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I- ÖZLÜK HAKLARI VE BÜROKRASİ İLE 
İLİŞKİLER 

 

Tıbbi Onkoloji alanındaki sorunların saptanması için üyelerimizden görüş alınması, 
sorunlara yönelik çözümler üretilmesi, gerekli raporların hazırlanması, üretilen çözümlerin 
kabul görmesi için gerekli girişimlerin bir program oluşturularak yapılması hedeflendi.  

 

Sorunlar:   

 

1. Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 

2. Mecburi Hizmette Karşılaşılan Sorunlar 

3. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Çalışan Uzmanların Sorunları 

4. Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Sorunları 

5. Özel Hastanede Çalışan Hekimlerin Sorunları 

6. Serbest Çalışan Hekimlerin Sorunları 

7. Tıbbi Onkologların Aferez Sorumluluğu 

8. Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları 

9. Emeklilik Dönemindeki Hekimlerin Sorunları 

10. Endikasyon Dahilinde Kullanılan İlaçlarla İlgili Sorunlar 

11. Endikasyon Dışı Kullanılan İlaçlarla İlgili Sorunlar 

12. Kongre Katılımı Kısıtlamaları ile İlgili Sorunlar 

13. Onkolojik İlaç Tedavilerinin Diğer Branş Hekimlerince Kullanımıyla İlgili Sorunlar 

14. TTOD İçinde Özlük Hakları İle İlgili Sorunlar 

15. İlaç Araştırmaları İle İlgili Sorunlar 
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16. Tıbbi Onkoloji Hizmetlerinde SUT Geri Ödemeleri İle İlgili Sorunlar  

18. Terminal Dönem Kanser Hastalarına Yönelik Sorunlar 

19. Mesleki Tükenmişlikle İlgili Sorunlar 

20. Kanser Tedavisinde Etik Dışı Uygulamaların Getirdiği Sorunlar 

 

Faaliyetler: 

 

 Mevcut ve daha önce dernek kurullarımızda görev alan üyelerimizin görüşlerini 
alarak hazırladığımız Tıbbi Onkoloji İnsan Gücü, Eğitim ve Araştırma ile ilgili 
raporumuz Sağlık Bakanlığı Planlama Dairesi’ne görüşme yapılarak verildi. 
Hazırlanan rapor web sitemizde ‘’Dernek Görüşlerimiz’’ bölümüne yerleştirildi.    

 Yan dal asistan eğitim süresince eğitime daha çok vakit ayrılmasının sağlanması 
için hizmete yönelik uzman kadrosu ve destek grupların oluşturulması (eğitim 
hemşiresi, psikolog, iç hastalıkları uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, eczacı) için 
istihdam sağlanması önerileri Sağlık Bakanlığı’na iletildi. 

 Mecburi hizmet kapsamında yaşanan sorunlar anket çalışması yapılarak saptandı.  
Sağlık Bakanı Yardımcısı’na bu konudaki derneğimizin görüşleri ve çözüm önerileri 
ilgili hazırladığımız rapor bizzat görüşülerek sunuldu. Derneğimizin web sitesinde  
‘’Derneğimizin Görüşleri’’ bölümüne yerleştirildi. Dilekçemize Bakanlık tarafından  
verilen yazılı cevapta yaşanan sorunlar somut isim ve yer bildirilerek istendi. 
Derneğimiz uzman temsilcisi tarafından mecburi hizmet yapan üyelerimizin yaşadığı 
sorunlarla ilgili tekrar yazılı bir anket yapıldı. Yaşanan sorunlarla ilgili yapılan anket 
sonuçları    kişi  ismi ve yer bildirilmeden Sağlık Bakanlığı’na iletildi. 

 Özel Hastanelerde çalışan üyelerimizin yararlanabilmesi için Hukuk Danışmanımız 
ve Derneğimizin Özel Hastane Uzman Temsilcisi tarafından hazırlanan Özel 
Hastane Örnek İş Sözleşmesi web sitemizin ‘’Hukuk Danışmanlığı ‘’ bölümüne 
yerleştirildi. 

 Derneğimizin de mudahil olduğu muayehanelerde yapılacak işlemelere yönelik 
açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alındı.     

 Piyasada bulunmayan tedavi edici ucuz ilaçlarla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili 
hazırlanan dilekçe Sağlık Bakanlığı ile bizzat görüşülerek iletildi ve web sitemizin 
‘’Derneğimizin Görüşleri’’ bölümüne yerleştirildi. Bakanlık’tan dilekçemize olumlu 
yanıt bildirildi ve soruna yönelik çözümler üretildi. Konu ile ilgili basın duyurusu 
yapıldı.   
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 Reçete yazma sorunu yaşayan üyelerimizin sorunları SGK ile yapılan görüşmeler  
sonrasında çözüme ulaştırıldı. 

 Tıbbi toplantılara katılım konusunda getirilen sınırlamaların genişletilmesi 
konusundaki görüşlerimiz yazılı olarak Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurum Ekonomik Araştırmalar Başkanlığı'na bizzat görüşülerek iletildi. 
Önerilerimizin kabul edilmediği tarafımıza yazılı olarak iletildi. Konu ile ilgili dilekçe 
ve verilen yanıt web sitemizde Derneğimizin Görüşleri’’bölümüne yerleştirildi.  

 Derneğimizin düzenlediği mezuniyet sonrası kurslarda ilaç firmaları sponsorluk 
sınırlamalarının kaldırılması için yetkililerle bizzat görüşülerek dilekçe verildi. 
Firmaların kurslar için derneğimize bağış yapmaları konusundaki talebimiz hiçbir 
firma görseli kullanılmadan ve kurs programı katılımcı listesinin tarafımızdan 
Bakanlığa bildirilmesi koşulu ile uygun bulundu. Kuruma bu konuda teşekkür yazısı 
yazıldı.  

 SUT’ta Tıbbi Onkoloji Hizmet ücretlendirilmesi ile ilgili görüşlerimiz yazılı olarak  
SGK’ya iletildi. SGK  listesinde bulunmayan malzemeler ile ilgili önerilerimiz SGK’ya 
gönderildi. 

 Kanser tedavisinde  tıp dışı uygulamaların getirdiği sorunlara yönelik Kamu Spotu 
çekildi. Görsel basın ve sosyal medyaya iletildi.                               

 Diğer uzmanlık dernekleri ile birlikte sağlıkta şiddet ve yeni sağlık yasası ile ilgili 
gazetelere ilan verildi.  

 Alt yapısı uygun özel hastanelerde araştırma yapılması için rapor hazırlandı. 
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II- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

 

Derneğimizin Basın ve Halkla ilişkilerini arttırarak kamuoyunda doğru bilgilendirmeyi 
sağlamak ve tanınır hale getirmek amacıyla hedeflerimiz saptandı. 

 

Faaliyetler: 

 Sağlık Bakanlığı ile birlikte akciğer kanserlerinde ALK bakılması ve bulunmayan 
ilaçlarla ilgili basın duyuruları yapıldı.                                                                          

 Özlü Cümle konusu ile ilgili üyelerden öneriler toplandı. Gelen 40 özlü söz önerisi 
arasından "Hayat İçin Bilimin İzinde" seçildi.  Halka yönelik olarak "Bilimin Dost Eli" 
özlü sözü seçildi. Özlü sözü birinci seçilen ve logoda kullanılan üyemize ödülü 
verildi.TTOD ismi geçen yerlere özlü söz eklendi. 

 Kamu Spotu konuları "Tıp Dışı tedavi yerine bilimsel tedavileri tercih etmeleri" ve 
"Kanser hastalarının yaşama devam etmeleri" olarak belirlendi. Tıp Dışı tedavi ile 
ilgili kamu spotu çekildi. RTÜK'ten  onay alındı. Görsel basın ve sosyal medyada 
kamu spotunun yayınlanabilmesi için ilgili Genel Yayın Yönetim birimlerine yazı 
gönderildi. Kamu Spotumuzun sosyal medya, TRT ve Kanal D'de yayınlanması 
sağlandı.  

 Kanserle Dans, Pembe Kadın, Genç Birikim, Europadonna hasta dernekleri ile ilişki 
kuruldu ve toplantılar yapıldı. Uygun bulunan projelerde hasta derneklerine 
danışmanlık yapıldı.  

 Merck Serono ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Baş Boyun Kanserlerinde farkındalığı 
arttırma  kampanyasına destek olundu. Görseller birlikte hazırlandı. Görsel ve yazılı 
basın röportajları verildi. 

 Kolon Kanseri Halkı Bilgilendirme Toplantısı Merck sponsorluğu ve İzmir Belediyesi  
işbirliği ile yapıldı. 

 Kanserle ilgili halkı ilgilendirecek konularda öğretim üyeleri ile soru-cevap şeklindeki 
röportaj  filmleri çekimleri devam etmektedir. Video çekimleri tamamlandığında web 
sitemize ve soyal medyaya yerleştirilecektir. 

 TTB’nin Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hazırladığı 
Kamu Spotu’na destek verildi. 
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III- ÜYELERLE İLİŞKİLER 

 

Faaliyetler: 

 

 Yan dal sınavını kazanıp eğitim alacakları kuruma yeni başlayan 32 iç hastalıkları 
uzmanıyla yan dal uzmanlık temsilcisi aracılığı ile ilişki kuruldu ve 21’i üye yapıldı. 
Diğerlerinin üyelik işlemleri devam ediyor.  

 Yan dal sınavını kazanan 32 meslektaşımıza ve mecburi hizmete giden 26 üyemize 
bilgilendirme mektubu ile birlikte dernek amblemli önlük gönderildi. 

 Güncellenen üye rehberimiz web sitesine yerleştirildi. Arama motoru ile üye 
bilgilerine giriş sağlandı. Üyelerin kendi bilgilerini güncelleme alt yapısı sağlandı         
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IV-WEB SİTESİ 

 

Web sitesinin derneğimizin geçmiş ve güncel belgelerine ulaşılabilir olmasını sağlamak, 
üyelerimiz ve toplum için daha yararlı ve kullanışlı hale geçirmek amacıyla üyelerimizden 
konu ile ilgili önerileri ve görüşleri alındı. Web sitesi ile ilgili komisyon kuruldu. 

 

Faaliyetler: 

 

 Derneğin daha önceki genel kurul faaliyet rapor sunumları, tıbbi onkoloji tarihi 
belgeseli, kurulları, eski  kurs ve kongre  slaytları, bültenler, vb. dokümanlar dernek 
web sitesine yerleştirildi.                

 Kemoterapi şemaları, hasta bilgilendirmeleri, doz hesaplama cetvelleri, cevap ve  
yanetki değerlendirme kriterleri, hasta olur formları tedavi araçları bölümüne 
yerleştirildi.  

 Sitemizdeki Uluslar arası dergilere online dergi aboneliğine devamı konusunda 
uzman temsilcimiz tarafından anket yapıldı. Online dergi aboneliğine devam kararı 
alındı.     

 Eğitim ve danışma amaçlı Olgu Tartışmaları bölümü açıldı.   

 E-bülten editörümüzün desteği ve e bülten yayın kurulu ile birlikte 2e-bülten sayısı 
çıkarıldı ve web sitemize yerleştirildi. Sosyal medya ile paylaşıldı. 

 Derneğimizin Facebook ve Twitter hesapları açıldı.                                 

 Toplumu ilgilendiren konularda halkın bilgilendirilmesi amacıyla öğretim üyelerimizin 
desteği ve Kironna firması aracılığı ile kısa video çekimleri yapılmasına başlandı. 
Tamamlandığında toplum sitemize yerleştirilecek ve farklı sitelere  link verilecektir.   

 Genç Onkologlar tarafından ESMO halk sitesinin Türkçe versiyonu çevirisine 
başlandı. 

 Halktan gelen sorular uzmanlarımıza sorun bölümünden yanıtlanmaya devam 
edilmektedir.    

 Hukuk danışmanımız tarafından yönerge ve kanunlara yönelik yorumların  yapılması 
ve üyelere duyurulması devam etmektedir. Duyurusu yapılmış olan yönerge ve 
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kanunlar hukuk danışmanımız tarafından tasnif edilerek kolay ulaşılır hale getirildi. 
Danışmanımıza üyelerimizin online soru sorabilmeleri sağlandı. 

 Sitemizde Yeterlilik Kurulu Bölümü açıldı. Yan dal asistan eğitim dosyası, çekirdek 
eğitim programı, sınavla yeterlilik belgesi alanlar siteye yerleştirildi. Eğiticiler kurulu 
güncellendi.      

 Soru Bankası oluşturulması ve Yeterlilik sınavlarının yapılması ve değerlendirilmesi 
için Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'ndan hizmet alımı anlaşması yapıldı.  

 Soru bankasına eğiticilerin soruları online girebilmeleri için alt yapı sağlandı. Soru 
hazırlama klavuzu eklendi. 

 Yan dal Asistan Eğitim Dosyası web sitesinden doldurulur hale getirilmesi için alt 
yapı sağlandı. 

 Yoğun istek üzerine daha önce Tıbbi Onkoloji Okulu çekimi yapan firmanın 
sözleşmesi yenilenerek çekimler tekrar web sitemizden izlenebilir hale getirildi. 

 Haber ve duyuruların tasnif edilerek siteye yerleştirilmesi için Haberler, Duyurular ve 
Sosyal Haberler bölümleri açıldı.  

 Derneğin hazırladığı rapor ve görüşlerin üyelerle paylaşılması için Derneğin 
Görüşleri bölümü açıldı. Sağlık Bakanlığı, TTB ile yapılan yazışmalar, derneğimizin 
yapmış olduğu anket sonuçları ve derneğimizin hazırlamış olduğu raporlar bu 
bölüme yerleştirildi.   

 Ülkemizde yürüyen çalışmalara ulaşılacak, araştırmacıların araştırmalarıyla ilgili 
bilgileri online girebilecekleri alt yapı sağlandı. 

 Doçentlik, mecburi hizmet, ölüm hastalık vb. sitemizden paylaşılmakta ve sosyal 
duyurular bölümünde tasnif edilmektedir.   

 Ödül ve destek programından online yararlanılabilmesi için gerekli alt yapı sağlandı 

 TTOD web sayfasında Genç Onkologlar için bölüm açıldı. 
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V-ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

 

Faaliyetler: 

 

 ESMO ile Yeterlilik Kurulumuz, mevcut durumuz ve çekirdek eğitim programımız 
konusunda ESMO yetkili bürosu ile kurumsal ilişkiler Genel Sekreterimiz aracığı ile  
sürdürülmektedir.  

 Genç Onkolog temsilcilerimizin ESMO faaliyetlerine katılımlarının sağlanması ve 
arttırılması amacıyla ESMO temsilcimiz işbirliği ile UKK kongresi sırasında ESMO 
üye sorumlusu ülkemize davet edildi. ECCO kongresi sırasında Genç Onkolog 
temsilcilerimiz ESMO Genç Onkolog toplantılarına katıldı. Yapılan faaliyetlerin 
raporları web sitemizin Genç Onkolog’lar köşesine yerleştirildi. UKK sırasında  
ESMO Standı açıldı ve ESMO üye sayısı arttırıldı. 

 ESMO Türkiye temsilcimiz ile işbirliği içinde ESMO faaliyetleri 
sürdürülmektedir.Türkiye’deki Tıbbi Onkoloji’nin durumu ile ilgili rapor ortak olarak 
hazırlanmış ve gönderildi. ESMO’nun ülke temsilciliğimiz aracılığı ile yapmak istediği 
her türlü faaliyete derneğimiz destek vermektedir. 

 ESMO üye sayısını arttırılması için ESMO Türkiye temsilcisi aracılığı ile yıllık aidat 
oranları makul düzeye çekildi. 

 UICC’ye üyeliğimiz devam etmektedir. 

 Mezuniyet Sonrası Jinekolojik Onkoloji Kursu'nun Mayıs 2014’te ASCO destekli 
yapılması için yazışmalar yapıldı ve  kurs programı hazırlandı. 

 Kurumsal Best of ASCO toplantıları devam etmektedir. Best of ASCO Haziran 2013 
toplantısı yapıldı, 2014 toplantısının hazırlıkları devam etmektedir. 

 EORTC çalışmalarına ülkemizden katılımı ve ülkemiz onkologlarının klinik 
araştırmalar konusundaki deneyimlerini yurt dışındaki belli merkezlere gönderilerek 
arttırılması için EORTC Charitable Trust ile görüşmeler yapılarak taslak protokol 
hazırlandı. Ama henüz protokol imzalanarak Dernekler masasına izin için başvuru 
yapılamadı 
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VI-KURUMSAL 

 

Derneğimizin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, şeffaflığının arttırılması, etik 
ilkelerinin belirlenmesi için hedefler belirlendi. 

 

Faaliyetler:      

 

 Kanser Merkezi tanımı ve ülkemizdeki Tıbbi Onkolojinin mevcut durumu ve 
gelecekteki ihtiyaçlara yönelik  rapor hazırlandı ve yetkililerle paylaşıldı. Ülkemizdeki 
tıbbi onkologların dağılımı belirlendi. Tıbbi Onkoloji insan gücü, eğitim ve araştırma 
ile ilgili rapor daha önce dernek kurullarında görev yapan üyelerimizin görüşleri 
alınarak hazırlandı. Bakanlık Planlama bölümüne gönderildi. Görüşlerimiz web 
sitemize yerleştirildi. 

 Derneğimizin kalite standartlarına yönelik görüşleri Sağlık Bakanlığı tarafından 
istenen anket ile  yazılı olarak iletildi. 

 Ülkemizde tıbbi onkoloji sağlık hizmeti veren, tıbbi onkoloji eğitim hizmeti veren 
kurumların mevcut durumu güncellendi. 

 Onur Kurulumuz oluşturuldu. İlk toplantısını yaptı. Onur Kurulu yönerge çalışmaları 
devam etmektedir.  

 Strateji Arama Toplantısı Sapanca’da 8-9 Kasım 2013'de yapıldı. Toplantıya 
derneğimizin farklı kesimlerinin (geçmiş ve mevcut dernek kurullarında görev yapan, 
şu anda mevcut eğitim kurullarında sorumlu olan, mecburi hizmette, özel hastanede 
ve yan dal eğitimi almakta olan) temsilcisi  71 üyemiz aktif olarak  katıldı. Bu 
toplantının raporu toplantıya katılanlara gönderildi. Beş yıllık TTOD  Stratejik Planı 
hazırlanmaktadır. Tamamlandığında üyelerimizle paylaşılacaktır. 
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VII- ARAŞTIRMA 

 

Ulusal ve uluslar arası düzeyde kanser araştırmalarına katkıda bulunmak amacıyla hedefler 
belirlendi.  

 

Faaliyetler:      

 

 Ödül ve Destek Programı Yönergesi gözden geçirilerek güncellendi. 

 Üyelerimizin ödül ve destek programdan online yararlanabilmeleri için sitemizde 
gerekli  alt yapı oluşturuldu. 

 Ülkemizde yürüyen etik kurul onaylı çalışmalara hasta katılımının arttırılmasına 
destek olmak amacıyla tüm ulusal ve uluslar arası çalışmaların web sitemizde 
bilgilendirme amacıyla bulundurulması amacıyla alt yapı web sitemizde oluşturuldu. 
İsteyen araştırmacılarımızın giriş yapabilmesi için modül oluşturuldu. 

 Yedi üyemize 60.000 TL proje desteği, 62 yayına 153.000 TL yayın desteği, 4 
üyemize  50.000 TL yurt dışı eğitim desteği, 4 üyemize 7000 TL araştırma desteği 
verildi. 

 Bilimsel bir dergi çıkarmak amacıyla gerekli girişimler başlatıldı.  
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VIII-EĞİTİM, EĞİTİM PLANLAMA VE 
ORGANİZASYON KURULU (EPOK) 

 

EPOK Başkanı Yönetim Kurulu tarafından seçildi. EPOK’ta yer alan bölge, uzman ve genç 
onkolog temsilcilerinin seçimi Şubat ayında web ortamında yapıldı.  

 

EPOK Başkanı  Yeşim Eralp 

Marmara ve Kuzeybatı Bölge Temsilcisi İrfan Çicin 

Batı Bölge Temsilcisi Yüksel Küçükzeybek 

Orta Bölge Temsilcisi Bülent Yalçın 

Güney ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Emin Tamer Elkıran 

Kuzey ve Kuzeydoğu Bölge Temsilcisi Güzin Gönüllü Demirağ 

Uzman Temsilcisi, 2013 Özgür Tanrıverdi 

Uzman Temsilcisi, 2014 Yeşim Yıldırım 

Genç Onkolog UzmanTemsilcisi Mehmet Akif Öztürk 

Genç Onkolog Yandal Asistan Temsilcisi Ozan Yazıcı 

 

Üyelerimizin, ilgili diğer disiplinlerinve hemşirelerin eğitim standardizasyonunu sağlamak, 
bilgileri güncellemek, yurt içi ve dışı eğitim olanaklarını arttırmak amacıyla eğitim 
hedeflerimiz  saptandı. 
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Faaliyetler: 

 

 Beş  üyemize yurtdışı eğitim desteği  verildi. 

 Web sitemizde  eğitim ve danışma vakaları tartışmaları başlatıldı.  

 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Eğitim Çekirdek Eğitim Müfredatı 
kapsamında Eğitim Planlama ve Organizasyon Kurulumuz (EPOK) ve Yönetim 
Kurulu işbirliği ile yapılmaktadır.  

o Kurs kitabı çıkarılması konusunda anket yapıldı. Çıkarılmamasına karar 
verildi. 

o Kurs sırasında alınan video ve slayt kayıtları e-eğitimde kullanılmaktadır. 
o Kurslarla ilgili geri bildirimler alınmakta ve değerlendirilmektedir.  
o Bu yıl yapılan ve gelecek yıl yapılacak kursların yerleri, tarihleri ve 

programları Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. 2013 yılında 4 dört merkezi kurs 
yapıldı. 

 

Kurslar: 

 

Merkezi Kurslar Tarih Yer Katılım Sayısı 

Temel Onkoloji  23 Mart İstanbul 58 

Onkolojik Hasta Yönetiminde İlaçlar  18 Mayıs Ankara 77 

Malign Hastalıklarda Tanı ve Tedavi 
Kursu 

5 Ekim Ankara 42 

Üroonkoloji Kursu 16 Kasım Konya 110 

 

 Bölge Temsilcilerimiz aracılığı ile 5 bölgede toplam 9 Bölgesel Multidisipliner 
Toplantı yapıldı. 
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EPOK’la işbirliği içinde yapılan Multi-disipliner Toplantılar: 

 

 

 

 

MULTİDİSİPLİNER 
BÖLGESEL 
TOPLANTILAR 

TARİH BÖLGE ŞEHİR KATILIMCI 
SAYISI 

Kolorektal Kanserler 15 Haziran Orta ESKİŞEHİR 41 

 

Kolorektal Kanserler 

 

15 Haziran 

Güney & 
Güneydoğu 

 

MALATYA 

 

42 

 

Meme Kanseri 

 

15 Haziran 

Kuzey & Kuzey 
Doğu 

 

ZONGULDAK 

 

45 

 

Kolorektal Kanserler 

 

15 Haziran 

Kuzeybatı & 
Marmara 

 

TEKİRDAĞ 

 

38 

Kolorektal Kanserler  29 Haziran Batı Bölgesi MUĞLA 24 

Kolorektal Dışı 
Gastrointestinal Kanserleri 

 

05 Ekim 

 
Batı Bölgesi 

 

AYDIN 

 

21 

Kolorektal Dışı 
Gastrointestinal Kanserler  

 

26 Ekim 

Güney & 
Güneydoğu 

 

ANTAKYA 

 

28 

Kolorektal Dışı 
Gastrointestinal Kanserler 

 

26 Ekim 

Kuzey & Kuzey 
Doğu 

 

ERZURUM 

 

40 

Kolorektal Dışı 
Gastrointestinal Kanserler 

 

02 Kasım 

Kuzeybatı & 
Marmara 

 

KOCAELİ 

 

72 

http://kanser.org/saglik/index.php?action=detay&id=1039&p=arsiv
http://kanser.org/saglik/index.php?action=detay&id=1039&p=arsiv
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IX-YETERLİLİK KURULU 

 
Yeterlilik Kurulu Başkanı ve üyeleri TTOD Yönetim Kurulu tarafından seçildi. Yan dal 
asistan temsilcisinin de toplantılara katılması kararlaştırıldı. Yeterlilik Kurulu ilk toplantısını 
16 Şubat 2013 tarihinde tarihinde yaptı ve üyeler arasında görev dağılımları yapıldı. Daha 
sonra 21 Nisan,  23 Haziran, 17 Ağustos ve 10 Kasım 2013 tarihlerinde toplandı. 
 
 

Yeterlilik Kurulu Başkanı  
 

Serdar Turhal 

Üyeler Berksoy Şahin 
Bülent Karabulut  
Oktay Tarhan  
Hasan Şenol Coşkun 
Mehmet Artaç 
Fulden Yumuk (Yönetim Kurulu Temsilcisi) 
Ozan Yazıcı (Yan Dal Asistan Temsilcisi) 
 

 
 
Yeterlilik Kurulu ve Sınav yönergelerinin güncellenmesi, Yeterlilik Sınavının değerinin 
arttırılması; Yan dal asistan karnesinin güncellenmesi, kullanımının kolaylaştırılması ve 
arttırılması; Tıbbi Onkoloji Soru Bankası kurulması ve Tıbbi Onkoloji eğitimi veren 
merkezlerin ulusal ve uluslararası akreditasyonu için yönerge hazırlanması olarak 
hedeflerimiz saptandı. 
 
 

Faaliyetler:      

 Yeterlilik Kurulu ve Sınavı Yönergesi 

o Eğitim kurumlarda değişen koşullar nedeniyle  yeterlilik kurulu yönergesi ve  
yeterlilik kurulu sınav yönergesi revize edildi. Yönetim Kuruluʹnun onayını 
beklemektedir.  

o Sınav klavuzunun Ocak 2014 içinde hazırlanması planlandı.     

 Tıbbi Onkoloji Yeterlilik Sınavı  

o Sınav Ulusal Kanser Kongresi sırasında 21 Nisan 2013 tarihinde  yapıldı.  
o Katılan 27 kişiden 15 meslektaşımız yeterlilik sertifikası almaya hak kazandı.  
o Yeterlilik sınavında birinci olan üyemize 2000 TL ödül verildi.  
o 9.yeterlilik sınavının 23 Mart 2014 tarihinde 5.TTOD Kongresi sırasında 

yapılması planlandı ve duyurusu yapıldı.  
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 Tıbbi Onkoloji Soru Bankası çalışmaları 

o Soru bankası oluşturulması ve soru hazırlama teknikleri kursu için  Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalıʹndan TTOD Yönetim 
Kurulunun onayı ile hizmet alımı yapıldı. 

o UKK sırasında 19 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 19.00-22.00 arasında 
yazılı ve sözlü sınav sorusu hazırlama teknikleri kursu düzenlendi. 

o Sınav sorusu hazırlama klavuzları dernek web sitemize koyuldu. 
(http://kanser.org/saglik/userfiles/file/EUTF-ODEM-OU-KILAVUZ-2013.pdf) 

o Soru hazırlayacak eğiticiler kurulu üyelerimizin özellikleri belirlendi.  
o Soru bankasını güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Elimizde bulunan 

sorular gözden geçirilerek güncellendi ve bankaya konuldu. Soru Bankasını 
güçlendirmek için tüm eğiticilerden destek istendi. Bugüne kadar bankaya 
435  soru yüklendi. 

 Tıbbi Onkoloji eğitimi veren merkezlerin ulusal ve uluslararası akreditasyonu için 
yönerge hazırlanması çalışmaları başlatıldı 

o UEMS ve CESMA’ da bulunmayan Tıbbi Onkoloji Avrupa Eğitim 
Standardizasyon kriterlerinin derneğimiz tarafından oluşturulmasına karar 
verildi. Çalışmalar başlatıldı. 

o Uluslararası Eğitim ve Hizmet Kalite Standardizasyon Kriterleri hakkında ön 
rapor hazırlandı, sunuldu ve öneriler alındı.  

 Yan dal asistan karnesi ve çekirdek eğitim programı; 

o Web sitemizde çekirdek eğitimi müfredatı konusunda eğitim veren 
merkezlere ve eğitimdeki meslektaşlarımıza bilgi verildi.  

o Gözden geçirilen yan dal karnesi web sitemizde yeterlilik kurulu sayfasına 
yerleştirildi. 

o Eğitimle ilgili ESMOʹnun istediği çekirdek eğitim programı ve yan dal 
uzmanlık ile ilgili bilgiler gönderildi. “ESMO-ASCO Global Core Curriculum 
for Training in Medical Oncology Log Book”taki öğretim hedefleri ile çekirdek 
eğitim programımızın uyumlu olması nedeniyle kendi sitelerinde eğitim 
programının Türkçe tercümesi olarak link verilmesine TTOD YK bilgisiyle izin 
verildi. 

o Karnenin kullanımının arttırılması için web ortamında doldurulmasını ve 
onaylanmasını sağlayacak program Pleksus şirketinin desteğiyle hazırlatıldı. 
Karne adı “Yan Dal Uzmanlık Eğitim Gelişim Dosyası” olarak değiştirildi.  

o Eğitiminin 1. ve 2. yılında olan Yan Dal Asistanlarının “Gelişim Sınavı”na 
girmeleri ve ilk sınavın 23 Mart 2014 tarihinde 5.TTOD Kongresi sırasında 
yapılması planlandı. 

  

 Eğitimle ilgili diğer yapılanlar: 

http://kanser.org/saglik/userfiles/file/EUTF-ODEM-OU-KILAVUZ-2013.pdf
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a. Yeni TUKMOS yönergesi önerileri: TUKMOS ile ilgili yapılacak değişiklik 
önerilerimiz TUKMOS’da görevli üyelerimiz aracılığı ile iletilerek taleplerimiz 
doğrultusunda değiştirilmesi için yazışmalar yapıldı. 

b. ÖSYMʹnin TUS ve YDUS ile ilgili anketi: Hazırlanan yeni Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği hakkındaki görüşlerimiz üyelerimizin de görüşleri alınarak ve 
yazılı olarak TTB-UDEK’e bildirildi. Önerilerimiz; 

i. TUS ve YDUS sınavlarının yılda 2 kez yapılması,  
ii. YDUS’un tercihen Nisan ve Ekim aylarında olması,  
iii. Her sınavdan sonra bir yerleştirme yapılması,  
iv. TUS ve YDUS için sınav tarihinde adayın mezun olması şartının 

olması,  
v. TUS ve YDUS için her sınavda alınan puanların sadece o yerleştirme 

için geçerli olması,  
vi. TUS ve YDUS için mutlaka çoktan seçmeli sınav yapılması,  
vii. TUS, DUS ve YDUS için soru hazırlamada kullanılan kaynak 

kitapların ÖSYM internet sayfasında yayınlanarak sınav sonrası 
itirazların sadece bu kaynaklardan alıntılarla yapılabileceğinin ilan 
edilmesi şeklindedir. 

c. Ulusal ve uluslararası eğitim toplantılara derneğimiz adına katılım sağlandı.    

d. TTB-UDEK Üyesi Derneklerin Yeterlik Kurulu Çalışmaları ile ilgili istenilen 
bilgiler iletildi. 
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X- KONGRE VE TOPLANTILAR 

 

Faaliyetler:          

 

 5. TTOD kongresinin 19-23 Mart 2014’te yapılması için gerekli girişimler yapıldı. 
Bilimsel program oluşturuldu.  

 21. Ulusal Kanser Kongresi'nin Nisan 2015'te  yapılması için Türk Pediatrik Onkoloji 
ve Türk Radyasyon Onkolojisi Dernekleri ile gerekli girişimler başlatıldı.  

 Geleneksel Disiplinler arası Uro-Onkoloji  Toplantısının (DUOT) yapılması için Türk 
Üroloji ve Türk Radyasyon Onkolojisi Dernekleri ile gerekli girişimler başlatıldı. 

 2013 resmi Best of ASCO toplantısı Haziran 2013’te 198 kişinin katılımı ile yapıldı. 
2014 yılı için gerekli girişimler başlatıldı. 

 Ulusal kanser Kongresi Nisan 2013’te Genç Onkologlar toplantısı düzenlendi. 
ESMO'dan üyelerle ilişkili kişinin UKK Genç Onkologlar toplantısına katılımı ve 
konuşma yapması sağlandı.  

 

 

 


