
                   
                   Sayın Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, 

Türk  Tibbi  Onkoloji  Derneği’imizin    olağan  genel  kurul
toplantısında yapılacak olan seçimlerde Yönetim kurulu üyeliğine aday
olduğumu bilgilerinize sunarım. 

  24 yıl önce TTOD kurulurken ben Tıp fakültesi 1. sınıftaydım. Yönetim
kurulu  üyeliğine  seçilmem  durumunda  Derneğimizi  kuran  sayın
hocalarımıza  siz değerli  üyelerimize ve  henüz doğmamış  üyelerimize
karşı bu görevin çok  büyük bir sorumluluk gerektirdiğinin farkındayım. 

Ancak Sizlerin desteği ile gerçekleşmesi mümkün olan Projelerim

 

TTOD Vakfı
Bu vakıf  ilaç endüstrisi dışından destekler alarak 

 *2023   TTOD  Vakfı Kanser Ar-Ge merkezi  ve hemen yanına

 **2023  TTOD Vakfı  Nadir Kanserler Hastanesi '' ni kuracak.

Hastanemiz  Türk  Tıbbi  Onkolojisinin  vizyonu   ,  Ar-Ge merkezi  ise
misyonu olacak. 

Kanser  araştırma merkezinde belki  20-30 yıl  kayda değer  bir  şey
bulamayacağız. Bir yerden başlamazsak biz hiç bir şey bulamayız. Genç
üyelerimizin  bilgi  ve  birikimlerini  kullanabileceği,  düşündüklerini
gerçekleştirebileceği bir ortamı artık kurmalıyız. 

Yapay  zekayı  Kanser  Araştırma  Merkezine  entegre  ederek,  yapay
zekanın tasarlayacağı yeni biyomoleküller ile  çalışmalara başlayıp bir
kurum hafızası da oluştururuz. İlerleyen yıllarda kendi moleküllerimiz ile
Faz  çalışmalarına  doğru  ilerleyecek  bir  süreci  başlatıp   dünya  ile
aramızda  oluşan  bilimsel  farkı  kapatır  öne  geçebiliriz.  Retrospektif
çalışmaların dahi önemini yitirdiği günümüzde  dünya ile aramızdaki bilim
ve teknolojik fark açılmaktadır. Biz bu farkın açılmasını izlemek yerine bu farkı
kapatıp öne geçebilecek bilgi ve donamıma sahip bir camiayız.  

Türkiye' nin en güçlü ve saygın sivil toplum örgütü olabilecek potansiyelimiz
vardır.  Bu potansiyelimizi  hem TUSEB ile  bilimsel  alanda hem de TİTCK gibi
yetkili  kurumlarla  koordineli  şekilde  çalışarak  sorunlarımızı  çözmek  için  de
kullanabiliriz.  

Derneğimiz eğitimi, Vakfımız ise geleceği planlayarak Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk  ün  manevi mirasçıları olma yolunda ilerleriz. 

--Seçilmem  durumunda  asla  Görevdeyken  ve  görevim  bittikten
sonraki 10 yıl içerisinde , Edindiğim tecrübeleri bir dernek kurmak veya
bir  derneğin  kurucu  üyeliğinde-yönetim  kurulunda
değerlendirmeyeceğim.  

--Seçilmem durumunda özlük haklarımızın iyileştirilmesi  ve sizlerin
desteği olursa TTOD vakıf projesi  önceliğim olacaktır. Saygılarımla

                                            Dr.Hilmi KODAZ


