
                                                              
 
 
 
Sayın Hocalarım,  
Sevgili Meslektaşlarım ve  
Değerli Arkadaşlarım, 
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (TTOD) 25 Kasım 2018, Pazar günü yapılması planlanan olağan 
genel kurulunda, yönetim kurulu adayı olduğumu bilgilerinize sunarım. 
 
Son 2 yıldır derneğimizin Kuzey Batı ve Marmara Bölgesi Bölge Temsilcisi olarak görev 
yapmaktayım. Bu görevi sürdürürken derneğimizin “Eğitim Planlama ve Koordinasyon 
Kurulunda (EPOK)” planlama ve eğitim faaliyetlerinde büyük bir mutlulukla görev aldım. Tıbbi 
onkoloji ailesinin bir ferdi olarak halihazırda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 
Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktayım.  
 
Sizlerin teveccühü ve desteği ile seçimde başarılı olur ve derneğimiz yönetim kurulunda yer 
almaya hak kazanırsam çok mutlu olacağım.  
 
Amacım, bugüne kadar emek veren hocalarımızdan alacağım bayrağı, daha ileriye taşımak 
olacaktır. Yönetim kuruluna seçildiğim takdirde gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğim 
başlıklar şunlardır: 
 
1. Yan Dal ihtisas eğitimi almakta olan genç onkolog meslektaşlarımızın, başvurması için 
yurtdışındaki onkoloji merkezlerine “preceptorship” için başvuru programlarının açılması, bu 
programların düzenli hale getirilmesi ve derneğin sürekli olarak desteğinin sağlanması; 
 
2. Ülkemizde planlanmış, tasarımı derneğimizce yapılmış ulusal çapta prospektif randomize 
klinik çalışmaların hayata geçirilmesi için gerekli mevzuatın oluşturulması ve bunun 
gerçekleştirilmesi için aktif olarak çalışacak bir planlama komitesinin oluşturulması; 
 
3. Derneğimiz üyelerine bilimsel yayın süreçlerinde yardımcı olabilmek adına, derneğimiz 
tarafından desteklenen bir istatistik ofisinin kurularak, başvuran üyelere çalışmalarının 
planlama ve sonuçlarının değerlendirme süreçlerinde nitelikli yardım hizmetinin sunulmasını; 
 
4. Temel Onkolojiye ilgi duyan ve bu alanda ilerlemek/çalışmak isteyen onkolog 
meslektaşlarımız için çeşitli temel bilim dalları ile etkileşimlerini arttırmak amacıyla ulusal 



ölçekte doktora programlarının açılması ve programların Derneğimiz ve Bakanlık tarafından 
desteklenmesi için çalışmalarda bulunmak; 
 
 5. Meslektaşlarımızın tüm platformlarda özlük haklarını daha da iyileştirme çabası içinde 
olmak; 
 
Gerek derneğimizde yapmış olduğum temsilcilik görevi, gerekse çalıştığım kurumda bilim dalı 
başkanı ve diğer idari görevlerimde edinmiş olduğum tüm tecrübelerimi, yönetim kurulu üyesi 
olarak değerlendirmek istiyorum. Sizlerin sesi olabilmek ve sorunlarınıza ivedilikle çare 
bulabilmek temel ilkelerim olacaktır.  
 
Hepimiz için demokratik bir seçim olması dileğiyle desteğinizi bekliyor, saygılarımı sunuyorum. 
 
Tarkan Yetişyiğit  
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  
Tıbbi Onkoloji Bölümü 


