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Giriş 

Kliniğimiz, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sağ-
lık Bakanlığı’na 2005 yılında devredilmesinden 
önce; 33 yıl süreyle SSK’nın tek onkoloji kliniği 
olarak hizmet vermiştir. Bu tarihten önce SSK 
Okmeydanı Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp 
Merkezi olarak bilinen merkezimiz, 2005 yılın-
dan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın bir Onkoloji 
Kliniği olarak çalışmasına devam etmektedir.

1960 yıllarında SSK Nişantaşı Hastanesi’nde 
sathi tedavi cihazları ile ilk radyoterapi ünitesi 
açılmış ve Dr. Naci Berktay tarafından yürütül-
müştür.

1972 yılında önce SSK Beyoğlu, sonra-
dan Okmeydanı Hastanesi hizmete girmiş, 
Nişantaşı’ndaki merkez buraya taşınmıştır. 
Co60 teleterapi cihazı da kurularak radyote-
rapi merkezi açılmıştır.

Aynı yıl 86 yataklı Onkoloji Kliniği açılarak ya-
taklı bir radyoterapi kliniği olarak çalışmaya 
başlamıştır.

1972-1982 Yılları Arası Onkoloji Kliniği

1974 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi 
Kliniği’nden ayrılan ilk tıbbi onkoloji uzman-
larından Doç. Dr. Metin Aran, üniversiteler dı-
şında ilk tıbbi onkoloji ünitesini kurmuştur.

Aynı yıllarda Tıbbi Fizik uzmanı Erol Laçin de 
radyoterapi kliniğinin kuruluş ve geliştirilme-
sinde önemli hizmetler vermiştir.

1977 yılında Fransa’dan dönen ve Çapa Tıp Fa-
kültesi Radyoterapi Kliniği’nde çalışan Uzm. Dr. 
Oktay İncekara Okmeydanı Onkoloji Kliniği’ne 
tayin olmuş ve klinik şefi olarak atandığı Şişli 
Etfal Hastanesi’ne gidene kadar çalışmıştır.

Aynı yıllarda Uzm. Dr. Oktay İncekara kliniği-
mizde radyum iğneleri ile intersitisyal brakite-
rapi uygulamış ve yeni kurulan lineer akselara-
tör, bilgisayarlı planlama sistemi ve simülatör 
cihazları ile modern tedavi protokollerini uy-
gulamaya başlamıştır.

1982 yılında klinikte 2 radyoterapi uzmanı, 2 
tıbbi onkoloji uzmanı ve 3 adet pratisyen ta-
biple hizmet veriyordu.

1982-2012 Yılları Arası Onkoloji Kliniği

1982 yılında Uzm. Dr. Mustafa Ünsal, Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi’nde ihtisası sonrası radyolo-
ji (diagnostik + tedavi) uzmanı olarak mecburi 
hizmet için atandı.

1985 yılında radyasyon onkolojisine asistan 
eğitimi yetkisi verildi.

1985 yılında doçent olan Uzm. Dr. Mustafa 
Ünsal, aynı yıl önce radyodiyagnostik klinik 
şefliğine kısa bir süre sonra da 1986 yılında 
radyoterapi klinik şefliğine atandı.

1986 yılında 6 asistan uzmanlık eğitimi için 
atandı. Radyodiyagnostik ve radyoterapi ih-
tisasları ayrıldığı için bu asistanlar radyasyon 
onkolojisi asistanı olarak eğitimlerine başladı.
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Aynı yıl Doç. Dr. Mustafa Ünsal radyasyon on-
kolojisi klinik şefliğine ilave olarak onkoloji 
ve nükleer tıp merkezinin baştabip yardımcısı 
olarak idari hizmetleri üstlendi.

1988’de kliniğimize 2. Co60 cihazı kuruldu.

1992 yılında 1. şef, 1 şef yardımcısı, 1 başasis-
tan, 6 radyasyon onkolojisi uzmanı, 5 tıbbi fi-
zik uzmanı ve 6 asistan ile hizmet veriliyordu.

Bu yıllarda radyasyon onkolojisi kliniğinde 
asistan eğitimi devam ederken yeni hasta sa-
yısı her yıl % 10-15 arasında artış göstermeye 
devam etmiştir.

1992 yılında intrakaviter High Dose Afterlo-
ading Selectron cihazı çalışmaya başladı ve 
1997 yılına kadar yılda 175 jinekolojik kanserli 
hasta tedavi edildi.

Klinikte mevcut mamografi ve röntgen cihaz-
ları da bu yıllarda teşhis amacıyla kullanılma-
ya devam etti.

2000 yılında 1997 yılından bu yana hizmet ve-
ren lineer akselaratör cihazı yerine yenisi ku-
rularak çalışmaya başladı.

2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilen 
SSK Okmeydanı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
olarak değişti.

Kliniğimizde 2013 yılında mevcut olan cihazlar
•	 3	Lineer	akseleratör	cihazı
•	 1	Cyberknife	radyoterapi	cihazı
•	 1	Afterloading	intrakaviter	cihazı
•	 1	İntraoperatif	radyoterapi	cihazı
•	 3	Bilgisayarlı	planlama	sistemi
•	 1	Simülatör	cihazı	kurulu	ve	çalışır	durum-

dadır.


