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ÖZET

Çukurova Patoloji Derneği 1995 yılında kurulmuştur ve ülkemizde kurulan 6 patoloji derneğinden üçüncüsüdür. 227 üyesi olan dernek, 
bugüne kadar 2 Ulusal sempozyum, 3 Ulusal Kongre yanı sıra, çok sayıda ve bir çoğu uluslar arası davetli konuşmacı ile kurs ve benzeri 
toplantılar düzenlemiştir. Bu yazıda, Çukurova Patoloji Derneği’nin kuruluşu, amacı, etkinlikleri ve ulusal patolojiye katkıları derlenmiştir.  
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ABSTRACT

Çukurova Pathology society was established on 1995. It is the 3rd of the six Turkish pathology societies. The society with 227 members have 
organized 2 national symposiums, 3 national Congresses, and many courses most of them with international invited speakers. In this article, 
establishment, aims, activities and contribution to the Turkish pathology science of Cukurova Pathology society is summarized.
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Ülkemizde bugüne kadar kurulan ve faaliyet gösteren patoloji 
dernekleri Türk Patoloji (1966), Ankara Patoloji (1967), 
Çukurova Patoloji (1995), ege Patoloji (1996), sitopatoloji 
(2002) ve Anadolu Patoloji (2005) Dernekleri’dir (1). 
Çukurova Patoloji Derneği kronolojik olarak üçüncü dernek 
olma özelliğindedir ve 1 Şubat 1995 tarihinde, Prof.Dr. ilhan 
Tuncer öncülüğünde Adana’da kurulmuştur. Kurucu kurul 
üyeleri Prof. Dr. ilhan Tuncer, Prof.Dr. nurdan Tunalı, Doç. 
Dr. suzan Zorludemir, Doç. Dr. Canan ersöz, Yrd. Doç. Dr. 
Mete Korkut Gülmen, Dr. Gülfiliz Gönlüşen ve Dr. Handan 
Zeren’dir (2). 

Prof.Dr. ilhan Tuncer’in başkan, Prof. Dr. nurdan Tunalı’nın 
başkan yardımcısı, Doç. Dr. suzan Zorludemir’in genel 
sekreter, Yrd. Doç. Dr. Mete Korkut Gülmen’in sayman 
ve Doç. Dr. Canan ersöz’ün üye olarak görev yaptığı birin-
ci yönetim kurulu ilk toplantısını 21 Mart 1995 tarihinde 
yapmıştır. Kuruluşundan 15 Haziran 2007 tarihine 
kadar Prof.Dr. ilhan Tuncer dernek başkanlığı görevini 

yürütmüştür. Bu tarihten itibaren günümüze kadar sırasıyla 
Prof. Dr. suzan Zorludemir (2007-2009), Doç. Dr. Fazilet 
Kayaselçuk (2009-2011), Prof. Dr. Gülfiliz Gönlüşen (2011-
2013) ve Prof. Dr. Derya Gümürdülü (2013-2015) ve Prof. 
Dr. iclal Gürses (2015-devam ediyor) dernek başkanlığı 
görevini yapmışlardır. iki yıllığına göreve getirilen yönetim 
kurulları, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman 
ve üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. 1. Olağan 
Genel Kurul 18. Aralık 1995’te toplanmıştır. Bugüne kadar 
11 yönetim kurulu görev yapmıştır. Birinci ve ikinci yönetim 
kurullarında, başkan yardımcısı ve sayman olarak görev yapan 
patoloji uzmanlarından Prof. Dr. serpil salaçin ile Yrd. Doç. 
Dr. Mete Korkut Gülmen aynı zamanda adli tıp doktorası 
sahibidirler. Merkezi Adana olan ve 7 kurucu üye ile yaşama 
atılan derneğin bugünkü üye sayısı 227’dir. Türk Kanser 
Araştırma ve savaş Derneği Adana Şubesi binasında faaliyet 
göstermektedir. Kamu yararına dernek olma çalışmaları 
yapılmıştır. Görüşmelerde, düşük bütçeye rağmen çok sayıda 
iş yapıldığı ifade edilmiş ancak sonuç alınamamıştır (2).  

Çukurova Patoloji Derneği’nin Yirmi Yılı  

Twenty Years of Cukurova Pathology society 

İclal GÜRSES1, Derya GÜMÜRDÜLÜ2, Nebil BAL3, Sibel HAKVERDİ4, Fazilet KAYASELÇUK3, İlhan TUNCER2

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, 
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ADAnA 
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ADAnA 
4 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, HATAY 

doi: 10.5146/jcpath.2017.03

Derleme



Güncel Patoloji DergisiGÜrses i ve ark: Çukurova Patoloji Derneği

Cilt 1, sayı 1, 2017; Sayfa 12-15 13

Derneğin amacı, genel anlamda patoloji biliminin ilerlemesine 
katkıda bulunmak ve tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini 
geliştirmektir. Bu çerçevede; ülkemizde patolojide uzmanlık 
ve uzmanlık sonrası eğitim konularında çalışmaların 
yapılması, ilgili eğitim kuruluşları ve hastaneler ile 
işbirliği yaparak patoloji eğitiminde ulusal ve uluslararası 
standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunulması, 
ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı 
ve aydınlatıcı olunması, üyeler arasındaki toplumsal 
dayanışmayı geliştirerek, onların mesleki çalışmalarının bilim 
ve hukuk yönünden desteklenmesi ve savunulması, patolojiyi 
ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı davranışlarda, 
sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamların 
uyarılması ve gerekirse kamuoyunun bilgilendirilmesi 
hedeflenmiştir (1). 

Derneğin kuruluş amaçlarından birisi de Patoloji Dernekleri 
Federasyonunun kurulabilmesi için mevcut iki derneğe ilave 
bölgesel dernek gerekliliğini yerine getirmektir. Türk Patoloji, 
Ankara Patoloji, ege Patoloji Dernekleri ile birlikte 2000 
yılında oluşturulan Türkiye Patoloji Dernekleri Koordinasyon 
Kurulu’nda yer almıştır. Bu tarihten federasyonun kurulmasına 
kadar geçen sürede tüzük ve protokollerin oluşturulmasında 
işbirliği yapılmış ve gerekli katkılar sağlanmıştır. 

Kuruluşundan bugüne kongre, sempozyum ve çalışma grubu 
toplantılarının (“workshop”) yanısıra, çok sayıda anma 
günleri, özel günler ve kurslar düzenlenmiştir. ilk bilimsel 
aktivite 24 Haziran 1995’te, hocamız Prof.Dr. serpil salaçin’in 
“Medikolegal Otopside Patologların Bilirkişi sorumluluğu” 
konulu konferansıdır. Diğer patoloji dernekleri (Türk 
Patoloji, Ankara Patoloji ve ege Patoloji) işbirliği ile yapılan 
ilk aktivite ise 3-5 Mayıs 1996 tarihlerinde gerçekleştirilen 
“2000’li Yıllarda Türkiye’de Patoloji”  konulu çalışma grubu 
toplantısıdır (Şekil 1). Bu toplantıda, 17 temel konuda 
çalışma gruplarının oluşturulması ve görev alabilecek kişilerin 
toplantıya davet edilmesi konusunda yönetim kurulu kararları 
alınmıştır. Konular; 

• Patoloji lisans eğitimi, 

• Patoloji lisansüstü eğitimi, 

• sürekli tıp eğitiminde patoloji eğitimi, 

• Yardımcı teknik personel eğitimi, 

• Patoloji laboratuvarı fizik alt yapısı,

• Patolojide eğitim, uygulama ve araştırma birimlerindeki 
insan gücü, 

• Fizik alt yapı standardizasyonu, 

• Patolojide kalite kontrolü, 

• Üst uzmanlık dalları eğitim ve organizasyonu, 

• Otopsinin patoloji lisans lisansüstü ve sürekli tıp 
eğitimindeki yeri, 

• Klinik patoloji iletişimi ve işbirliği, 

• Patolojide araştırma, 

• Patolojide terminoloji, 

• Arşiv ve dökümantasyon, 

• Avrupa Birliği’ne geçişte patoloji,

• Üniversiteler ve kamu hastaneleri arasında işbirliği ve 
koordinasyon,

• Ulusal dergiler,

• Patoloji dernekleri,

• Ulusal patoloji uzmanlık sınavı, 

olarak belirlenmiştir. Toplantı esnasında bazı konular 
birleştirilip, 11 çalışma grubu oluşturulmuş, gruplara en az 7 
ve en fazla 35 bilim insanı katılmış, Türkiye’de mevcut durum 
ve önerileri içeren sonuç raporları hazırlamışlardır. raporlar 
tüm katılımcılara sunulmuş, genel değerlendirme yapılmıştır. 
Toplantının sonuç raporlarının dernek başkanlarına, 
toplantıya katılan meslektaşlara, sağlık Bakanlığı’na ve 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi ve 
Ankara’da yapılacak olan 12. Ulusal Patoloji Kongresi’nde 
tüm meslektaşların görüşüne sunulmasına karar verilmiştir. 
Görüldüğü üzere konu başlıkları fizik, işleyiş ve eğitim 
alanındaki eksikliklerimizi vurgulamaktadır; çalışma grupları 
ise günümüzde Patoloji Dernekleri Federasyonu çatısı altında 
faaliyet gösteren komisyon ve çalışma gruplarının çekirdeğini 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda dernekler arası işbirliğinin 
yararını ve gerekliliğini vurgulayan önemli etkinliklerden 
birisidir (2).

Dernek, 2 ulusal patoloji sempozyumu düzenlemiştir. 
ilki, 24-27 nisan 1997 tarihlerinde Adana ve Mersin’de 
yapılan 13. Ulusal Patoloji sempozyumu, ikincisi, 1-6 ekim 
2004 tarihlerinde Gaziantep’de yapılan 17. Ulusal Patoloji 
sempozyumu’dur. 

Üç ulusal kongre organize edilmiştir; 15. Ulusal Patoloji 
Kongresi (20-26 ekim 2001, Adana), 18. Ulusal Patoloji 
Kongresi (25-29 ekim 2008, Belek, Antalya) (Şekil 2) ve 
22. Ulusal Patoloji Kongresi (7-11 kasım 2012, Manavgat, 
Antalya). 18. Ulusal Kongre, Patoloji Dernekleri Federasyonu 
işbirliği ile yapılan ilk kongre olma özelliğini taşır. Dönemin 
federasyon başkanı (aynı zamanda kurucu başkan) Prof.Dr. 
sıtkı Tuzlalı ve kongre başkanı Prof.Dr. suzan Zorludemir 
hocalarımızdır. Düzenlenen tüm sempozyum ve kongreler 
uluslar arası katılımlı olup, hem yurtiçinden hem de 
yurtdışından, alanında deneyimli, çok sayıda bilim insanı 
konferans vermek üzere davet edilmiştir. 

Çeşitli konularda ulusal ve uluslar arası katılımlı 37 kurs 
düzenlenmiştir. ilki 22 Şubat 1997 tarihinde Adana’da 
yapılan “Yumuşak Doku Tümörleri” kursudur. British Council 
tarafından desteklenen ve seri halinde düzenlenen “Perinatal 
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Patoloji Kursları” önemli etkinliklerdendir. Prof.Dr. nurdan 
Tunalı ve Prof.Dr. Jean Keeling’in moderatörlüğünde yapılan 
kursların ilki 10-14 Mayıs 1999 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Ardından ikincisi 16-20 nisan 2000, üçüncüsü 22-26 
nisan 2001, dördüncüsü 22-25 nisan 2002 ve beşincisi 
18-21 nisan 2004 tarihlerinde yapılmıştır (Şekil 3). Bu 
kursların bir önemli ve ilk olma özelliği de, kursiyerlere 
öncesinde olgulara ait preparatların gönderilerek etkileşimli 
değerlendirme ve tartışma ortamının sağlanmasıdır. 5-7 ekim 
2005 tarihlerinde gerçekleştirilen nöropatoloji kursu Amerika 
Birleşik Devletleri’nde kariyer yapan değerli Türk bilim 
insanları Doç.Dr. Tarık Tihan, Yrd.Doç.Dr. Murat Gökden 
ve Yrd.Doç.Dr. Şakir Hümayun Gültekin’in ülkemiz patoloji 
camiası ile buluşmasını sağlamıştır. Bir diğeri, Prof.Dr. Cesar 
Moran, Prof.Dr. Gülfiliz Gönlüşen ve Prof. Dr. Kemal Bakır 
moderatörlüğünde Amerika Birleşik Devletleri MD Anderson 
Kanser Merkezi’nden çok sayıda uzmanın değişik konularda 
güncel bilgileri içeren konferanslar verdiği 13-14 nisan 2013 

ve 11-12 nisan 2015 tarihlerinde iki kez gerçekleştirilen 
“surgical Pathology: Current Concepts” kurslarıdır (2).

Ülkemizde düzenlenen kongre ve kurslarda verdiği çok 
sayıda konferanslar ve 23 yıl boyunca birçok nöropatoloğun 
eğitimine katkıda bulunmuş değerli hocamız Prof.Dr. Bernd 
scheithauer’ın vefatının birinci yıl dönümünde bir anma 
toplantısı yapılmıştır (“A tribute to Dr. Bernd scheithauer: the 
first anniversary of his passing” 21-22 eylül 2012). Yıllarca 
birlikte çalıştığı, Prof.Dr. Peter C. Burger, Prof. Dr. Kolman 
Kovacs, Prof.Dr. Arie Perry gibi yakın arkadaşları ve öğrencileri 
yurtdışından, başta Prof.Dr. Aydın sav ve Prof.Dr. suzan 
Zorludemir olmak üzere yanında eğitim almış yurtiçinden çok 
sayıda bilim insanı toplantıya katılmışlardır (Şekil 4). Gelecek 
kuşakların da faydalanabileceği, 400 olgudan oluşan (preparat 
ve rapor) eğitim setini Türk patoloji camiasına armağan 
eden değerli hocamız için, organizasyonunu Prof.Dr. suzan 
Zorludemir’in yaptığı bu toplantı, genç meslektaşlarımıza yol 
gösterecek bir vefa örneğidir. 

Şekil 4: Prof. Dr. Bernd scheithauer’ın vefatı nedeniyle Adana’da 
yapılan anma toplantısı 

Şekil 1: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Patoloji konulu çalışma grubu 
toplantısı açılışı

Şekil 2: 18. Ulusal Patoloji Kongresi’nden toplu fotoğraf 

Şekil 3: Perinatal Patoloji Kursu konuşmacı ve kursiyerler 
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eşit paylaşımı, bilimsel heyecanın canlı tutulması, meslektaşlar 
arası birlikteliğin ve sıcaklığın sağlanması için çalışmalar 
yapılmıştır. Patoloji Dernekleri Federasyonu çatısı altında 
Anadolu’nun dört bir yanında patoloji bilimi ve mesleğinin 
sürekli aktif yaşaması ve yaşatılması için uğraş veren üyelerimiz 
ve meslektaşlarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

KAYNAKLAR

1. http://www.turkpath.org.tr

2. Çukurova Patoloji Derneği arşivi

Derneğimizde, kuruluşundan bu yana düzenli olarak her yıl 
slayt semineri, konferans, olgu sunumu ve kurslardan oluşan 
bilimsel eğitim etkinliklerine devam edilmiştir. Bu kapsamda 
toplam 28 konferans, 42 slayt semineri ve olgu sunumu ile 12 
panel düzenlenmiştir (2).

Çukurova Patoloji Derneği; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu 
ve kısmen Doğu Anadolu illerini kapsayan bölgesinde 20 
yıldır kesintisiz etkinliklerine devam etmektedir. Düzenlenen 
bilimsel ve sosyal etkinlikler ile patoloji biliminin yaygın ve 


