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PATOLOJİ 
DERNEKLERİ  
FEDERASYONU 

 
 

BÜLTEN Ocak 2008 
 

SAYI: 2 
BASKAN’dan 
 
   Değerli meslektaşım, 
 
   Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun 
aktiviteleri konusunda sizi bilgilendirme 
amacıyla periyodik bültenler 
hazırlamayı planlamıştık. Elinizdeki 
bülten bunlardan ikincisi olup, bu 
dönemde yapılmaya çalışılan 
etkinliklerimizi özetlemektedir.  
 
   Federasyonumuz internet sayfasının 
aktif olarak çalışması sağlandı ve 
içeriğinin İngilizce’ye çevrilmesi işlemi 
de tamamlanmak üzere. Bugüne dek 
internet sayfasına kaydı yapılan üye 
sayısı 260’dır. İnternet sayfasında her 
ay değişecek bir olgu sunumu köşesi 
hazırlanmış olup bu amaçla çok sayıda 
meslektaşımıza olgu göndermeleri için 
çağrıda bulunulmuştur. Sizlerin 
katkısıyla bu etkinliğin kısa zamanda 
hizmete girmesini sağladığımızı 
duyurmak istiyorum.  
 
   Federasyon bünyesinde değişik 
konularda oluşturulmuş olan 
komisyonlar çalışmalarını sürdürdüler: 
 
   Dergi Komisyonu: Federasyon 
yayın organı Türk Patoloji Dergisi 
editörler kurulunun titiz, düzenli ve 
özverili  çalışmaları ile güncel tarihi 
yakalayacak şekilde yayınına devam 
etti. Bu amaçla 6 aylık bir sürede 6 
sayının basılıp dağıtılması sağlandı.  

Yeni teknolojik olanaklardan bütçemiz 
dahilinde yararlanma yoluna gidildi. 
Bugün dergimiz editörleri hakem 
kurulları ile “online” yazışmalar 
yapabilmektedir. Buna ek olarak 
dergimizin görsel kalitesinde de 
iyileştirme yapılmıştır. Bütün bunların 
sonucunda meslektaşlarımızın Türk 
Patoloji Dergisi’ne gönderdikleri 
araştırma sayısında artış meydana 
gelmiştir. Ulusal ve uluslararası Tıp 
dizinlerine gerekli başvurular yapıldı. 
Dergiye ait internet sayfası da yeniden 
yapılandırıldı ve Türk Patoloji Dergisi, 
Patoloji Bülteni ve Aegean Pathology 
Journal’in yayınlanmış tüm eski 
sayılarının taranarak internete konması 
için hazırlıklara başlandı. 
 
   Standardizasyon Komisyonu’nun 
yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
ve hepimiz için gerekli olan bazı 
metinler internet sayfasında üyeleri-
mizin hizmetine sunulmuştur. Bu 
komisyonun yaptığı ikinci etap 
çalışmaların başlangıcını patoloji 
laboratuvarlarının standardizasyonu 
konusuyla ilgili bir anket oluşturmak-
tadır. Tüm devlet kurumu ve özel 
laboratuvarlara gönderilen bu anketle-
rin yanıtlanması konusunda meslektaş-
larımızın gerekli duyarlılığı gösterece-
ğinden eminiz. Anketler değerlendiril-
dikten sonra sonuçları Federasyon 
internet sayfasında yer alacaktır.  
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   Eğitim Komisyonu’nun tıpta 
uzmanlık öğrencisi eğitimi ile ilgili 
olarak hazırladıkları rapor Sağlık 
Bakanlığı’na iletilmiş olup önümüzdeki 
günlerde internet sayfasında yer 
alacaktır.  
 
   Etik Kurul iki kez toplanmış olup 
hazırlamış oldukları “aydınlatılmış 
onam” ve “araştırma materyalinin 
kullanılması” hakkındaki formlar 
internet sayfamızda yer almaktadır. 
Etik kurulumuz son derece ayrıntılı bir 
yönerge hazırlamıştır. Etik Kurul’da yer 
alan meslektaşlarımız arasından, 
Yönetim Kurulumuzca belirlenen iki asil 
iki yedek üyenin TTB UDEK Etik 
Kurulu’nda Federasyon’umuzu temsil 
edecektir.  
 
   Ü c r e t  K o m i s y o n u :  Bazı 
merkezlerde rutin uygulamaya giren 
CİSH ve SİSH incelemelerinin Bütçe 
Uygulama Talimatında Patoloji 
incelemeleri altında yer alması ve 
ücreti için Sağlık Bakanlığı’na yazı 
yazıldı.   
 
   Dört yöresel Patoloji Derneği ile 
Sitopatoloji Derneğinin yıllık bilimsel 
faaliyetlerinin koordinasyonu sağlandı 
ve etkinlikler Federasyon internet 
sayfası ve bülten yoluyla duyurulmaya 
başlandı. 
   
 

   Federasyonumuz Nisan ayında 
Anka ra ’ da  immünoh i s t ok imya  
konusunda uygulamalı (bu nedenle de 
kısıtlı sayıda doktor ve teknisyenin 
katılabileceği) bir kurs için ön 
hazırlıkları tamamlamış olup duyuruları 
yakın zamanda üyelerimize ulaşacaktır. 
Bu konuda üç büyük il dışındaki 
bölümlere öncelik verilecektir. 
   
   18. Ulusal Patoloji Kongresi 
Çukurova Patoloji Derneği tarafından 
Patoloji Dernekleri Federasyonu ile 
eşgüdümlü olarak yapılacaktır. Kongre 
yer, tarih, katılım ücretleri ve 
organizasyon firması gibi ayrıntılar 
belirlenmiş olup, Çukurova Patoloji 
Derneği tarafından ilk duyurusu bu 
bülten ile sizlere iletilmektedir.     
 
   Özellikle internet sayfasına 
üyeliğinizin karşılıklı iletişimi daha sık 
ve kolay hale getireceğini umuyor, her 
konuda aktif katılımınızı bekliyor ve 
sağlıklı, mutlu bir yıl diliyoruz.  
 
   Saygılarımızla 
 
 
   Yönetim Kurulu adına 
   Başkan 
   Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı 
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21. AVRUPA PATOLOJİ KONGRESİ 
Değerli Meslektaşlarım,  
Türk Patoloji Derneği’nin 

düzenlediği 21. Avrupa Patoloji 
Kongresi 8-13 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.  
Toplam 2394 katılımcı ve 140 
refakatçinin bulunduğu kongre bugüne 
kadarki Avrupa Kongreleri içinde en 
yüksek katılımcı sayısına ulaşan kongre 
oldu. 

8 Eylül 2007 günü düzenlenen 6 
adet “precongress meeting” ile kayıt ve 
açılış törenlerinin ardından 4.5 gün 
boyunca kimi zaman 7, kimi zaman 8 
paralel salon halinde oturumlar başladı 
ve patolojinin çok değişik konularında 
sempozyumlar, kurslar, slide 
seminerleri yer aldı. İlk kez bu kadar 
fazla paralel salonda yapılan kongrede 
80’i aşkın ülkeden gelen katılımcıların 
toplam 1494 bildirisi yer aldı.  

Kongre ile paralel olarak yapılan 
Ulusal Patoloji Kongresi’nde de 403 
poster bildirisi sunuldu.  
Açılış töreninde ülkemizde modern 
patolojinin kurucuları olan Hamdi Suat 
Aknar, Philipp Schwartz ve Siegfried 
Oberndorfer’den söz edilerek camianın 
şükran duyguları dile getirildi. Bu arada 
Prof Schwartz’ın çocukları ve Prof 
Oberndorfer’in torununun kongreye 
davet edilip birer plaket verilmesi 
izleyenlere duygulu anlar yaşattı.  
 

Açılış törenine katılan 
meslektaşlarımız “Anadolu Ateşi”nin 
muhteşem gösterisini hayranlıkla 
izlediler. Kongrenin sosyal etkinlikleri 
içerisinde Tuluyhan Uğurlu’nun Aya 
İrini Kilisesi’nde verdiği konser de 
büyük ilgi topladı. 

12 Eylül akşamı Feriye 
Restoran’da verilen gala yemeğine 
katılanlar, nefis Türk mutfağı yemekleri 
eşliğinde  İstanbul Boğazı’nın 
güzelliğini bir kez daha yaşadılar.  

Gerek kongre sırasında sözel 
olarak, gerekse kongre sonrası yazılan 
mektuplarla kongrenin bilimsel, sosyal 
açıdan ve organizasyon yönünden son 
derece başarılı olduğu dile getirildi ve 
bağımsız bir Fransız araştırma 
şirketinin yaptığı anket sonuçlarıyla da 
kanıtlandı.  

Türkiye’den  411 bildiri yanında 
çok sayıda meslektaşımızın da başarılı 
sunumlarıyla yer aldığı bu 
organizasyon ülkemiz patologlarının 
Avrupalı meslektaşları ile daha yakın 
bağlar oluşturmasına yardımcı 
olduğuna ve ülke tanıtımına katkıda 
bulunduğuna inanıyoruz.  
  
Prof. Dr. Sıtkı TUZLALI 
Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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21. Avrupa Patoloji Kongresi’nden. . .  
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FAALİYETLER VE DUYURULAR 
         18.Ulusal Patoloji Kongresi 
25-29 Ekim 2008 tarihleri arasında, 
Antalya Belek Maritim Pine Beach 
Otel’de Türk Patoloji Federasyonu ve 
Çukurova Patoloji Derneği’nin işbirliği 
ile gerçekleştirilecektir.  
 Bu kongre Federasyonun her yıl 
bir patoloji derneği ile gerçekleştirme 
kararı aldığı Ulusal kongre düzenleme 
uygulamasının ilki olacaktır. Kongre 
düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi için 
“United Expo” firması ile antlaşmaya 
varılmıştır. 
   
 

        Bilimsel ve sosyal programın 
patoloji ailesi için en üst düzeyde 
gerçekleşmesi amacıyla çalışmalarımız 
devam etmekte olup, yakında sizlerle 
paylaşılacaktır. 
 Katkı ve katılımlarınız ile 
guzelleşecek olan 18. Ulusal Patoloji 
Kongresi’nde birlikte olmak dileği ile 
sevgi ve saygılarımızı sunarız. 
 
 
Prof. Dr. Suzan ZORLUDEMİR 
Çukurova Patoloji Derneği Başkanı 
18. Ulusal Patoloji Kongresi Düzenleme 
Kurulu adına 
 

 
 

EGİTİM KOMİSYONU 
     Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Eğitim Komisyonu, 3 kasım 2007 
tarihinde Ankara’da Başkent 
Üniversitesinde toplandı. Toplantıya 
sadece İstanbul’dan Dr. Dilek 
Yılmazbayhan (mazeretleri nedeniyle) 
katılamadı. 
     Toplantıda; Türkiye’de Patoloji 
Uzmanlık Eğitimine rehberlik etmesi 
düşünülen, tüm kurumların kullanımına 
açık, federasyon web sayfası ve 
dergide yayınlanabilecek “ Patoloji 
Uzmanlık Eğitimi Programı” nın 
yazılmasına başlandı. Program büyük 
ölçüde yazıldı. Eksik olan bölümleri 
paylaşıldı. Takip eden günler, haftalar 
içinde elektronik posta yoluyla 
eklentiler yapıldı.  
     Aynı toplantıda asistan karnesi 
örneği içeriği tartışıldı. Ana konular 
üzerinde görüş birliği oluştu. Belirlenen 
şekli ile hazırlaması için Dr. Ender 
Düzcan’a yetki ve görev verildi. 
 
Patoloji Uzmanlık Eğitimi Programı 
İçeriği: 
1 Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitiminin 
amacı; 
2 Eğitim Altyapısı 
2a Yerleşim 
2b Eğitici Kadrosu ve ilgi alanları 

 
2c Donanım 
3 Eğitim Süreci 
3a Eğitim Süresi 
3b Çalışma düzeni 
3c . İncelenen Materyal sayı ve niteliği 
3d  Uzmanlık Öğrencisi Eğitim 
Rotasyonları 
3d- 1 Rutin işleyişteki rotasyonlar 
1.1 ....... Patolojisi 
Amaç: 
Sorumlu Uzman Patologlar: 
Asistanın  ilk iki yıl  edinmesi gereken 
beceriler: 
... 
Asistanın  son iki yıl  edinmesi gereken 
beceriler: 
3d-2 Kurum dışı rotasyonlar 
4 İşleyiş ve Sorumluluklar 
4-1 Sekreterya 
4.2 Laboratuvar Teknisyenleri 
4.3 Uzmanlık öğrencileri 
5- Çalışma programı 
6. Patoloji materyalinin 
değerlendirilmesi: 
6 a Makroskopik inceleme: 
6c İntraoperatif değerlendirme: 
7 Bölüm İçi Olgu, Makale Sunumları, 
seminerler 
7a Bölüm içi olgu sunumları ve 
bölümler arası toplantılar: 
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7b Makale Sunumu: 
7c Seminerler 
8 Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar, 
Ulusal ve Uluslararası toplantılar 
9 Uzmanlık Tezi 
10 Genel Kurallar 
11 Yabancı Dil Becerisi 
12 Araştırma Görevlisi Geri Bildirimleri  
13 Araştırma Görevlisi Değerlendirme 
Toplantısı  
14 Asistan Eğitim Defteri 
15 Sınavlar ve değerlendirme (Ender 
Düzcan) 
16 Araştırma Görevlisi Eğitim İçeriği 
Kayıt Sistemi 
 
Saygılarımızla 
 
Eğitim Komisyonu 
8 Ocak 2008 

 

 
 
 
 

ETİK KOMİSYONU 
Patoloji Dernekleri Federasyonu 

bünyesinde TTB Uzmanlık Dernekleri 
Etik Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 
30 Haziran 2007 tarihinde bir Etik 
Kurul oluşturulmasına karar verildi. 
Kurulun üyeliğine Prof.Dr.İlhan Tuncer 
(Çukurova Patoloji Derneği), 
Prof.Dr.Süha Göksel (Türk Patoloji 
Derneği), Doç.Dr.Hüseyin Üstün 
(Ankara Patoloji Derneği), 
Prof.Dr.A.Rıza Kandiloğlu (Ege Patoloji 
Derneği), Prof.Dr.Yavuz Özoran (KTÜ 
Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) ve 
Prof.Dr.Mete Korkut Gülmen (Ç.Ü.Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı) 
seçildiler.  
        Kurucu Etik Kurul, ilk toplantısını 
09 Eylül 2007 Pazar günü Avrupa 
Patoloji Kongresinin yapıldığı Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezinde Prof.Dr.İlhan 
Tuncer’in Başkanlığında ve 
Prof.Dr.Yavuz Özoran’ın sekreterliğinde 
ge r çek l e ş t i r d i .  P r o f .D r .A .R ı za  
Kandiloğlu’nun mazereti nedeniyle 

1-P a t o l o j i  D e r n e k l e r i  
Federasyonu Etik Kurul Yönerge 
Taslağı, 

2-Konsültasyon etiği, 
3-Patoloji uygulamalarında etik 

sorunlar, 
4-Etik kurul çalışma programı ve 

çalışma takviminin belirlenmesi, 
5-Öner i  ve  dilekler, konulu 

gündem maddeleri görüşüldü. 
 
         Dr.İlhan Tuncer ve Dr.Mete 
Korkut Gülmen tarafından hazırlanan 
Patoloji Dernekleri Federasyonu Etik 
Kurul Yönerge taslağı görüşüldü. Bu 
taslaktaki maddeler tek tek incelendi 
ve bu yönergeye ek yönergeler 
hazırlanması için görev dağılımı yapıldı. 
         Konsültasyon Etiği tartışıldı. 
Daha önce Ege Patoloji Derneği 
tarafından hazırlanan Konsültasyon 
Etiği çalışma metni temel alınarak ileri 
çalışmalar yapılmasına, 
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katılamadığı bu toplantıda, 
  

-Bilimsel Araştırmalar için etik kurul 
başvuru formu ve bilimsel araştırma 
etik kurul yönerge taslağı oluşturulması 
için Prof.Dr.Yavuz Özoran’ın hazırlıklar 
yapmasına,  
 
-Prof.Dr.Süha Göksel, Doç.Dr.Hüseyin 
Üstün, Doç.Dr.Binnur Üzmez ve 
Prof.Dr.Mete K.Gülmen’in frozen 
kesitlerde doku tanısı, İ.İ.A.B ve otopsi 
uygulamaları için bilgilendirilmiş onam 
formları konularında hazırlıklar 
yapmalarına,  
 
-Doç.Dr.Binnur Üzmez’in  Sitopatoloji 
Derneği temsilcisi olarak Kurula 
alınması için Patoloji Dernekleri 
Federasyonu Yönetim Kuruluna öneri 
götürülmesine karar verildi. 
 

İkinci toplantı 08 Aralık 2007 
Cumartesi günü 08.30-18.00 saatleri 
arasında Prof.Dr.Yavuz Özoran’ın ev 
sahipliğinde K.T.Ü. Rektörlük Senato 
Odasında Prof.Dr.İlhan Tuncer, 
Prof.Dr.Süha Göksel, Doç.Dr.Hüseyin 
Üstün, Prof.Dr.A.Rıza Kandiloğlu, 
Prof.Dr.Yavuz Özoran, Prof.Dr.Mete 
Korkut Gülmen ve Doç.Dr.Binnur 
Üzmez’in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu 
toplantıda; 

 
-P ro f .Dr .A .R ıza  Kand i loğ lu ’nun 
hazırlamış olduğu Konsültasyon Etiği 
Yönerge taslağı ve Konsültasyon form 
taslağı tartışıldı. Öneri ve görüşler 
doğrultusunda yapılan değişiklikler ile 
Patoloji Dernekleri Federasyon Yönetim 
Kurulu’na sunulmasına karar verildi. 
 
-Prof.Dr.Yavuz Özoran ve çalışma 
arkadaşlarının hazırlamış oldukları 
Araştırma Projesi Etik Kurul Yönergesi 
ve Araştırma Projesi Etik Kurul başvuru 
formları ve ekleri incelendi. Öneriler 
ışığında yapılan düzeltmeler ile kabul 
edildi. 
 

 

-Prof.Dr.Süha Göksel tarafından 
önerilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik 
Kurul Araştırma Projeleri 
değerlendirme formu benimsendi. 
Patoloji Dernekleri Federasyonu Etik 
Kurul Araştırma Projesi Değerlendirme 
Formu şeklinde düzenlenerek 
kullanılmasına karar verildi. 
-Sitopatoloji’de İİAB işlemleri için 
Doç.Dr.Binnur Üzmez ve 
Doç.Dr.Hüseyin Üstün tarafından 
sunulan Bilgilendirilmiş Onam Formu 
örneği görüşüldü ve kabul edildi.  
 
-O t o p s i  u y g u l a m a l a r ı n d a  
Bilgilendirilmiş Onam Formu için 
Prof.Dr.Mete Korkut Gülmen 
açıklamalarda bulundu ve Dr.Gülmen 
tarafından hazırlanan formun Patoloji 
Dernekleri Federasyon Yönetim 
Kuruluna sunulmasına karar verildi. 
 
-B i r  m eslekdaşımızın Patoloj i  
Dernekleri Federasyonu Yönetim 
Kuruluna  etik ihlali konulu başvurusu, 
Etik Kurula incelenmek üzere 
gönderildi. Konu hakkında kurulun 
yapmış olduğu değerlendirme 
sonucundaki kanaat raporu, Onur 
Kurulunda değerlendirilmek ve karar 
oluşturmak üzere Patoloji Dernekleri 
Federasyon Yönetim Kuruluna sunuldu.  

Trabzon’da Prof.Dr.Yavuz Özoran 
ve çalışma arkadaşlarının Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 
sıcak ev sahipliğinde, özenle seçilmiş 
bitki florası, peyzajı, deniz kenarındaki 
konukevi ile ayrıcalıklı bir üniversite 
kampusü, Karadenizin doğal 
güzellikleri ve mutfağı, belleklerimizde 
unutulmayacak anılar bıraktı.  

 
Bir sonraki toplantının; Patoloji 

uygulamalarındaki etik konular, frozen 
kesitlerindeki doku tanısında 
bilgilendirilmiş onam formu konularını 
görüşmek üzere 2008 Şubat ayı 
içerisinde Adana’da yapılması 
kararlaştırıldı. 
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Etik Kurul çalışmalarının üyelere 
duyurulması, görüş ve önerilerin 
alınması amacıyla; Prof.Dr.İlhan 
Tuncer ve Prof.Dr.Mete Korkut Gülmen 
tarafından Patoloji ve Etik, Patoloğun 
Yasal Sorumlulukları konulu konuşma, 
18 Ocak 2008 tarihinde Çukurova 
Patoloji Derneğinin Aylık Bilimsel 
toplantısında gerçekleştirildi. Ayrıca 28 
Mart 2008 tarihinde Ankara Patoloji 
Derneği Bilimsel Programında 
Prof .Dr.İ lhan Tuncer  taraf ından 
Patolojide Etik konulu bir sunu 
yapılacaktır.  
Etik Kurul çalışmaları sonunda 
hazırlanan yönerge taslakları ve 
belgelerin onayı ile etik kurul üyelerinin 
seçimi, Patoloji Dernekleri 
Federasyonunun 25-29 Ekim 2008  

 
tarihleri arasında Antalya’da yapılacak 
olan Ulusal Patoloji Kongresi sırasında 
yapılacak Patoloji Dernekleri 
Federasyonu Genel Kurulunda  
gerçekleştirilecektir.  

Bu süre içerisinde hazırlanan 
yönerge ve metinler, Patoloji 
D e r n e k l e r i  F e d e r a s y o n u n u n  
www.turkpath.org.tr adresinde görüş 

ve önerilerinize açılmıştır. 
Saygılarımızla. 

     
 Prof.Dr.İlhan TUNCER 
     
 Kurucu Başkan 
     
 Patoloji Dernekleri Federasyonu 
Etik Kurulu Adına 
 

 

STANDARDİZASYON KOMİSYONU 
Ülkemizde faaliyet gösteren Patoloji 
L a b o r a t u a r l a r ı n ı n  k a l i t e  
standardizasyonu, Federasyonumuzun 
üzerinde önemle durduğu bir konudur. 
Standardizasyon Komisyonu olarak ilk 
aşamada patoloji laboratuarında 
güvenlik ve toplam kalite ile ilgili ana 
konuları özetleyen yönergeler 
hazır lamış ve Patoloji Dernekler 
Federasyonu’nun internet sitesinde 
genel kullanıma açmıştık. Bundan 
sonraki aşamada patoloji 
laboratuarlarında yaşanan sorunları 
saptamak ve çözüm yollarını belirlemek 
amacı ile bir anket düzenledik ve 
ulaşabildiğimiz üniversite hastaneleri, 
devlet hastaneleri ve özel 
laboratuarlara anket formunu 
gönderdik. Bu anket ile elde edilecek 
veriler, sizlerle paylaşılacak ve 
önümüzdeki dönemde Patoloji 
L a b o r a t u a r l a r ı n ı n  k a l i t e  
standardizasyonu ve kalite 
iyileştirilmesi çalışmalarımıza ışık 
tutacaktır. Ulaşamadığımız adresler 
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de, 
anket formunu Patoloji Dernekler 
Federasyonu’nun internet sitesinde de 
yayınlayacağız ve formun ulaşmadığı 

iletmelerini isteyeceğiz. Kalite 
güvencesi programını hazırladıktan 
sonra ise komisyonumuzun hazırlamayı 
planladığı yönergelerin listesi şöyledir:  

1. Laboratuar malzemeleri 
2. Sarf malzemeleri 
3. Atıkların imhası 
4. Frozen 
5. İmmünohistokimya 
6. Otopsi 
7. Histokimya 
8. İmmünfloresan 
9. H-E, PAP 
10.Sitoloji 

Patoloji Dernekler Federasyonu’nun 
internet sitesinde ulaşabileceğiniz 
yönergeler:  

1. Mesleki Riskler 
2. Patoloji Laboratuarında Kalite 

Sistemleri İçin Ana Kriterler 
3. Patolojide Kalite Güvencesi 

Programı Temel Elemanları 
4. Patolojide Toplam Kalite 
5. Eğitim Hastaneleri Patoloji 

Laboratuarı Standartları 
6. Hastaneler Patoloji Laboratuarı 

Standartları 
7. Özel Patoloji Laboratuarı 

Standartları 

http://www.turkpath.org.tr/
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tüm laboratuarlardan doldurup  Standardizasyon Komisyonu adına 
Kutsal Yörükoğlu 

  
SİTOPATOLOJİ DERNEĞİ 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Derneğimiz 6.yılına girerken kuruluş 
vizyonunda bulunan 'eğitim' ve 
'uluslararası temsiliyet' ekseninde, 
bilimsel etkinliklerini sizlerin katkı ve 
katılımları ile birlikte sürdürmektedir.  
 
"Sitopatoloji bilim ve sanatı"nı 
ülkemizin farklı yörelerinde bölgesel 
kurumların kucaklayıcı ortamında 
tanıtma misyonu ve ruhuyla Bölge 
Toplantılarına özel bir önem veren 
Derneğimiz, bu eğitim döneminin ilk, 
dernek tarihinin ise 14. Bölge 
Toplantısını Ocak ayında Çanakkale'de 
gerçekleştirmiştir.  "Nörositoloji" temalı 
ve TTB tarafından da kredilendirilen bu 
toplantıda asistan katılımını teşvik 
amacıyla çok özel bir paket fiyat 
uygulanmıştır. Benzer fiyat uygulaması 
Van bölge toplantısında da sağlanmaya 
çalışılacaktır. 
 
Şubat ayında ( 22-23 Şubat 2008, 
Cuma ve Czt. günleri) Ankara'da SB 
Kanser Savaş Dairesi ile birlikte 
Derneğimizin düzenlediği toplantıda 
"Servikal Sitoloji Taramaları ve 
Sitoteknoloji Programları" uluslararası 
standartlar ile kalite güvence kriterleri 
ışığında tartışılacaktır. İki tam gün 
süreli ve ilgili tüm taraflar, kurum 
temsilcileri ile ülkemizin 51 ilinin Sağlık 
Müdürlükleri ve KETEM ( Kanser Erken 
Teşhis-Tarama ve Eğitim 
Merkezleri)'nde görevli patolog, kadın-
doğum uzmanı ve diğer hekim 
meslektaşlarımızın katılımı ile 
gerçekleşecek bu toplantıda 1.5 gün 
sürecek etkileşim ortamlarında yol 
haritaları oluşturulmaya çalışılacaktır; 
bunun yanısıra patolog 
meslektaşlarımız için 1/2 günlük 
mikroskop-başı "SVY tarama 
sitolojisinde sık yapılan hatalar, 
tuzaklar" kursu düzenlenmiştir. 
 

       
 
     III. Ulusal Sitopatoloji Kongremiz 
bu yıl 27-30 Mart 2008 Tarihinde 
Bodrum, Diamond Otel'de, Prof.Dr. 
Gamze Mocan Kuzey'in başkanlığında 
gerçekleşecektir. Sitopatolojinin pratik 
uygulamalarında yol gösterici olacağı 
düşünülen güncel konuların yanısıra 
tanıda sorun yaratabilecek ilginç 
olgular tartışılacaktır. ABD'den Dina 
Mody, Syed Ali, Yener Erozan, Güliz 
Akdaş Barkan, Avrupa'dan Claude 
Cuvalier gibi alanında yetkin isimlerin 
de katılacağı bu toplantıya sizlerin de 
katılımını bekliyoruz. 
 
     Derneğimiz bu yılın 2. bölge 
toplantısını, 24-25 Mayıs 2008 
tarihinde Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp 
Fak.Dekanlığı ve Patoloji AD'nın ev 
sahipliğinde Van'da gerçekleştirecektir. 
Ülkemizde özafagus ve mide 
kanserlerinin en yüksek görülme 
oranına ve benzer şekilde enfeksiyon 
hastalıklarında yüksek görülme 
sıklığına sahip bir yöremiz olarak 
toplantı temaları " GİS ve enfeksiyon 
hastalıkları  sitopatolojileri" olarak 
belirlenmiştir. Bunun yanısıra, her 
bölge toplantımızda olduğu gibi, 
dileyen her kurum farklı organlara ait 
sitoloji olgularını sunabilecektir. 
 
     Tüm 'Hücresever'lerle, Sitopatoloji 
Dostlarımızla hep birlikte olmak 
dileğiyle, 
    
     Saygı ve sevgilerimle, 
 
     Doç.Dr.Binnur Önal 
 
     Sitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı 
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