
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu 

Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 
ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile 
aşağıda bulunmaktadır. 
 
 
TUKMOS SİTOPATOLOJİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ 
Binnur Önal 

Banu Bilezikçi 
Canan Ersöz 
Cemil Ekinci 
Deniz Nart 
Dilek Yılmazbayhan 
Hüseyin Üstün 
Koray Ceyhan 
M.Salih Deveci 
Pınar Fırat 
Sezer Kulaçoğlu 

 

 
EĞİTİM DANIŞMANLARI 
Ali Çan 
Atilla Dağdeviren 
Gamze Çan 
Serdar Gürel 
Şebnem İlhan 
Zehra Dağlı 
 

1/33



 

2/33



	  

1	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  
	  

	  
	  

T.C.	  
SAĞLIK	  BAKANLIĞI	  

Sağlık	  Eğitimi	  Genel	  Müdürlüğü	  
	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

SİTOPATOLOJİ	  	  

Yan	  Dal	  UZMANLIK	  EĞİTİMİ	  MÜFREDATI	  

	  

	  

	  

SİTOPATOLOJİ	  UZMANLIĞI	  MÜFREDAT	  VE	  STANDART	  BELİRLEME	  KOMİSYONU,	  2011	  TUKMOS,	  ANKARA	  

	  

	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Sitopatoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 1/17 3/33



	  

2	  

	  

İÇİNDEKİLER	  

1. GİRİŞ	  
2. DAYANAK	  

a. Müfredatın	  Amacı	  
b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  
c. Asistanlık	  Süreci	  

i. Müfredat	  Haritası	  
ii. Asistanlık	  Süresi	  

d. Kariyer	  Olasılıkları	  
i. Yan	  Dalları	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  
5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
6. STANDARTLAR	  

a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  
8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  

a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Sitopatoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 2/17 4/33



	  

3	  

	  

	  

Yürütücü:	  

Doç.Dr.Binnur	  Önal	  

Üyeler:	  

Prof.Dr.Dilek	  Yılmazbayhan	  

Prof.Dr.Banu	  Bilezikçi	  

Doç.Dr.Koray	  Ceyhan	  

Doç.Dr.Sezer	  Kulaçoğlu	  

Doç.Dr.M.Salih	  Deveci	  

Doç.Dr.Deniz	  Nart	  

	  

	  

Destek	  Alınan	  Kurum	  ve	  Kişiler:	  

	  

	  

	  

	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Sitopatoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 3/17 5/33



	  

4	  

	  

	  

Önsöz	  

	  

1. GİRİŞ	  

	  

2. DAYANAK	  
a. Müfredatın	  Amacı	  

b. Müfredat	  Hazırlık	  Süreci	  

Ülkemizde	   sitopatoloji	   eğitiminin	   tarihçesine	   bakıldığında,	   	   1951-‐1953	   yıllları	   arasında	   Prof.Dr.Osman	  Nuri	   Aker	   Ankara	  GATA’da,	  	  

1969-‐1970	  yılları	  arasında	  Prof.Dr.	  Uğur	  Hacıhanefioğlu	  İstanbul	  Tıp	  Fakültesi’nde,	  1970’li	  yıllardan	  itibaren	  Prof.Dr.	  Özden	  Günel	  Ege	  

Üniversitesi	   Tıp	   Fakültesi’nde	   ve	   aynı	   tarih	   diliminde	   Prof.Dr.	   Ali	   Ulvi	   Özkan	   Ankara	   Üniversitesi	   Tıp	   Fakültesi’nde	   sitopatoloji	  

eğitimine	   başlamıştır.	   Sitopatoloji	   eğitiminde	   ilk	   yönetmelik	   1973,	   ikinci	   yönetmelik	   1983	   yılında	   çıkartılmıştır	   ve	   sınırlı	   sayıda	  

sitopatolog	   yan	   dal	   belgesi	   almıştır.	   Yukarıdaki	   merkezler	   dahil	   olmak	   üzere	   birçok	   merkezde	   sitopatoloji	   eğitimi	   bu	   çalışmada	  

belirlenen	   koşulları	   sağlayacak	   şekilde	   devam	   etmektedir.	   Üniversitelerimizde	   (İstanbul,	   Ankara,	   Ege	   ve	   Cerrahpaşa	   Tıp	  

fakültelerinde)	   sitopatoloji	   bilim	   dalı	   eğitim	   programı	   çerçevesinde	   yan	   dal	   	   alan	   az	   sayıda	   	   patolog	  mevcuttur.	   Sağlık	   	   Bakanlığı	  

tarafından	  	  başlatılan	  sertifikasyon	  programı	  dahilinde	  az	  sayıdaki	  kişi	  daha	  yan	  dal	  uzmanlığı	  almıştır.Bu	  durumda	  Türkiye	  genelinde	  

sertifika/yandal	  uzmanlık	  belgesi	  bulunan	  	  patolog	  sayısı	  20	  civarındadır.Bu	  kişilerin	   	  bir	  kısmı	  emekli	  olmuş	  durumda	  ya	  da	  eğitim	  

kurumları	   dışında	   çalışmaktadır.Bu	   konuda	   uzun	   yıllardır	   çalışan	   kişiler	   resertifikasyon	   için	   2002	   yılında	   Sağlık	   Bakanlığı’na	  

başvurmuşlar	  ve	  ‘yeni	   	   ihdas	  	  edilen	  dal	  olmadığı’	  gerekçesi	   ile	   	  reddedilmiştir.	  Bu	  komisyonda	  çalışan	  11	  üyeden	  yalnızca	  2	  tanesi	  
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sertifiyedir.	  Dolayısı	   ile	  bu	  çalışmada	  standardize	  edilen	  şartları	  sağlayan	  çok	  az	  	   	  sertifiye	  sitopatolog	  mevcuttur	  ve	  resertifikasyon	  

gerekliliği	  ortaya	  çıkmaktadır.	  	  

	  
	  
	  
c. Müfredat	  Haritası	  
d. Asistanlık	  Süreci	  

i. Kayıt	  Şekli	  
ii. Adaylarda	  Aranan	  Şartlar	  

e. Asistanlık	  Süresi	  
f. Yan	  Dallar	  

	  

	  

3. ÇEKİRDEK	  MÜFREDAT	  İÇERİĞİ	  
	  

	  

4. GENİŞLETİLMİŞ	  MÜFREDAT	  TANITIMI	  

	  

5. ÖĞRENME	  VE	  ÖĞRETME	  YÖNTEMLERİ	  
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6. STANDARTLAR	  
a. Eğitici	  Özellikleri	  
b. Fiziki	  Özellikleri	  
c. Portföy	  

Uzmanlık	  Eğitimi	  Veren	  Birimlerin	  Asgari	  Nitelikleri	  ve	  Standartları	  	  

Eğitici	  	  

(Nitelik	  Ve	  Nicelikleri)	  

Bir	  eğitim	  kurumunda	  biri	  eğitim	  sorumlusu	  olmak	  üzere	  en	  

az	  2	  eğitici	  bulunmalıdır.	  

Eğitim	  sorumlusu	  (	  klinik	  şefi,	  şef	  yardımcısı,	  profesör	  veya	  

doçent)	  sitopatolog	  olmalıdır	  ve	  sitopatolog	  olarak	  en	  az	  2	  yıl	  

aktif	  olarak	  çalışmış	  bulunmalıdır.	  	  

Eğiticiler	  (eğitim	  sorumlusunun	  yardımcısı)	  sitopatolojide	  

deneyimli	  olmalıdır.	  

Eğitim	  verilen	  birimin	  yıllık	  en	  az	  10	  000	  sitoloji	  materyali	  

olmalıdır.	  Bu	  materyal	  içersinde	  en	  az	  3000	  	  jinekoloji-‐dışı	  

sitoloji	  bulunmalıdır.	  	  

Eğitim	  veren	  kurumun	  kendine	  ait	  sitoloji	  arşivi	  olmalıdır.	  
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Fiziksel	  	  

(Araç,	  Gereç,	  Donanım	  Ameliyathane,	  Yatak	  Sayısı,	  Vb.)	  

B) MEKAN	  VE	  DONANIM	  ÖZELLİKLERİ	  

Ülkemizde	  Sitopatoloji	  Laboratuarları	  Tıbbi	  Patoloji	  

Laboratuarları	  ile	  birlikte	  organize	  olmuştur.	  Sitopatoloji	  

Laboratuarı	  sitoloji	  materyalini	  işlediği	  ayrı	  bir	  birime	  

sahiptir.	  Bu	  nedenle	  Tıbbi	  Patoloji	  yerleşkesinde	  yer	  alır.	  

Doku	  takibi	  ile	  ilgili	  alanı	  birlikte	  kullanılır.	  

FİZİKSEL	  ŞARTLAR:	  

a. GENEL	  ÖZELLİKLER	  

1. Sitopatoloji	  Laboratuarı'nın	  sorumlusu-‐

yöneticisi	  mutlaka	  bir	  sitopatolog	  olmalıdır	  ve	  

bir	  üst	  makama	  karşı	  sorumludur.	  Laboratuar	  

sorumlusu;	  	  

i.	  Güvenlik,	  

ii.	  Yönetim	  işleri,	  

iii.	  Eğitim,	  	  
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iv.	  Kalite	  Güvencesinden	  sorumludur.	  	  

b. LABORATUAR	  FİZİKİ	  ALANLARI	  

1. Laboratuvarın	  adını	  ve	  künyesini	  belirten	  

levha,	  personel	  panosu	  ile	  uygulanan	  tetkikler	  

ve	  raporlama	  süresine	  ait	  duyurular	  kolay	  

görülebilir	  bir	  yerde	  asılı	  olmalıdır.	  	  

2. Tüm	  odaların	  kapısında,	  yer	  adının	  yazılı	  

olduğu	  tabela	  bulunmalıdır.	  	  

3. Laboratuvar	  zemini	  seramik,	  mermer	  veya	  

kimyasallara	  dirençli	  PVC	  ile	  kaplı	  olmalıdır.	  

Tezgahlar	  da	  benzer	  şekilde	  ısıya,	  kesiye	  ve	  

kimyasallara	  dirençli	  malzeme	  ile	  kaplı	  

olmalıdır.	  	  

4. Yeterli	  su,	  elektrik,	  ışık,	  havalandırma	  (çeker	  

ocak	  veya	  aspirator)	  ve	  kanalizasyon	  sistemi	  

bulunmalıdır.	  	  

5. Materyal	  kabul	  ve	  rapor	  teslim	  bölümü,	  

laboratuvardan	  ayrı	  ve	  laboratuvarın	  

görülmediği	  bir	  odada	  veya	  bölümde	  olmalıdır.	  	  

6. Doku	  takip	  ve	  gömme	  alanı	  
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7. Ayrı	  boyama	  alanı	  

8. Ayrı	  kapama	  alanı	  

9. Ayrı	  mikroskopi	  odası	  

10. Ayrı	  teknisyen	  odası	  

11. Ayrı	  materyal	  (doku)	  depo	  alanı	  

12. Blok	  ve	  preparat	  arşiv	  odası	  

13. Ayrı	  kimyasal	  depo	  alanı	  

14. Ayrı	  yanıcı	  –	  tehlikeli	  madde	  depo	  alanı	  

15. Ayrı	  evrak	  arşiv	  alanı	  

16. Sekreterya	  odası	  (materyal	  kabul	  alanı	  ile	  aynı	  

yer	  olabilir)	  

17. Doku	  takibi,	  boyama,	  kapama	  cihazları	  odası	  

18. İmmünohistokimya	  alanı	  

19. Çok	  başlı	  mikroskop	  ve/veya	  kapalı	  devre	  

televizyonlu	  eğitim	  alanı	  

20. İİA	  	  odası	  

21. Mikroskopi	  odası	  

22. Dinlenme	  odası	  

	  

c. LABORATUAR	  DONANIMI	  
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1. Havalandırmalı	  	  preperasyon	  alanı	  

2. Güvenlik	  kabini	  

3. Materyal	  depolama	  dolapları	  

4. Yıkama	  muslukları	  

5. Demirbaş	  alet	  ve	  gereçler	  (Bıçak,çeşitli	  hacimli	  

enjektörler,	  İİA	  için	  enjektör	  tutucu,	  penset,	  

bistüri	  sapı,	  bistüri	  ucu,	  makas,	  çeşitli	  

ebatlarda	  cam	  veya	  sert	  plastik	  ve	  kapaklı	  

kavanozlar,	  petri	  kutusu,	  şale,	  beher,	  balon	  

joje,	  pipetler,	  mezürler,	  cetvel,	  terazi,	  v.b.)	  

6. Sarf	  malzemeleri	  (lam,	  lamel,	  kaset,	  fırça,	  lam	  

yazıcı	  kalem,	  gazlı	  bez,	  alkol,	  ksilol,	  formalin,	  

parafin,	  boyama	  solüsyonları,	  kapama	  reçinesi,	  

kurutma	  kağıdı,	  atık	  kutuları,	  v.b.)	  

7. Yeterli	  boş	  alanlar	  

8. Doku	  takip	  cihazı/	  ekipmanı	  	  (hücre	  blokları	  

için)	  

9. Mikrotom	  (lar)	  

10. 56	  0C	  etüv	  

11. Su	  banyosu	  

12. Doku	  gömme	  cihazı	  (veya	  ekipmanı)	  
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13. Boyama	  cihazı	  (veya	  ekipmanı)	  

14. Kapama	  cihazı	  (veya	  ekipmanı)	  

15. Santrifüj	  cihazı	  

16. Sitosantrifüj	  cihazı	  veya	  sıvı	  bazlı	  sitoloji	  

sistemleri	  

17. Buzdolabı	  

18. Derin	  dondurucu	  

19. pHmetre	  

20. Alkolometre	  	  

21. Solüsyon	  hazırlama	  aletleri	  

22. Toksik	  atık	  kutusu	  (veya	  sistemi)	  

23. Makroskopik	  materyal	  atma	  sistemi	  

24. Mikroskop	  

25. Sekreteryal	  yazım	  sistemi	  

26. Parafin	  blok,	  lam,	  rapor	  arşivleme	  dolapları	  ve	  

sistemi	  

27. Yangın	  söndürme	  cihazı	  

28. Kimyasal	  dezenfektan	  

29. Koruyucu	  giysiler	  

30. İlk	  yardım	  dolabı	  

31. Sırt	  yaslamalı,	  yükseklik	  ayarlı	  koltuklar	  

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Sitopatoloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 11/17 13/33



	  

12	  

	  

32. Karıştırıcı	  (vortex)	  

33. Sitosantrifüj	  

34. Fotoğraflama	  ünitesi	  

35. Otoklav	  

36. İmmünfloresan	  mikroskop	  

Aşağıdakiler,	  ihtiyaca	  göre	  olması	  gereken	  cihazlardır:	  

37. İmmünohistokimya	  cihazı	  

38. Kurutma	  etüvü	  

39. Sıvı	  nitrojen	  tankı	  

40. Moleküler	  ve	  sitogenetik	  laboratuarı	  

41. Elektron	  mikroskopi	  odası	  

Aşağıdakiler,	  birimin	  olanaklarına	  göre	  sağlanması	  

önerilen	  özelliklerdir:	  	  

42. Hızlı	  yıkama	  sistemi	  (toksik	  ve	  kostik	  

kimyasallar	  için)	  

43. Göz	  yıkama	  istasyonu	  ve	  göz	  yıkama	  aleti	  

44. Güvenlik	  duşu	  

45. Otomatik	  (yangın)	  sulama	  sistemi	  
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d. LABORATUAR	  FİZİKİ	  ALAN	  ASGARİ	  ÖLÇÜLERİ	  

Tıbbi	  Patoloji	  Laboratuarı	  ve	  Sitopatoloji	  

Laboratuarı	  Kriterleri:	  

1. Patoloji	  Laboratuarı	  için	  önerilen	  alanlar	  (Bu	  

alanlar,	  100.000	  -‐	  500.000	  nüfuslu	  bir	  bölgeye	  

hizmet	  götüren	  hastanenin,	  yıllık	  15.000	  -‐	  

20.000	  cerrahi	  materyal	  kapasiteli	  ve	  3	  

uzmanın	  çalıştığı	  patoloji	  laboratuarı	  içindir.	  

Hizmet	  götürülen	  nüfus	  ve	  patoloji	  

laboratuarının	  cerrahi	  materyal	  kapasitesi	  ve	  

uzman,	  öğretim	  üyesi	  ve	  uzmanlık	  öğrencisi	  

sayısına	  göre	  uyarlama	  yapılmalıdır.)	  

	  Bölge	  
	  Alan	  

(m2)	  

	  Genel	  laboratuar	  alanı	  (3	  mikrotom)	   	  	  40	  

Histopatoloji	  laboratuarı	  (boyama,	  vs)	   	  	  12	  	  
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Doku	  takibi	  (ve	  varsa	  boyama	  ve	  kapama)	  

cihaz(lar)ı	  
	  	  8	  (15)	  

Frozen	  cihazı	  alanı	  (veya	  ayrı	  bir	  oda)	   	  4	  (10)	  

Histokimya	  ve	  İmmünohistokimya	  alanı-‐odası	   	  	  15	  

Makroskopi	   	  25	  	  

Sitopatoloji	   	  10	  	  

Mikroskopi	   	  25	  	  

Teknisyen	  odası	   	  15	  

Doktor	  odası	  (her	  biri	  10	  m2x3)	   	  30	  	  

Uzmanlık	  öğrencisi	  odası	   	  12	  	  

Sekreter	  odası	   	  12	  	  

Kimyasal	  madde	  depolama	  ve	  hazırlama	   	  15	  	  

Lam,	  blok	  ve	  rapor	  arşivi	   	  20	  	  
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Malzeme	  deposu	   	  10	  	  

Doku	  depolama	   	  5	  	  

Atık	  odası	   	  10	  	  

Toplantı	  odası	   	  50	  

Toplam	  
	  318	  

(343)	  

Koridor,	  personel	  odası	  gibi	  diğer	  alanlar	   	  50	  

Tüm	  laboratuar	  alanı	   368	  (93)	  

	   	  

	  

	  

Portföy	  	  

(Hasta	  Çeşitliliği	  ve	  Sayısı,	  Eğitimle	  İlgili	  Numune,	  Test,	  Vb)	  
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Destekleyici	  İnsan	  Kaynağı	   a.TEKNİSYEN	  

1. Sitopatoloji	  laboratuvarı	  teknisyen(ler)i,	  en	  az	  

lise	  mezunu	  olmalıdır.	  Sağlık	  Meslek	  Yüksek	  

Okulu	  Tıbbi	  Laboratuvar	  bölümü	  veya	  Patoloji	  

Laboratuvar	  Teknikleri	  Bölümü	  mezunu	  

olmaları	  tercih	  edilmelidir.	  

2. Tüm	  personel	  yeterli	  eğitimi	  almış	  olmalıdır.	  

Tüm	  çalışanların	  iş	  akış	  sürecindeki	  yerleri	  ve	  

görev	  tanımları,	  yazılı	  olarak	  belirlenmiş	  

olmalıdır.	  	  

3. Sadece	  rutin	  görevi	  olan	  deneyimli	  bir	  

teknisyen,	  yıllık	  en	  fazla	  8000	  sitoloji	  

materyalinden	  sorumlu	  olmalıdır.	  	  

4. Sitokimya,	  immünositokimya,	  immünfloresan,	  

moleküler	  ve	  sitogenetik	  yöntemler	  için	  ayrı	  

teknisyen(ler)	  görevlendirilmelidir.	  	  

b. SEKRETER	  

1. Kayıt,	  rapor	  yazımı,	  sonuç	  verme	  ve	  yazışma	  

işlerinden	  sorumlu	  sekreter(ler)	  bulunmalıdır.	  	  

2. İdeal	  sayı,	  tam	  kapasite	  çalışan	  uzman	  sayısı	  
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kadar	  sekreter	  olmasıdır.	  	  

	  

	  

7. ÖLÇME	  VE	  DEĞERLENDİRME	  
a. Ölçme	  Araçları	  

i. Sınavlar	  
ii. Karne	  

b. Değerlendirme	  Ölçütleri	  

	  

8. ASİSTANLIK	  EĞİTİMİ	  İYİLEŞTİRME	  SÜRECİ	  
a. Asistan	  Geribildirimleri	  
b. Eğitimin	  Standardizasyonu	  
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

KLİNİK GİRİŞİM 
GÖREVLERİ Olgu yönetimi yapar

Materyalin kaydını ve bölüm 
içindeki yönlendirilmesini 
organize eder.

Gönderilen materyallerin hangi şartlarda kabul 
edilmeyeceğini tanımlar.
Teslim alınan materyallerin kaydını sağlar.
İstem kâğıdındaki hasta bilgileri ile lam-tüp 
üzerindeki bilgileri karşılaştırır.
Tüp içinde sitolojik materyal olup olmadığını kontrol 
eder sıvı yok ise klinisyen ile iletişim kurar gereğinde 
idareyi bilgilendirir.
İstem kâğıdında belirtilen organ-vücut boşluğu ile 
gelen materyalin uyumluluğunu kontrol eder.
Sitolojik materyalin bekletilmeden laboratuvara 
iletilerek işleme alınmasını sağlar
Materyallerden birbirine bulaş olmaması için özen 
gösterir

Makroskopik gözlem yapar.
Sitolojik materyalin makroskopik gözlemini (miktar, 
renk, kıvam vb.) tanımlar
Gerekli durumlarda fotoğraflama yapar
Materyale uygun fiksasyon, preperasyon ve boyama 
yöntemini tanımlar.

Klinik, radyolojik ve laboratuvar 
bilgileri yorumlar

Sitopatolojik tanı sürecinde mevcut klinik, 
radyolojik, lab. verilerinin yeterli olup olmadığına 
karar verir.
Gerektiğinde klinik, radyolojik ve laboratuvar ek 
bilgi ve tetkiklerin tamamlanmasını sağlar.
Tüm verileri sentezleyerek doğru tanıya ulaşır.

Mikroskobik değerlendirme yapar. Işık mikroskobunu doğru kullanır.
İstek formunu kontrol eder.
Hastaya ait lamları kontrol eder.
Makroskopik gözlem bilgisini okur.
Lamları mikroskop altında değerlendirir.
Gerekirse ek inceleme ister.
Gerekirse konsültasyon ister.

SİTOPATOLOJİ RAPORU 
YAZAR / Sitopatoloji istem 
formundaki bilgilerin rapora 
yazılmasını sağlar

Materyal örnekleme tarihi, laboratuvara geliş tarihi 
ve raporlanma tarihinin raporda belirtilmesini sağlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Biyopsi numarasının ve yılının raporda olmasını 
temin eder.
Radyolojik, klinik ve laboratuvar bilgilerinin raporda 
olmasını sağlar.
Materyali gönderen bölüm ve klinisyenin isminin 
belirtilmesini sağlar

SİTOPATOLOJİ RAPORU 
YAZAR /Makroskopik gözlemin 
rapora yazılmasını sağlar

Standart kılavuzları* kullanarak makroskopik 
gözlemin yapılmasını ve bunların raporda yer 
almasını sağlar
Özel çalışmalar için hücre bloğu vb. materyal 
ayrılmışsa, raporda belirtir
Standart (havada kuruma, etanol vb.) dışındaki tesbit 
yöntemlerini belirtir
Standart kılavuzları kullanarak yaptığı santrifüjleme, 
filtrasyon, sıvı bazlı vb. işlemleri ve kodlamayı 
kaydeder
Resim, şekil veya fotoğraf ile materyal tanımlanması 
yapılmışsa bunların raporda yer almasını sağlar

SİTOPATOLOJİ RAPORU 
YAZAR / Mikroskopik 
tanımlamanın rapora yazılmasını 
sağlar

Standart kılavuzları* kullanarak mikroskopik 
tanımlama yapar ve bunların raporda yer almasını 
sağlar
Uygulanan sitokimyasal, immünositokimyasal, 
moleküler vb.boyamaların her bir madde/ antikor için 
ayrı ayrı belirtilmesini sağlar

SİTOPATOLOJİ RAPORU 
YAZAR /Tanı, lokalizasyon ve 
prosedürü belirtir.

Tümörlerin sitolojik tiplendirmesinde en güncel 
açıklamalı (descriptive) sınıflamayı, tercihen yılını 
belirterek kullanır
Materyalin alındığı yer, örnekleme ve hazırlama 
yöntemini rapora yazar
Kullandığı sitolojik derecelendirme yöntemini , 
prognostik ve prediktif değişkenleri belirtir
Gerekiyorsa raporun yorum bölümünü doldurur
Raporda ICD veya SNOMED kodlama sistemini 
belirtir

Raporu çıkaran uzman ve asistanın adını rapora yazar
Konsültasyon sürecini yönetir Uygun konsültasyon materyalini seçer.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Konsültasyon formunu doldurur.
Konsültasyon materyalinin konsültasyon merkezine 
uygun şekilde ulaşmasını sağlar.
Konsültasyon sonucuna göre raporunu düzenler.

UYGUN EK İNCELEMEYE 
KARAR VERİR VE 
DEĞERLENDİRİR / Sitokimyasal 
incelemeyi yönetir

Sitokimyasal incelemeye gerek duyulan olguları 
tanımlar
Sitokimyasal inceleme sonuçlarını değerlendirir

UYGUN EK İNCELEMEYE 
KARAR VERİR VE 
DEĞERLENDİRİR / 
İmmünsitokimyasal incelemeyi 
yönetir

İmmünsitokimyasal incelemeye gerek duyulan 
olguları tanımlar
İmmünsitokimyasal inceleme sonuçlarını 
değerlendirir

UYGUN EK İNCELEMEYE 
KARAR VERİR VE 
DEĞERLENDİRİR / Moleküler 
sitopatoloji çalışmasını yönetir

Moleküler sitopatoloji çalışması gerektiren olguları 
tanımlar ve sonuçlarını değerlendirir

İntraoperatif dokundurma-kazıma 
(imprint-scrape)) yapar.

Intraoperatif inceleme isteyen hekimin gereksinimini 
anlar.
İstem kağıdındaki hasta bilgileri ile materyal 
üzerindeki bilgileri karşılaştırır.
Materyalin makroskopik gözlem ve incelemesini 
yapar.
Uygun örnekleme ve kodlama yapar.
Ezme/kazıma/dokundurma preperat hazırlar.
Hazırladığı lamları boyar.
Yayma lamlarını yorumlar.
Sonuç bildirir.
Sonucu frozen defteri ve sitopatoloji rapor kağıdına 
yazar.
İntraoperatif incelemeden arta kalan materyalin 
işlemini yönetir.

Panik ( kritik) tanı / acil durumları 
yönetir Panik ( kritik) tanı / acil durum kararını verir
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Panik ( kritik) tanı / acil durumu sorumlu hekime 
bildirir
Panik ( kritik) tanı / acil durum formunu doldurur

LABORATUVAR KALİTE 
KONTROL VE KALİTE 
GÜVENCE SÜREÇLERİNİ 
YÖNETİR / Preanalitik evre kalite 
kontrolü sürecinde görev alır.

Materyal ile istem kağıdındaki kimliklerin her 
aşamada kontrol edilmesini sağlar.
Materyallerin kabul sekreterliğinde depolanmasını ve 
ilgili birimlere transferini denetler.
Makroskopik gözlemi yapar.

LABORATUVAR KALİTE 
KONTROL VE KALİTE 
GÜVENCE SÜREÇLERİNİ 
YÖNETİR /Analitik evre kalite 
kontrolü sürecinde görev alır.

Sitolojik materyallerin tespit ve boya kalitesini 
değerlendirir ve formlarını doldurur.
Sitokimyasal ve immünositokimyasal boyama 
yöntemlerinin yazılı kılavuzlara göre yapılmasını 
sağlar.

LABORATUVAR KALİTE 
KONTROL VE KALİTE 
GÜVENCE SÜREÇLERİNİ 
YÖNETİR /Postanalitik evre 
kalite kontrolü sürecinde görev 
alır.

Hastaya ait önceki sitoloji/ patoloji raporlarını 
çıkartır.
Sitopatolojik tanı ile histopatolojik tanıyı karşılaştırır 
ve uyumsuzlukları rapor eder.
Bölüm içi konsültasyonları yapar ve raporda 
konsültasyon sonuçlarının yer almasını sağlar

Bölüm dışına gönderilecek konsültasyonların 
materyallerini hazırlar, istek kağıdını doldurur, 
sonuçlarını kendi tanıları ile karşılaştırır ve kaydeder.
Bölüm dışından gelen konsültasyonların raporlanma 
sürecine aktif olarak katılır ve raporlanmasını ve ilk 
rapor sahibi sitopatologa konsültasyon raporunun 
iletilmesini sağlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Özel boyamaları değerlendirir ve sonuçlarını rapora 
aktarır.
Rapor maddi yazım hatalarını kontrol eder ve 
düzeltir.
Raporlarda yeterli makroskopik bilgi, teknik işlem 
bilgisi, sitopatolojik tanı ve yorum bilgilerinin yer 
almasını sağlar.
Raporlama süresini kaydeder
Özel boyama lamlarının hastaya ait diğer lamlar ile 
birlikte arşivlenmesini sağlar.
Hata bildirim formlarının, iç ve dış kalite 
sonuçlarının saklanmasını sağlar ve denetler.

KADIN GENİTAL SİSTEM 
SİTOLOJİSİ

KLİNİK GÖREVLER/ÜST 
SOLUNUM YOLU, TORAKS 
VE AKCİĞER

AKCİĞER 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR

İİA (TRANSBRONŞİAL/EBUS) 
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR

MATERYELİN YETERLİLİĞİNİ 
DEĞERLENDİRİR YETERLİLİK KRİTERLERİNİ SIRALAR
TÜMÖR TANISI KOYAR Akciğerde görülen neoplazileri sıralar

Akciğer tümörleri ile karışan diğer durumları 
açıklar
Tümör alt tipleri arasındaki farkları açıklar

ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARIN TANISINI 
KOYAR

Akciğerde görülen enflamatuvar ve 
enfeksiyöz hastalıkları açıklar
Spesifik enfeksiyon etkenlerini tanımlar

İNFLAMATUAR /REAKTİF PATOLOJİLERİ 
TANIMLAR

Hedef lezyondaki inflamatuar değişiklikleri 
açıklar
Reaktif değişikliklere ait morfolojik bulguları 
değerlendirir.

İİA (TRANSTORASİK) 
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPAR YETERLİLİK KRİTERLERİNİ SIRALAR

TÜMÖR TANISI KOYAR Tümör alt tipleri arasındaki farkları açıklar
Akciğer tümörleri ile karışan diğer durumları 
açıklar
Akciğerde görülen neoplazileri sıralar

ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARIN TANISINI 
KOYAR Spesifik enfeksiyon etkenlerini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Akciğerde görülen enflamatuvar ve 
enfeksiyöz hastalıkları açıklar

İNFLAMATUAR /REAKTİF PATOLOJİLERİ 
TANIMLAR

Reaktif değişikliklere ait morfolojik bulguları 
değerlendirir.
Hedef lezyondaki inflamatuar değişiklikleri 
açıklar

BALGAM DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR

MATERYELİN YETERLİLİĞİNİ 
DEĞERLENDİRİR Yeterlilik kriterlerini sıralar
TÜMÖR TANISI KOYAR Tümör alt tipleri arasındaki farkları açıklar

BRONŞ LAVAJI 
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR

MATERYELİN YETERLİLİĞİNİ 
DEĞERLENDİRİR Yeterlilik kriterlerini sıralar
TÜMÖR TANISI KOYAR Tümör alt tipleri arasındaki farkları açıklar

Akciğer tümörleri ile karışan diğer durumları 
açıklar
Tümör alt tipleri arasındaki farkları açıklar

ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARIN TANISINI 
KOYAR Spesifik enfeksiyon etkenlerini tanımlar

Akciğerde görülen enflamatuvar ve 
enfeksiyöz hastalıkları açıklar

İNFLAMATUAR /REAKTİF PATOLOJİLERİ 
TANIMLAR

Reaktif değişikliklere ait morfolojik bulguları 
değerlendirir
Hedef lezyondaki inflamatuar değişiklikleri 
açıklar

BRONŞ FIRÇALAMA 
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR TÜMÖR TANISI KOYAR Tümör alt tipleri arasındaki farkları açıklar

Akciğer tümörleri ile karışan diğer durumları 
açıklar
Akciğerde görülen neoplazileri sıralar

ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARIN TANISINI 
KOYAR Spesifik enfeksiyon etkenlerini tanımlar

Akciğerde görülen enflamatuvar ve 
enfeksiyöz hastalıkları açıklar

İNFLAMATUAR /REAKTİF PATOLOJİLERİ 
TANIMLAR

Reaktif değişikliklere ait morfolojik bulguları 
değerlendirir
Hedef lezyondaki inflamatuar değişiklikleri 
açıklar

BRONKOALVEOLER LAVAJ 
DEĞERLENDİRMESİ YAPAR

ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARIN TANISINI 
KOYAR Spesifik enfeksiyon etkenlerini tanımlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Akciğerde görülen enflamatuvar ve 
enfeksiyöz hastalıkları açıklar

İNFLAMATUAR /REAKTİF PATOLOJİLERİ 
TANIMLAR

Reaktif değişikliklere ait morfolojik bulguları 
değerlendirir
Hedef lezyondaki inflamatuar değişiklikleri 
açıklar

TÜMÖR TANISI KOYAR Tümör alt tipleri arasındaki farkları açıklar
Akciğer tümörleri ile karışan diğer durumları 
açıklar
Akciğerde görülen neoplazileri sıralar

MEDİASTİNAL KİTLE 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDRMESİ 
YAPAR
PLEVRAL KİTLE 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR

NAZAL SÜRÜNTÜ VE 
TRAKEAL ASPİRAT 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR

KLİNİK GÖREVLER/TİROİD TİROİD
PARATİROİD

KLİNİK 
GÖREVLER/GASTROİNTES
TİNAL SİSTEM ORAL MUKOZA SİTOLOJİSİ oral mukoza sürünteleri

Orofaringeal kitle İİA

ÖZOFAGUS SİTOLOJİSİ
Özofagus duvarı kitleleri endosonografik İİA 
sitolojisi
Özofagus mukaza sürüntü sitolojisi

GASTRİK SİTOLOJİ Gastrik lavaj sitolojisi
mide duvarı EUS sitolojisi

İNCE BAĞIRSAK SİTOLOJİSİ

26/33



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Sitopatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  8/14

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
KOLOREKTAL VE ANAL 
SİTOLOJİ

KLİNİK 
GÖREVLER/KARACİĞER-
PANKREAS VE SAFRA 
YOLLARI
KLİNİK 
GÖREVLER/ADRENAL ADRENAL KORTEKS

ADRENAL MEDULLA
KLİNİK GÖREVLER/MEME
KLİNİK 
GÖREVLER/TÜKÜRÜK 
BEZİ
KLİNİK 
GÖREVLER/LENFORETİKÜ
LER SİSTEM LENF NODU İİA REAKTİF LENFOİD PATOLOJİLER

REAKTİF LENFOİD PATOLOJİLERİ 
AÇIKLAR

LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
METASTATİK LEZYONLAR
İMMÜNFENOTİPLEME

SENTİNEL LENF NODU 
SİTOLOJİK İNCELEMESİ
DALAK
KEMİK İLİĞİ

KLİNİK 
GÖREVLER/ÜRİNER VE 
ERKEK GENİTAL SİSTEM
KLİNİK GÖREVLER/ KEMİK-
YUMUŞAK DOKU
KLİNİK 
GÖREVLER/RETROPERİTO
NEAL BÖLGE
KLİNİK GÖREVLER/GÖZ

KLİNİK GÖREVLER/VÜCUT 
SIVILARI

27/33



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Sitopatoloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  9/14

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
PLEVRA SIVISI 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR
PERİTON SIVISI 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR
PERİKARD SIVISI 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR
EKLEM SIVISI 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR
BEYİN-OMURİLİK 
SIVISI 
SİTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRMESİ 
YAPAR

LABORATUVAR TEKNİK 
GÖREVLER

Arşivleme sürecini 
yönetir.

Sitopatoloji raporlarını uygun 
koşullarda arşivler
Hücre blok ve preparatlarını 
uygun koşullarda arşivler
Sitopatoloji raporlarına ve 
preparatlarına gerektiğinde 
ulaşılabilmesi için gerekli 
düzenlemeleri yapar.
Arşivden alınan sitopatoloji 
raporları ve preparatlarının yerine 
konabilmesi için gerekli 
düzenlemeleri yapar.
Yer kısıtlılığı olduğunda yasal 
süreleri göz önüne alarak 
arşivlenen materyalin imhasını 
sağlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

Atık yönetimini sağlar.
Tıbbi atıkların usulüne uygun 
biriktirilmesini ve imhasını sağlar.
Kimyasal atıkların usulüne uygun 
biriktirilmesini ve imhasını sağlar.
Evsel atıkların usulüne uygun 
biriktirilmesini ve imhasını sağlar.

Malzeme ve cihaz 
alımını yönetir

MALZEME VE CİHAZ ALIMINI 
YÖNETİR / Sitopatoloji 
laboratuvarında kullanılan 
malzeme ve cihazları tanır

Kayıt, sitopatoloji tespit ve boyama, mikroskopi, 
arşiv, transfer ve raporlama için gerekli donanım ve 
malzemeyi tanır
Sitopatoloji laboratuar sorumlusunun alım-satım 
görevlerini tanımlar
Amaca uygun teknik şartname yazar
Cihazların geçici ve kesin kabulünü yapar

GÜVENLİK 
TEDBİRLERİNİN 
ALINMASINI 
SAĞLAR/Laboratuvar 
yazılı güvenlik 
uygulama yönergesini 
uygular.

Enfeksiyöz materyal ile çalışma 
durumunda işlem sonrası santrifüj 
cihaz ve diğer çalışma alanlarının 
dezenfeksiyonunu sağlar.
İİA odasında ve Sitopatoloji 
laboratuvarında genel güvenlik 
kurallarına uyar.
Tüm tüplerin sürekli kapalı 
kalmasını sağlar.
Materyal ve alkol-formaldehit 
dökülmesi durumunda yapılması 
gerekenleri sıralar.
İİA iğneleri ve diğer kesici aletler 
ile nasıl çalışılacağını anlatır.
Kesi, sıçrama gibi kazaları önleme 
kurallarını açıklar.
Kaza tutanağını gerektiğinde 
doldurur.
Atıkların imhasının doğru 
yapılmasını sağlar.
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Yangın söndürme cihazlarını 
kullanır.
İİA odasının, çalışma tezgahlarının 
ve aletlerin temizlik ve 
dezenfeksiyonunu yapar.
Formalin ve ksilol içeren tüplerin, 
boyama kaplarının ve cihazların 
kapalı olmasını sağlar.
Tüm çalışma alanlarının 
havalandırmasını kontrol eder.
Sitopatoloji laboratuvarının 
risklerini ve korunma yöntemlerini 
açıklar.
Hangi enfeksiyöz materyalde 
hangi dezenfeksiyon yönteminin 
kullanılacağını anlatır.
Tezgah ve masada çalışırken 
boyuna uygun sandalyeye oturur.
Uzun süre aynı pozisyonda 
çalışırken yapılması gereken 
egzersizleri uygular.
İİA sırasında acil yardım hakkında 
bilgi verilir
Yangın olduğunda kimin ne 
yapacağı organize edilirGÜVENLİK 

TEDBİRLERİNİN 
ALINMASINI 
SAĞLAR/Bölümde 
kullanılan tüm arşiv 
dolapları ve kimyasal 
madde saklama 
dolaplarının 
yerleştirilmesini sağlar.

Tüm dolapların duvara veya 
tavana sabitlenmesini sağlar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
GÜVENLİK 
TEDBİRLERİNİN 
ALINMASINI 
SAĞLAR/Laboratuvarın 
mimari ayrıntılarını 
düzenler

Kapıların dışarı doğru açılmasını 
sağlar

İDARİ GÖREV

Sitopatoloji kliniğini 
yönetir, ekibine öncülük 
eder

Personel ve laboratuvar 
kaynaklarını planlar ve düzenler
Laboratuvar ihtiyaç izleme 
prosedürünü kurar ve denetler.
Laboratuvarda yapılan ve 
yapılması planlanan 
işlemlerin/hizmetlerin maliyet-
etkinliğini hesaplar.

Sonuçların yorumlanmasında 
klinisyenlere danışmanlık yaparak 
klinik karar verme sürecine katılır.
Sağlık çalışanlarının meslek içi 
eğitimini teşvik eder.
Üst yönetimle sağlıklı ilişki kurar.

PROFESYONELLİK
Mesleki bilgilerini 
güncel tutar.

Mesleki kurum ve kuruluşlara üye 
olur.
Kurs, kongre, sertifika 
programları, vb sürekli tıp eğitimi 
faaliyetlerine katılır.
Tıbbi gelişmeleri güncel olarak 
takip eder.
Kanıta dayalı tıp ilkelerini 
benimser ve günlük pratiğinde 
uygular.

Klinikopatolojik 
toplantılara katılır

Klinikopatolojik toplantı 
hazırlıklarını yönetir Klinisyen meslektaşlarıyla iletişimi sağlar

Toplantıda tartışılacak olguarı hazırlar

Klinikopatolojik toplantıyı yönetir Toplantıda tartışılacak olguları sunar
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Personelin meslek içi 
eğitim almasını sağlar

Personelin eğitim ihtiyacını 
belirler
Laboratuvar 
teknikeri/teknisyenlerinin ülke 
çapında yapılmakta olan mesleki 
eğitim toplantılarına/kurslarına 
katılmalarını sağlar
Personelin kurum içi eğitim 
toplantılarına katılımını sağlar

Basılı ve elektronik 
mesleki kaynakları seçer 
ve alınmasını sağlar. Tıbbi gelişmeleri takip eder

Bilişim teknolojisini kullanır
Yayınlanmış bilimsel kaynaklara 
ulaşır

Etik/hukuki süreç ve 
sorumlulukları yerine 
getirir Olgu takibi ile ilgili görevler

Sitopatolojik süreçler ile ilgili hasta aydınlatılmış 
onam-bilgilendirme formunu hazırlar
Sitopatoloji raporunu en doğru ve en kısa süre içinde 
çıkarmaya özen gösterir
İstem kağıdındaki kimlikle materyalin asıl sahibinin 
kimliği farklı ise yasal süreci başlatır
Hangi nedenle olursa olsun sahte rapor düzenlemez
Hasta özeline saygı gösterir
Gerektiğinde ikinci görüş için hastaya ait materyali 
uygun şekilde verir
Tanı için gerekli ek test ve işlemleri israfa gitmeden 
yapar
Hastaya ait materyalin eğitim veya araştırma için 
kullanılması halinde hastadan bilgilendirilmiş onam 
alınmasını sağlar

Bulaşları, materyal karışmasını önleyici önlemler alır
Hastaya ait materyalleri yasal mevzuata uygun olarak 
saklar
Gerektiğinde olguyu konsülte eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
İkinci görüş başvurularını kabul eder, değerlendirir, 
değerlendirme sonucunu ilk patoloğa yazılı olarak 
bildirir
Klinisyenle yeterli ve etkin iletişimde bulunur

İdari görevleri
Bölüm çalışanlarının etik/hukuki sorumluluklar 
konusunda eğitimlerini yapar

Profesyonellik ile ilgili görevleri
Güncel etik/hukuki yükümlülükler konusunda 
kendini geliştirir

Mesleki kurumlar ve 
meslektaşları ile uygun 
iletişim kurar Mesleki kurumlara üye olur.

Mesleki kurumlar ile iletişim 
içinde olur.
Meslektaşları ile iletişimde 
deontolojik kuralları gözetir
Meslektaşları ile iletişimde 
pozisyonunun vakarına uygun 
davranır.
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