Sayın Hocalarım ve değerli meslektaşlarım,
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin olağan genel kurul toplantısında yapılması planlanan başkanlık ve
yönetim kurulu seçimi dahilinde, yönetim kurulu üyeliği için aday olduğum bilgisini sizlerle paylaşmak
isterim.
Bir üyesi olmaktan onur duyduğum ve aynı zamanda Uzman temsilciliği (2013-2014), Batı Bölge
temsilciliği (2018- 2020) görevleri ile yer almış olduğum Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin, giderek artan
üye sayısına rağmen eşit, çözüm odaklı ve ulaşılabilir prensipler dahilinde işleyen yönetiminde sizler
adına ama sizlerle birlikte yer almak istiyorum. Bu çalışma anlayışı ile özlük haklarımızda, bilimsel
platformda ve eğitim alanında daha güçlü olmamızı sağlayan önceki tüm adımların dahasını sağlamak ve
bunları sizlerle birlikte yapabilmek ana hedefim olacaktır.
İçerisinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi bizlere gösterdi ki; bir hekim olarak mesleğimiz paha
biçilmez, bir tıbbi onkolog olarak hastalarımızın takibi ve tedavileri açısından yerimiz vazgeçilmez…
Giderek artan kanser sıklığı ile kanserli hastaların ve onların yakınlarının müzdarip oldukları tıbbi,
psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde bire bir yer alan bizlerin diğer sağlık çalışanlarının
büyük çoğunluğundan daha fazla sıklıkta tükenmişlik yaşadığımız da bir gerçek. Bu nedenle hem
hastalarımızın ve yakınlarının eğitimi hem de bizlerin tükenmeden mesleki değerlerimizi de gözeterek
canla başla yerine getirdiğimiz sağlık hizmetinde özlük haklarımızın korunması, eğitim ön plana alınarak
bilimsel platformda ileriyi hedefleyen başarılarla camiamızın bir bütün olarak göz önünde yer alması ve
profesyonel iş koşullarımızda bir bütün olabilmeyi sağlayacak bir çalışma anlayışı dahilinde yer
alacağımın teminatını sizlerle paylaşmak istiyorum. Üye sayısı giderek artan bir aile gibi Türk Tıbbi
Onkoloji Derneği’nin de tüm üyelerine ulaşılabilir ve aynı zamanda tüm üyelerinin ulaşabilir bir yapıda
eşit ve çözüm üretici yaklaşımını devam ettirmek ve dahasını sunmak çabalarımın esas temelini
oluşturacaktır.
Tüm üyelerin özlük haklarını geliştirmek ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmek için sizler adına bu
görevi üstlenmek istiyorum. Yan dal asistanı ve uzman meslektaşlarımın sahip oldukları nitelikleri ve
mesleki, bilimsel yetenekleri paylaşabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam dahilinde eğitim ve bilim
açısından lokomotif bir branş olma yolunda sizler adına çaba göstermek istiyorum. Akademide yer alan
hocalarımızın eğitim ve bilimsel yönden donanımlarını ve mesleki tecrübelerini yan dal asistanı ve
uzmanlarımıza aktaracakları platformlar oluştururken, akademideki değerli hocalarımızın sorunlarını
çözebilmek, istek ve önerilerini de bütünlük dahilinde üyelerimize aktarabilmek amacı ile sizler adına
çalışmak istiyorum.
Eğer sizleri temsil edebilmek adına seçilecek olursam; eşit, demokratik, etik ve şeffaf bir çalışma anlayışı
karakter prensiplerimi devam ettireceğimi sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum. Desteğiniz için teşekkür
ediyor ve önümüzdeki seçimin Türk Tıbbi Onkoloji camiası ve geleceği için hayırlı olmasını diliyorum.
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