
 

 
 

Sevgili arkadaşlarım ve kıymetli hocalarım,  

 

Öğrenciliğimden itibaren onkolog olmayı hedefledim ve 1998 yılında yan dal ihtisasıma başladığım andan 

itibaren medikal onkoloji camiasının bir parçası oldum. Onkologların, bilimi ve hastaların iyiliğini her 

şeyin önüne koyan, bu esnada da büyüğün küçüğe saygısını her zaman koruduğu ve küçüklerin de 

büyüklere sevgilerini hep gösterdikleri istisnai bir camia oluşturduğunu düşündüm ve onkolog olmaktan 

hep onur duydum.  

2011-2012 yıllarında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreter olarak görev yapma 

şansına eriştim, ancak daha sonraki dönemlerde bu düzeyde görev alma fırsatım olmadı.  

Son yıllarda içimde büyüyen, camianın liderliğine ve geleceğine katkıda bulunma isteğinin bir sonucu 

olarak, yakın zamanda yapılacak olan seçimlerde, bir sonraki dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı için 

adaylığımı açıklamak istiyorum.  

Beni yakından tanımayanlara bir ipucu oluşturması amacıyla özgeçmişimi de ekte sunuyorum.  

 

Derneğimiz geçmiş yıllarda katılımın ve söz hakkının genişletilmesi, destek ve burs programları, eğitimin 

desteklenmesi ve standardizasyonu, medyada görünürlüğün ve etkinin arttırılması, hastalar ve toplumun 

bilgilendirilmesi, hasta bakım kalitesinin arttırılması, stratejik planlama gibi pek çok başlıkta, çok önemli 

mesafeler katedilmesini sağladı. Bunların her birinde ilerlemenin devamı için çalışacağıma 

güvenebilirsiniz.  

Derneğimizin kapsayıcılık, demokratik katılım, liyakata dayalı görev ve yetki verilmesi konularında 

yakaladığı yüksek standartları ileri taşımaya gayret edeceğim.  

Kadınlar başta olmak üzere, hastalarımızın tedavi erişim sorunları ve sosyal destek ihtiyaçlarının 

tanımlanmasını ve elden geldiğince çözümlenmesini amaçlıyorum.  



Diğer meslektaşlarımız ve paydaş derneklerle dostane, ancak prensiplerimiz ve haklarımızdan ödün 

vermeyen ilişkiler sürdürmeye özen göstereceğim. 

Beni başkanlık konumuna layık görürseniz, kendi kariyerimde izlemeye çaba gösterdiğim,  

 Klinik araştırma bilinci ve kapasitesinin arttırılması,  

 Araştırma ve akademik faaliyetlerde uzmanlaşmanın özendirilmesi ve geliştirilmesi, 

 Uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi ve görünürlüğün arttırılması 

başlıklarını önceliklendirme amacını taşıyorum.  

Destekleyici firmalara eşit mesafede durabilmek amacıyla, başkanlığım süresince firmaların tanıtım 

amacıyla düzenlediği toplantılarda görev almayacağımı ve Yönetim Kurulu üyelerinden de aynısını 

bekleyeceğimi taahhüt ediyorum.  

 

 

Bu vesileyle, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı için adaylığını açıklamış veya açıklayacak olan 

arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Demokratik, kardeşçe ve katılımcı bir ortamda gerçekleşeceğinden 

emin olduğum seçimlerin sonuçlarının derneğimiz, üyeleri ve en önemlisi de hastalarımız için en olumlu 

sonuçları sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum.  

 

Bu açıklama, güzel bir tesadüfle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk düştü. Camiamız içinde gerek 

sayıca, gerek akademik olarak, gerek ise onkolojiye yön verme açısından kadınların sahip olduğu ağırlık, 

beni hem laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bize sunduğu büyük kazanımlardan biri olarak gururlandırıyor, 

hem de bu varlık ve etkinin hayatın tüm diğer alanlarına da yayılabilmesi için umutlandırıyor. Bütün 

kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.  

 

EK : Dr. Mustafa Erman Özgeçmiş 

 

Saygı ve sevgilerimle,  

Dr. Mustafa Erman 

 

 

 

https://www.kanser.org/saglik/userfiles/Mustafa_Erman_Ozgecmis.pdf

