
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevgili arkadaşlarım ve kıymetli hocalarım, 
  
1995 yılından beri Türk Tıbbi Onkoloji camiasının içindeyim. 
Camiadaki ilk günlerimden itibaren Meslektaşlarımın Tıp bilimine 
adanmışlıklarını hayranlıkla seyrettim, aynı zamanda birbirlerine 
sevgi ve saygılarını hep sürdürmeleri, dayanışma içinde olmaları 
aidiyetimi arttırarak beni bu topluluğun bir parçası yaptı. Bu seçkin 
topluluk benim ile bilimsel, sosyokültürel her şeyini paylaştı ve 
bugün olduğum kişi olmamda büyük oranda pay sahibi oldu. 
Bugün rahatlıkla söylüyorum ki, kendimi içinde bulunmaktan onur 
duyduğum bir camiaya ait hissediyorum. 
Mesleki hayatım boyunca biriktirdiğim tecrübe ve bilgim ile 
camiamıza katkıda bulunma şansını elde etmek için bu dönem 
yönetim kurulu adaylığına başvuruda bulunmak istiyorum. Eğer bu 
göreve gelme fırsatım olursa; Dernek faaliyetlerini geliştirmek, Tıbbi 
onkoloji eğitimin standartlarını yükseltmek, hem ulusal hem de 
uluslararası organizasyonlarda derneğin söz sahibi olması için 
çalışmak, dernek üyelerini bilimsel ve sosyal olarak desteklemek 
ana hedeflerim arasında olacaktır. 
Aşağıda kısa özgeçmişimi ekliyorum ve hepinize sonsuz teşekkürler 
ve saygılarımı sunuyorum 
  
Dr. Bülent Orhan Özgeçmiş: 
  



1965 yılında Ankara'da doğdum, İlkokulu Mersin’de, Ortaokul ve 
Liseyi Ankara'da okudum. Üniversite sınavında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak 1982 yılında tıp eğitimime 
başladım. 1989 yılında tıp eğitimini tamamlayarak Tıp doktoru 
ünvanı ile mezun oldum. 
 
Tıp da uzmanlık sınavında Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları 
bölümünü kazandım ve ihtisasımı 1995 yılında tamamlayarak 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İç Hastalıkları 
uzmanı olarak görevlendirildim. Bu dönemde Tıbbi 
Onkoloji Uzmanlık sınavını kazandım yan dal ihtisasına başladım. 
Tıbbi onkoloji bölümünün ilk yan dal asistanı olarak bölümün 
kuruluşunda görev aldım. 
 
Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlık eğitimini Nisan 1999’da bitirerek 
askerlik hizmetine başvurdum bu hizmetimi   1999-2001 yılları 
arasında GATA/İstanbul Çamlıca Asker Hastanesi Tıbbi Onkoloji 
Kliniğinde tamamladım. 
  
2001 -2008 yılları arasında Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji 
Hastanesinde Tıbbi Onkoloji Kliniğinin kuruluşunu gerçekleştirdim. 
Bu klinikte Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve Hastane başhekim yardımcısı 
olarak görev yaptım. 
 
2008-2019 yıllarında Özel Bursa Acıbadem Hastanesinde Tıbbi 
Onkoloji bölümünün kuruluşunu yaparak aktif olarak çalıştım. 
 
Eğitim ve çalışma hayatım sırasında 1997 yılında Texas MD 
Anderson Kanser Merkezinde; ve 2018 Yılında Boston Dana Farber 
Üniversitesi Tıp fakültesinde (Tıbbi Onkoloji Derneği Bursu ile) 
Eğitim alarak tecrübelerimi artırma fırsatım oldu. 
 
2005 yılında gerekli   sınavları vererek iç hastalıkları (tıbbi onkoloji) 
doçentliğine hak kazandım. 
2015 yılında Acıbadem Üniversitesinde Profesör ünvanı aldım ve 
2019 yılına kadar üniversite kadrosunda öğretim üyesi olarak 
çalıştım. 



2019 yılında bu görevlerimden ayrılarak Özel Bursa Ceylan 
Hastanesinde çalışmaya başladım. Halen bu görevde 
çalışmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 
  
Halen yürüttüğüm görevler ve üyesi olduğum dernekler aşağıdadır . 
  
Kanser İmmunoterapisi Derneği Başkanlığı (2019-2020) 
Tıbbi Onkoloji Derneği Üyeliği ve Denetim Kurulu Üyeliği 
Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim kurulu 
Üyeliği (2019-2021) 
Türk kanserle Savaş Vakfı Bursa Şubesi Üyeliği 
Bursa Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 
American Society of Medical Oncology (ASCO) Üyeliği 
  
2017 yılı Ekim ayında yapılan 1. Ulusal Genitoüriner sistem 
kanserleri kongresinde, bilimsel sekreter ve organizasyon komitesi 
üyesi olarak   görev aldım ve 4 yıldır bu görevi devam 
ettirmekteyim. 
Her yıl düzenlenmekte olan İGİCC Uluslararası Gastrointestinal 
sistem kanserleri kongresinde organizasyon komitesinde 
bulunuyorum. 
2017 yılından itibaren 3 kez düzenlenmiş olan kanser 
immunoterapisi derneği-kanser immunoterapi kurslarında, kurs 
bilimsel sekreteri - kurs başkanı olarak görev yapmaktayım. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


