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Sayın hocam, Türkiye'de ortopedinin 
gelişiminde her alanda imzanız var. Ortopedi 
ve travmatolojideki pek çok ilk sizin 
önderliğinizde gerçekleştirilmiş. Bu ilkleri sizden 
dinleyebilir miyiz? 

Birçok yerde ortopedinin 
kurulmasını sağladım. 1960 yılında, 
Gülhane Hastanesi’nde Ortopedi 
ve Travmatoloji Kliniğini, 1.Cerrahi 
Kliniğinin yan dalı olarak kurdum. 
1961 yılında, Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk 
Cerrahisi Kliniğinin adını Prof.Dr. Avni 
Duraman’ın yardımı ile “Ortopedi 
ve Travmatoloji Kliniği” olarak 
değiştirdik. Baltalimanı ve Eğirdir’de 
bulunan verem hastanelerinin Kemik 
ve Eklem Hastalıkları Hastanesi 
olarak yapılanmasına yardımcı olduk. 
Çünkü o hastanelere sadece kemik 
veremi olan hastalar yatıyordu. 
27 Mayıs 1966 tarihinde, 1.Türk 
Ortopedi ve Travmatoloji Kongresini 
Eğirdir’de yaptım ve başkanı oldum. 
Daha sonraları Ankara Tıp Fakültesi 
Dekanlığı yaptım. Antalya Tıp 
Fakültesi'nin kurulmasını sağlayarak 
Fakülte'nin ilk kurucu dekanı oldum. 

Ortopedi ve çocuk cerrahisi Türkiye'de 
birlikte olan uzmanlık dallarıydı. Ülkemizde 
ortopedi ve çocuk cerrahisinin ayrılmasında da 
öncülük ettiğinizi biliyoruz. Nasıl gerçekleşti? 

İhtisası bitirdiğim sene Hava 
Kuvvetleri tarafından açılan 
bir sınav ile bir genel cerrah 
Amerika’ya gönderilecekti. Sınava 
girdim, birinci oldum. Amerika’da 
Columbia Üniversitesi'nde Ortopedi 
ve Travmatoloji uzmanlık eğitimine 

"Türkiye’de araçlarda 
ilk emniyet kemerinin 
uygulanılmasına ben 
öncülük ettim. Ankara’da 
başkanı olduğum Trafik 
Kazaları Yardım Vakfı'nın 
yaptırdığı Trafik Hastanesi 
30 senedir binlerce kişiye 
hizmet verdi. Sağlık 
memurları yetiştirdik. 
Sakatlar Rehabilitasyon 
Derneği'ni kurmuştum."
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gönderildim. Bir süre sonra eşim de 
Amerika’ya araştırmacı olarak kabul 
edilmişti. Böylelikle Amerika’da üç 
sene kaldım. Türkiye’de o dönemlerde 
bu bölümün adı Ortopedi ve Çocuk 
cerrahisiydi. Türkiye’ye dönünce 
Ortopedi ve Travmatoloji eğitimini 
Çocuk Cerrahisi'nden ayırdık. 
Böylece genel cerrahiden sonra 
ikinci uzmanlığım oldu. Hastalar, 
özellikle travmaya uğramış oldukları 
için Gülhane’de Harp Cerrahisi 
dersi vardı. Onları kaldırttım. Bu 
bilim dalını Amerika ve İngiltere 
gibi Ortopedi ve Travmatoloji haline 
getirttim. Bu değişikliği yapabilmek 
için, devrin Sağlık Bakanları ile 
birlikte konuşmalar yaptım.

RÖPORTAJ
SADİYE TANGÖR



Nihayet 08.04.1973 tarihli Resmi 
Gazete’de Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 
yayınlandı. Bu tüzükle bilim dalımız 
Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı 
olarak yasallaştı. 

Türkiye'de ilk el cerrahisi kliniğini de siz 
kurmuştunuz. Bu klinik kurulmadan önce 
Türkiye'de el cerrahisi ne aşamadaydı? 
Yurda dönüşümden bir sene sonra 
El Cerrahisiyle ilgilenen meslektaşım 
olmadığını fark ettim. Dünyaca ünlü 
New York Columbia Üniversitesinde 
Prof. Dr. Carroll ve Los Angeles 
Southern California Üniversitesinde 
Prof. Dr. Boyes’un yanında çalışarak 
Amerika’da El Cerrahisi dalı için 
yeterli eğitim süresini tamamlayarak 
yurda döndüm. Columbia 
Üniversitesinde El Cerrahisinde 
çalışırken orada kalmam için ısrar 
etmişlerdi. Kendilerine çok teşekkür 
ederek yurda döndüm. Biz bu 
memleketin çocuğuyuz. Orada yeterli 
sürede kalmıştık. Bu bilim dalını 
ülkemde kurmak istiyordum. Bu işe 
bir yerden başlamak gerekiyordu. 
Önce, Ortopedi ve Travmatoloji 
Kongrelerinde, El Cerrahisine paneller 
yaparak yer verdim. Sonra, Ortopedi 
ve Travmatoloji kongrelerinin sonunda 
bir veya iki günü El Cerrahisi’ne 
ayırdık. Fakat bu çalışmalar yeterli 
olmuyordu. Bunun üzerine, 1977 
yılında Türk El ve Üst Ekstremite 
Cerrahisi Derneği’ni kurdum. 2004 
yılına kadar da bu derneğin 
başkanlığını yaptım. 

Türkiye'de trafik kaza ve yaralanmalarını 

önlemek adına da çalışmalarınız olduğunu 
biliyoruz. Bunlardan söz eder misiniz?  

Tabii, ülkemde sosyal hizmetlere 
ağırlık verdim. Türkiye’de araçlarda 
ilk emniyet kemerinin uygulanılmasına 
ben öncülük ettim. Ankara’da 
başkanı olduğum Trafik Kazaları 
Yardım Vakfı'nın yaptırdığı Trafik 
Hastanesi 30 senedir binlerce kişiye 
hizmet verdi. Sağlık memurları 
yetiştirdik. Sakatlar Rehabilitasyon 
Derneği'ni kurmuştum. Trafik kanunu 
çıkarılmasına, trafik düzeni için 
karayollarında ilk ayırma şeritlerinin 
başlatılmasına, karayolları ve 
hastaneler için ilk ambulansların 
alınmasına öncülük etmiştim. Mesleki 
girişimlerinin dışında, trafik ile 
ilgili pek çok yasanın çıkması için 
de uğraş verdim. Çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek ve pek çok konferanslar 
vererek vatandaşlarımızı bu konuda 
uyarmaya çalıştım. 

Hekimlik mesleğini sürdürürken bir yandan 
da çok sayıda meslek örgütünün kuruluşuna 
önderlik ettiniz. Bu kurumsallaşma Türkiye'de 
ortopedinin gelişmesine nasıl katkı sağladı? 

Haklısınız, ülkemizde ilk Akdeniz 
ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji 
Kongresi'ni yaptım. Türk Ortopedi 
ve Travmatoloji Derneği'ni kurdum 
ve toplam 16 milli kongresini 
gerçekleştirdim. Türkiye Sakatların 
Rehabilitasyonu Derneği, Modern 
Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği 
ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi 
Derneklerini kurdum. Dünya Ortopedi 
ve Travmatoloji Birliği (SICOT) üyesi, 
Milli Delegesi, bir dönem de SICOT

Rıdvan Ege'nin Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi'nin 
50. kuruluş yıldönümünde 
genç Gülhaneli olarak 
Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü, Başbakan, 
Genel Kurmay Başkanı 
ve davetlilere hitaben 
konuşması.
hitaben konuşması.

Dr. Binnaz Ege ve 
Rıdvan Ege 1950 
yılında Erzincan'daki 
muayenehanelerinde.
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Başkanı, Dünya Kazalar ve Trafik 
Tıbbı Federasyonu üyesi oldum. 

On dört sene başkanlığını 
yaptığım Akdeniz ve Ortadoğu 
Ortopedi ve Travmatoloji Birliği’nin 
(MMOTA) başkanı olarak Tahran’dan 
Madrid’e kadar sekiz dış ülkede 
uluslararası kongrelerini düzenledim. 
Uluslararası Kazalar ve Trafik Tıbbı 
Birliği'nin sekiz sene başkanlığını 
yaptım ve dört IAATM dünya 
kongresi düzenledim. Uluslararası 
El Cerrahi Federasyonu'nun Dünya 
Kongresi 2001’de Türkiye’de benim 
başkanlığımda yapıldı. 2005 
Dünya Ortopedi ve Travmatoloji 
Birliği (SICOT) Kongresi benim 
Başkanlığımda yapıldı. Gerek 
Türkiye'de gerekse yurtdışında 
mesleki bilgi paylaşımına imkân 
tanıdı bu organizasyonlar. Bu 
sayede meslektaşlarımızın kendilerini 
geliştirmesi, yeniliklerden haberdar 
olması, farklı alt uzmanlık alanları 
hakkında deneyim kazanması mümkün 
oldu. 

Çok üretken bir kişiliğiniz var, bugüne 
kadar yazdığınız kitap ve makale sayısı da 
bunu gösteriyor. Bu çalışma temposu içinde 
hobilerinize yer var mıydı? 

Bugüne dek yüz on bir kitap 
yazdım ve dört yüz elli bir makale 
yayınladım. İki yüzü geçen plaket ve 
madalya, iki Cumhurbaşkanımızdan 
takdir plaketi ve ayrıca ülkemizde 
1998 TÜBİTAK Hizmet ödülü ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
“Yılın En Başarılı Vakıf Başkanı” 
madalyasını aldım. 1999 yılında 

"Aileme mutlaka zaman 
ayırırım.Yurt dışında 
çok kaldım fakat onlara 
da daima yeterli zaman 
ayırdım. İnsanlarla iyi 
ilişki kurmak ve sevmek 
gerekir. Hepimizin kusuru 
olabilir. Onun kusurunu 
görmeyeceksiniz. Hekimler 
dürüst olmalılar. Hele 
ki hekim olacaklar 
daha özverili olmalılar. 
Almasını değil vermesini, 
paylaşmasını çok iyi 
bilmeleri lazım. Böyle 
hayat daha iyi yaşanıyor. 
Paylaşmasını, sevmesini ve 
vermesini bilmek gerekir."

Selçuk Üniversitesi tarafından 
Onursal Doktora unvanı aldım. 
Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan tıpta 
uzmanlık dalından dört ayrı ihtisas 
belgesi verilmiştir bana. Bütün bunları 
övünmek için değil, yararlı olmak 
için yaptım. Halen Ufuk Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı 
yürütüyorum.“80 Yılın Ardından” 
isimli iki ciltlik kitabımda hayatımı 
kaleme aldım.  Denizli’de memur bir 
ailenin 4 çocuğundan biri olarak 
dünyaya geldim. Doktor olan dayıma, 
doktor ağabeyime ve babamın yakın 
arkadaşları olan doktorlara özendiğim 
için Tıbbiye’ye girdim. Tıbbı çok 
sevdim. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 
asker öğrenci olarak birinci sınıfı 
bitirdiğim günden itibaren askeri 
hastaneye devam ettim ve

27-28 Mayıs 1966 yılı, 
1. Milli Türk Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Kongresi.

Dr. Binnaz Ege ve Dr. Rıdvan Ege 
"Ufuk Ege Anaokulu" açılışında.



ameliyatlara girdim. Hiç yaz tatili 
yapmamışımdır. Öğrenim hayatım 
boyunca tatillerde bile hastanede 
çalıştım. İlk apandisit ameliyatını 
tıp fakültesi 3. sınıfa geçtiğim yaz 
tatilinde yaptım. 

Hobi olarak, gösteri sanatlarını, 
seyahat etmeyi ve fotoğraf çekmeyi 
çok severdim. Nerede olursa olsun 
ayda en az iki kez opera ya 
da baleye giderdim. New York 
City Bale’nin doktoruydum. Bir 
zamanlar orada, onlar için ücretsiz 
çalışıyordum. Bunlar benim özel 
zevklerimdi. Son 6–7 senedir ailedeki 
sağlık sorunları nedeniyle bu gezileri 
ancak hasretle hayal ediyorum.

İş ve aile dengesini nasıl kurdunuz? 
Bu konuda meslektaşlarınıza ne önerirsiniz? 
Aileme mutlaka zaman ayırırım.
Yurt dışında çok kaldım fakat onlara 
da daima yeterli zaman ayırdım. 
İnsanlarla iyi ilişki kurmak ve sevmek 
gerekir. Hepimizin kusuru olabilir. 
Onun kusurunu görmeyeceksiniz. 
“Ben de hata yapabilirim” 
diyebileceksiniz. Hekimler dürüst 
olmalılar. Hele ki hekim olacaklar 
daha özverili olmalılar. Almasını 
değil vermesini, paylaşmasını çok iyi 
bilmeleri lazım. Böyle hayat daha iyi 
yaşanıyor. Paylaşmasını, sevmesini ve 
vermesini bilmek gerekir.


