında kalan idari, yönetsel ve teknik laboratuvar 

personelinin sayısını ve niteliklerini belirtiniz.  

6.1.25. İdari, yönetsel ve teknik laboratuvar personelinin yazılı görev tanımları var mıdır?*  

6.1.26. Bölümde ayrı veya diğer kliniklerle birlikte eğitim için kullanılan bir toplantı salonu 

bulunmakta mıdır? 

6.1.27. Toplantı salonunda mikroskopik görüntüyü ekrana yansıtan görüntüleme sistemi 

bulunmakta mıdır?  

6.1.28. Eğitim süreçlerinde kullanılmak üzere eğiticilerin ve/veya uzmanlık öğrencilerinin 

erişimine açık bir eğitim görüntü arşivi var mıdır? 

6.1.29. Uzmanlık öğrencisi eğitim sürecinde on-line ve uzaktan eğitim imkanları (teams, zoom, 

video ve dijital ortamda görsel ve yazılı kaynak) mevcut mudur? 

 

6.2. EĞİTSEL KAYNAKLAR 
 

6.2.1. Eğiticiler tarafından hazırlanmış mevzuat, bölüm içi eğitim programı, geçmiş tez 

çalışmaları, eğitimle ilgili dosyalar ve yazışmalar, basılı olarak ya da bilgisayar ortamında 

bulunmakta mıdır? Bu belgelere uzmanlık öğrencileri erişebilmekte midir? 

6.2.2. Eğitim kurumunda Kalite Kontrol Sistemi uygulanmakta mıdır? Uygulanmakta ise hangi 

sistem uygulanmaktadır? (TSE, ISO gibi). Uzmanlık öğrencileri bu sistem/sistemlerle ilgili 

bilgi sahibi olup, sistemin gereklerini yerine getirebilmekte midir?  

6.2.3. Preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlere ait kılavuzlar var mıdır? Uzmanlık öğrencileri 

bu süreçler hakkında bilgi sahibi midir?  
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6.2.4. PDF’nin öngördüğü standartlara uygun doku tespit kılavuzu bulunmakta mıdır?* 

6.2.5. PDF çalışma grupları tarafından hazırlanan ya da aynı bilgileri içeren 

makroskopik değerlendirme, örnekleme, mikroskopik inceleme ve rapor yazım kılavuzları 

bulunmakta mıdır?* 

6.2.6. Makroskopik değerlendirme, mikroskopik inceleme ve rapor yazımı ulusal ve uluslararası 

kılavuzlara göre mi yapılmaktadır? * (Örnek rapor formatlarını ekleyiniz) 

6.2.7. Bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası konsültasyon kurallarını içeren belge bulunmakta 

mıdır?* 

6.2.8. Sadece makroskopik düzeyde değerlendirme yapılacak materyal listesi var mıdır? Bu 

materyallerle ilgili makroskopik değerlendirme kılavuzu oluşturulmuş mudur?* 

6.2.9. Histokimya ve immünhistokimya belirteç listesi ve tanımlamaları var mıdır?* 

6.2.10. Panik tanı listesi bulunmakta mıdır?* Panik tanı bildirimi nasıl yapılmaktadır?* 

6.2.11. Uzmanlık öğrencilerinin görev sorumluluğunu bir başka meslektaşına devretmesi 

sırasında uyması gereken kurallar yazılı olarak bulunmakta mıdır? * 

6.2.12. Eğitim sırasında başvurulacak kaynak listesi uzmanlık öğrencilerine verilmiş midir?* 

6.2.13. Uzmanlık öğrencisine verilen her görev için bu görevlerle ilgili danışacağı ve sorumluluğu 

alan bir eğitici var mıdır?  

6.2.14. Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum yapma konularında yapılandırılmış bir 

eğitim verilmekte midir?  

6.2.15. Uzmanlık öğrencilerine eğitimleri sırasında klinik ve deneysel araştırma konusunda 

yapılandırılmış bir eğitim verilmekte midir?  

6.2.16. SCI kayıtlı dergilere erişim sağlanmakta mıdır? Erişim sağlanabilen patoloji dergi sayısı 

nedir? 
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6.2.17. Uzmanlık öğrencilerinin okuma ve eğitim, makroskopik değerlendirme, mikroskopik 

değerlendirme ve araştırma faliyetleri için haftalık ayırdıkları ortalama süreleri belirtiniz. 

6.2.18. Uzmanlık öğrencilerine, sorumluluğunu aldığı eğitim materyallerini öğretim görevlileri ile 

birlikte raporlamadan önce kendi başlarına inceleyip ön tanı oluşturma imkanı için 

yaklaşık ne kadar zaman verilmektedir? 

6.2.19. Eğitim kurumunda değerlendirilen yıllık ortalama biyopsi sayısı nedir? 

6.2.20. Eğitim kurumunda değerlendirilen yıllık ortalama sitolojik materyal sayısı nedir? 

Jinekolojik ve jinekoloji dışı, ince iğne aspirasyonu olarak açıklayınız. 

6.2.21. Eğitim kurumunda erişkin otopsisi yapılmakta mıdır? (Cevabınız hayır ise aşağıdaki 

soruyu cevaplayınız) 

 Uzmanlık öğrencileri erişkin otopsi deneyimini ikincil bir kurumda 

gerçekleştirmekte midir? 

6.2.22. Eğitim kurumunda pediatrik, perinatal ve fetal otopsisi yapılmakta mıdır? (Cevabınız 

hayır ise aşağıdaki soruyu cevaplayınız) 

 Uzmanlık öğrencileri pediatrik, perinatal ve fetal otopsi deneyimini ikincil bir 

kurumda gerçekleştirmekte midir? 

6.2.23. Bir uzmanlık öğrencisi bir yıl içinde yaklaşık olarak en az kaç cerrahi patoloji materyali 

incelemektedir?  

6.2.24. Bir uzmanlık öğrencisi bir yıl içinde yaklaşık olarak en az kaç jinekolojik sıvı ve jinekoloji 

dışı sıvı materyali incelemektedir? 
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6.2.25. Bu bölümdeki sorular patolojinin değişik alanlarındaki materyalin (biyopsi/sitoloji/otopsi) 

yeterli olup olmadığı, bölümde yeterli materyal yoksa nasıl telafi edildiğine ilişkindir. 

Rotasyon ve eğitim setleri dışında bir çözüm varsa diğer sütununda açıklayınız. Materyal 

yetersiz ve /veya rotasyon, eğitim setleri ve diğer olanaklar mevcut değil ise lütfen 

yetersiz kutucuğunu işaretleyiniz. 

 

İLGİLİ ALAN YETERLİ ROTASYON EĞİTİM SETİ DİĞER YETERSİZ 

Baş-boyun patolojisi      

Endokrin patoloji      

Üropatoloji      

Nefropatoloji      

Kemik ve yumuşak doku patolojisi      

Jinekopatoloji      

Meme patolojisi      

Gastrointestinal patoloji      

Hepato-pankreato-biliyer patoloji      

Pulmoner patoloji      

Hematopatoloji      

Dermatopatoloji      

Nöropatoloji      

Kardiyovasküler patoloji      

Pediatrik ve perinatal patoloji      

Oftalmik patoloji      

Sitopatoloji      

Histokimya ve immünhistokimya      

İmmünfloresan mikroskopisi yöntem, 

belirteçler ve kullanımı 

     

Elektron mikroskopisi teknikleri ve kullanımı      

Moleküler patoloji      

Otopsi      
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7. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM  

7.1. Eğitim toplantılarının kayıtları tutulmakta mıdır? Tutuluyor ise son eğitim dönemine ait 

kayıtlardan en az 5 tanesini örnekleyiniz. * 

7.2. Eğitim yılı sonunda eğitim programının değerlendirmesi yapılmakta mıdır? 

Değerlendirme nasıl, kimler tarafından ve hangi araçlar (eğiticiler ve uzmanlık 

öğrencilerinden düzenli olarak alınan geri bildirimler, uzmanlık öğrencisi sınav sonuçları, 

gelişen ve değişen teknoloji, yenilenen bilimsel veriler gibi) kullanılarak yapılmaktadır, 

kayıt altına alınmakta mıdır? *   

7.3. Değerlendirmeler sonucu planlanan iyileştirmeler yapılmakta mıdır? Yapılan 

iyileştirmeler kayıt altına alınmakta mıdır?* (İyileştirme planlandığını gösterir tutanak ya 

da iyileştirme yapıldığını gösterir farklı dönemlere ait eğitim programları sunulabilir.)  

 

 

 

 

 

 

* Bu sorulara yönelik cevaplar belgelerle desteklenmelidir. Bu soruların dışındaki 

diğer sorulara ait belgeler denetim sırasında sunulacak veya gösterilecektir. 


