
Sayın Hocalarım ve Değerli Arkadaşlarım, 

Derneğimizin önümüzdeki dönem için yapılması planlanan seçimli olağan Genel 

Kurul’unda Yönetim Kurulu’na aday olmak istiyorum.   

On yılı aşkın süredir aktif olarak Tıbbi Onkoloji alanında çalışıyorum. Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’ndeki yan dal asistanlığım sırasında 

derneğimiz bünyesinde yan dal asistan temsilciliği yaptım. O dönemde, özellikle yan dal 

asistanları olarak yaşadığımız sorunlara yoğunlaştığımda aslında en önemli sorunun camiaya 

girdiğimiz andan itibaren kendimizi ait hissedebileceğimiz bir kurumun farkındalığının 

yaratılması olduğunu gördüm. Bu konuda neler yapılabileceği konusunda ön araştırmalar 

yaptıktan sonra öncelikle bölgelere göre yan dal asistanlarının dağılımını belirledik ve yeni 

başlayanların dernekle ilişkisini hızlıca sağlayacak alt yapıyı hazırladık. Eğitim veren 

merkezler bazında daha donanımlı yan dal eğitimi verilebilmesi için derneğimizin Eğitim 

Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile birlikte  çalışmalar yaptık.  Uzman olarak çalıştığım 

dönemde, özellikle mecburi hizmet sürecinde ben de mecburi hizmet sıkıntılarını birebir 

yaşadım. Şu anda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim görevlisi olarak 

çalışıyorum ve eğitimimiz ile ilgili sorunları farklı bir gözle değerlendirebiliyorum. Tüm 

arkadaşlarım gibi yan dal asistanlığımdan bu yana yaşadığımız sorunları irdeleyip bunlara 

çözüm üretilmesi konusunda derneğimiz bünyesinde değerli hocalarım ve arkadaşlarımla 

birlikte çalışmalar yapmak için Yönetim Kurulu’na aday olmak istiyorum. Türk Tıbbi 

Onkoloji Derneği çatısı altında derneğimizin her bir üyesinin kendini bu derneğe ait 

hissetmesi ve özlük haklarının korunması konusunda da üzerime düşeni fazlasıyla yapmak 

isterim. 

Kanser tedavisi ve takibi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Biz tıbbi onkologlar 

bu ekipte birer orkestra şefiyiz. Orkestrayı ahenk içinde doğru bir şekilde yönetebilmemiz için 

donanımlı olmamız gerekir. Yan dal asistanlığımızdan itibaren iyi birer orkestra şefi 

olabilmek için derneğimiz bünyesinde yapılan kursların bu konuda tutum kazandıracak 

şekilde devamının  çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genç Onkolog arkadaşlarımın yaptığı 

çalışmalara destek olup, onların uluslar arası platformda da başarılı bir şekilde temsil 

edilebilmesi  için projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyorum. Yine, ESMO ve ASCO 

gibi uluslar arası derneklerle işbirliği içinde çalışılmasının camiamıza katkısı yadsınamaz. 

Ulusal ve uluslar arası klinik araştırmalar konusunda derneğimiz çatısı altında hep birlikte 

daha iyi neler yapılabileceğimiz konusunda çalışmalar yapmak istiyorum. Derneğimizin bu 



alanda yürütmekte olduğu aktivitelerin bir adım daha ileriye taşınması için Yönetim Kurulu 

bünyesinde elimden geleni fazlasıyla yapmaya gönüllüyüm.    

Saygı ve sevgilerimle, 

Dr. Mutlu DOĞAN 

 


