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ÖZET:

Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›’n›n kurulmas›n› sa¤layan, t›bba ve e¤itime
büyük katk›lar veren büyük bilim adam› Prof. Dr.
R›dvan Ege, ayn› zamanda Türk Omurga
Cerrahisinin en önemli öncülerinden biridir.
Amerika Birleflik Devletleri’nde edindi¤i bilgi ve
deneyimle Türkiye’de omurga cerrahisi
konusunda ilkleri gerçeklefltirmifltir. ‹lk disk
cerrahisini yapan odur. Doçentlik tezi Pott
hastal›¤›nda posterolateral giriflimle debridman
ve kendi modifiye etti¤i posterolateral füzyon
uygulamalar›d›r. Harrington rod sistemini,
Amerikal› meslektafllar›yla efl zamanl›
Türkiye’de ilk kez omurga deformitelerinin
düzeltilmesinde kullanm›flt›r. Altm›fl y›la
yaklaflan hekimlik hayat›nda birçok ilklere ve
ça¤dafl tedavi uygulamalar›na öncülük etmifltir.
Bu nedenle, her konuda oldu¤u gibi, omurga
cerrahisi konusunda da "hocalar›n hocas›",
baflka bir deyiflle "duayen" ünvan› alm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: R›dvan Ege, Türk
omurga cerrahisi, trafik kazalar›

Kan›t Düzeyi: Biyografi, Düzey V 

SUMMARY:

Great scientist, Prof. R›dvan Ege, who
provided to build up Orthopaedics and
Traumatology discipline in Turkey and gave
great contributions to medicine and education is
also one of the great pioneers of Turkish spinal
surgery. With his knowledge and experiences
that obtained in USA, he performed first
procedures about spinal surgery in Turkey. He
performed first disc surgery. His thesis of
associate professorship was drainage of abcess
with posterolateral approach in Pott’s disease.
He used Harrington rod system for spinal
deformity correction first time in Turkey,
simultaneously with his American collegues. He
got great success in lots of subjects in his
glorious and honorouble life. Therefore, he got
superscription of "teacher’s teacher" or in other
words "doyen" about spinal surgery as the other
subjects.   
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Prof. Dr. R›dvan Ege, 1925 y›l›nda Denizli’de
do¤mufltur. Çocuklu¤u Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk y›llar›nda geçmifltir. Babas› Ahmet Cevdet,
Denizli’nin köklü ailelerinden birinin o¤lu olup,
Veteriner Hekimdir. 

Anne taraf› oldukça varl›kl›, Buldanl› bir
ailedir. O y›llarda sadece Valinin bir arabas›
varken, day›s› Talat bey’in bir arabas› ve özel
flöförü mevcuttur. Talat bey, kendi
çocuklar›ndan ziyade çok zeki bir çocuk olan
R›dvan Ege’yi arabas›na al›r ve uzun sohbetler
eder. Küçük day›s› ise ‹ç Hastal›klar› uzman›d›r.
Kendi ifadesine göre doktor olmas›nda day›s›na
g›pta ediflinin rolü olmufltur.

Dr. R›dvan Ege, henüz küçük yaflta okumay›
söktü¤ü için, yafl› büyütülerek (2 y›l) okula
yazd›r›lm›flt›r. ‹lk ve ortaokulu Denizli’de

tamamlam›fl, kendi deyimiyle bu y›llarda çok
okuyarak kendini yetifltirmifltir. Henüz yeni
çevrilen dünya klasiklerini okumak en büyük
hobisidir.

1933 y›l›nda tüm ö¤rencilerle birlikte
istasyonda Gazi Mustafa Kemal Pafla’ya
karfl›layanlar aras›ndad›r. Atatürk ve Mareflal
Fevzi Çakmak’›n Denizli ziyaretinin coflkusunu
unutamad›¤›n› söyleyen Dr. Ege, Ulu Önder’e
çiçek sunacak olan 3 ö¤renciden biri olarak
seçilmifltir. Ulu Önder: "Kimin çocu¤usun sen?"
sorusuna "Baytar Ahmet Cevdet Bey’in
o¤luyum" diye cevap verir. Vali bey, Ahmet
Cevdet Bey’in Halk evleri baflkan› oldu¤unu
söyleyince, Ulu Önder bafl›n› okflar ve kendisine
iltifat eder. Dr. R›dvan Ege, onun için flöyle
demektedir:
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Resim-1. Prof. Dr. R›dvan Ege. Ufuk Üniversitesi aç›l›fl töreninde Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel ve Prof. Dr.
‹hsan Do¤ramac› ile.



"‹flte bugün hala Atatürk’ü yürekten seviyor
ve onun yapt›klar› ile övünüyorum, hem de
dünden de fazla. Biz Atatürk’ü yaflayarak,
hissederek, yaratt›¤› eserlerle büyüyerek ve
onlarla övünerek yetiflti¤imiz için onu
an›msaman›n bile ayr›cal›kl› bir özelli¤i vard›r.
Bizim Atatürk’e olan sevgimizin temelinde onu
görmenin, onun devrimleri ile büyümenin etkisi
ve büyük övüncü vard›r."

Babas› Veteriner hekim olmas› dolay›s› ile
savafl sonras› sürdürdü¤ü tar›m ve hayvanc›l›k
ifllerine son vererek, tekrar devlet görevine
bafllay›p Kars Göle’ye müdür olarak tayin
olunca, iki depo dolusu zahire ambar›n›n idaresi
de a¤abeyi ve kendisine kalm›flt›r. Çünkü annesi
ve iki küçük kardefli de babas› ile Kars’a
gitmifltir. Bu dönemde hem okul, hem çiftlik hem
de ev ifllerini yürüten Dr. R›dvan Ege, buna
ra¤men ortaokulu yüksek baflar› ile
tamamlam›flt›r.

Dr. R›dvan Ege, babas›n›n görevi dolay›s› ile
memleketi olan Denizli’de liseyi yat›l› okumak
zorunda kalm›flt›r. O s›ralarda Türkiye’de
oldukça az say›da olan liselerden biri
Denizli’dedir. Dr. R›dvan Ege, her zaman
lisedeki ö¤retmenlerinin vas›flar› ile ö¤ünmüfltür.

1942 y›l›nda liseyi bitirdikten sonra Konya’da
Hara Müdürü olan babas›n›n yan›na gider.
A¤abeyi o s›rada T›p Fakültesi ö¤rencisidir.
Babas›: "Neyi istiyorsan onu seç, eminim ki
istedi¤ini kazan›rs›n" fleklindeki onay›n› ald›ktan
sonra ‹stanbul T›p Fakültesi’ne gitmeye karar
verir. Asl›nda karar›n› y›llar önce alm›flt›r.
Ortaokul y›llar›nda, anne babas› yanlar›nda
de¤ilken, a¤abeyinin fliddetli akci¤er
enfeksiyonu ile kendisi u¤raflmak zorunda
kalm›flt›r. Belediye doktoru ve ‹zmir’deki iç
hastal›klar› uzman› olan day›s›n›n katk›lar› ile
iyileflen a¤abeyi gibi, kendisi de doktor olmaya o
zaman karar vermifltir. Bu karar› ile ilgili olarak
Dr. R›dvan Ege flunlar› söylemektedir:

"Hekim olma hevesimin temelinde yatan Dr.
Hamdi Berkman, Dr. Haydar (Ayd›n) ve day›m
Dr. Zekai Tarakç›’n›n unutulmaz imajlar›d›r.
San›r›m a¤abeyim de ayn› duygularla t›p
fakültesine gitmiflti. Day›m çok zeki ve pratik
zekas› çok güçlü, konuflmas› çok etkileyici idi.

Onun ve babam›n yak›n dostlar›n›n hekim
oluflundan ve babam›n doktorlar› veterinerlik
mesle¤i ile yak›n görmesi veya onlar›n herkes
taraf›ndan kurtar›c› insan olarak görülmesi mi
beni etkiledi bilemiyorum. O y›llarda hekimler
genelde halk taraf›ndan hayranl›kla an›l›rlard›,
iyileflen hastalar flükranlar›n› her halleri ile
gösterirlerdi."

Dr. R›dvan Ege, matematik ve fizik gibi
derslerinde üstün baflar›l› oldu¤undan okul
yönetimi ve ö¤retmenleri onu hep mühendis
olmaya yönlendirmifltir. Denizli Lisesi’nde son
s›n›fta 12 ö¤renci fen flubesinde olup, hepsi de
Türkiye siyasetinde ve biliminde önemli roller
alan kifliler olmufltur. Liseyi bitirdikten sonra, Dr.
R›dvan Ege ilk olarak yüksek mühendis okulu
s›nav›na girmifltir. Ancak baflar›s›z olmak için
sorular›n bir k›sm›n› yan›tlam›fl, adeta bofl ka¤›t
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Resim-2. Prof. Dr. R›dvan Ege.



vermifltir. O girifl s›nav›ndaki s›ra arkadafl› ise
(ileride devletin en üst kademesine yükselen biri
olmufltur) böyle yapt›¤› için bir süre kendisine çok
k›zm›fl, ancak sonralar› yak›n arkadafll›klar›
sürmüfltür. Gerçi Dr. R›dvan Ege bu s›navda
istemese de baflar›l› olmufl ve mühendislik
okuluna kabul edilmifltir. Ancak paras›z (burslu)
olan ilk 35 kifli içine girememifltir. Kendi ifadesine
göre istedi¤i olmufl, paral› okuyamayaca¤›n› öne
sürerek okuldan kayd›n› alm›flt›r.

Dr. R›dvan Ege, ‹stanbul T›p Fakültesi’ne
baflvuran 2000 aday aras›nda askeri ö¤renci
kontenjan›na  2. olarak seçilmifltir. Ekim 1942’de
‹stanbul T›p fakültesi’ne bafllam›flt›r. 1948’de
‹stanbul T›p fakültesi’ni "Pekiyi" derecesi ile
bitirmifltir. Dr. Ege’nin T›p Fakültesi’ne bafllad›¤›
y›llar savafl y›llar›d›r. 2. Dünya Savafl› devam
etmekte olup, Türkiye’de ciddi ekonomik s›k›nt›
vard›r. Zaten askeri ö¤renci olmay› da bu
nedenle istemifltir.

Dr. R›dvan Ege, T›p Fakültesi e¤itimi
s›ras›nda, Hitler Almanya’s›ndan kaçan dünyaca
ünlü bir çok hocadan da ders alma olana¤›n›
bulmufltur. Çok iyi bir ö¤renci olmufltur. Yazlar›
da tatil yapmam›fl, ‹stanbul’da çeflitli
hastanelerde gönüllü olarak çal›flm›flt›r. Henüz
4. s›n›fta iken, cerrahiye olan ilgisi hocalarca
takdir edilerek, tek bafl›na apendektomi
yapmas›na müsaade edilmifltir. ‹stanbul
Üniversite’sinin belli bir üniversite hastanesi
olmad›¤› için 5. ve 6. s›n›flarda ‹stanbul’un çeflitli
hastanelerinde staj yapm›flt›r.

Eylül 1948 y›l›nda Dr. R›dvan Ege 1 y›ll›k staj
için ‹stanbul’dan Ankara’ya Gülhane Askeri T›p
Akademisi’ne gelmifltir. O y›l Gülhane Askeri T›p
Akademisi’nin 50. y›l› dolay›s› ile yap›lan törende
en genç Gülhaneli olarak Dr. Ege konuflmufltur.
Konuflmas›nda geçen flu sözler sonraki
yaflam›nda onun temel felsefesi ve bitmez
tükenmez enerjisinin kayna¤› olmufltur. "Dünyada
saadet nedir? O, ifl ve emektir. O ifl ve eme¤e

karfl› sevinç ve zevk duymakt›r. Dünyada baflka
hiçbir olay, hiçbir içten sevinç ve hiçbir gö¤sümüzü
dolduran ilahi gurur yoktur. O, çal›flmak ve
yapmakt›r, savaflmak ve baflarmakt›r".

Temmuz 1949 y›l›nda Dr. R›dvan Ege,
Gülhane’de geçen birincilikle bitirdi¤i staj› sonras›,
Üste¤men Tabip olarak mezun olmufltur.
Mezuniyet töreninde dönem arkadafllar› ad›na
kendisi konuflmufl ve dönem birincileri için önerilen
üç büyük flehirden birini tercih etmesi teklifini red
ederek kuraya girmek istemifl, bu davran›fl› ile
Cumhurbaflkan› ‹smet ‹nönü’nün takdirini
kazanm›flt›r. O günden sonra ‹nönü ailesiyle bir
dostlu¤u bafllam›fl ve günümüze kadar ‹nönü
ailesinin doktorlu¤una devam etmifltir.

Bu s›ralarda Dr. Binnaz Ege ile evlenen, Dr.
R›dvan Ege kurrada Erzincan’› çekmifl ve
A¤ustos 1949’da burada göreve bafllam›flt›r. 3
y›l çal›flt›¤› Erzincan’da, hem hava üssünde hem
de evinde açt›¤› muayenehane de çal›flm›flt›r.
Türkiye’de uçufl hekimi kursu alan ilk kiflilerden
biri Dr. R›dvan Ege’dir. 1951 Nisan ay›nda
girdi¤i, Gülhane Hastanesi Genel Cerrahi
uzmanl›k girifl s›nav›n› kazanm›fl ve Genel
Cerrahi asistan› olmak hakk›n› elde etmifltir.
1952 Mart ay›nda Erzincan’dan ayr›l›rken,
baflar›l› hekimli¤i ve halka olan yak›nl›¤› dolay›s›
ile kalabal›k bir ahali taraf›ndan tren
istasyonundan törenle u¤urlanm›flt›r. 

Gülhane Hastanesi’ndeki tadilat ve yer
de¤iflikli¤i karar› ile ihtisasa bafllamas› gecikmifl
ve birli¤i Gaziantep’e nakil oldu¤u için bir süre
Gaziantep’te kalmas› gerekmifltir. Haziran
1952’de Ankara’da flimdiki T›p Fakültesi’nin
bulundu¤u o dönemde Gülhane Askeri T›p
Akademisi olan hastanede 3 y›l sürecek olan
genel Cerrahi ihtisas›na bafllam›flt›r. O s›ralarda
Dr. R›dvan Ege’nin asistanl›¤a bafllad›¤› 2.
Cerrahi Klinik fiefi Prof. Dr. Recai Ergüder’dir.
R›dvan Hoca, çok kulland›¤› meflhur "fiekerim"
hitab›na ondan al›flm›flt›r.
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Dr. R›dvan Ege, hocas›n›n engin bir klinik
hissi oldu¤unu söylemektedir. Öyle ki hastalar›
için bazen karfl›dan yapt›¤› tahminlerin bile
do¤rulu¤u karfl›s›nda hep flafl›rd›¤›n› ifade
etmektedir.

O y›l›n Dr. R›dvan Ege için bir bafll›ca özelli¤i
daha vard›r. Ulu Önder Kemal Atatürk, yeni
yap›lan An›tkabir’e geçici olarak bulundu¤u
Etnografya Müzesi’nden o sene nakledilmifl ve
çok istemesine ra¤men nöbetçi oldu¤u için
törene kat›lamam›flt›r. Ancak o günlerde Dr.
R›dvan Ege, hep k›r›kç›lara giden hastalar›n
k›r›klar›n› kapal› redüksiyon uygulayarak
Travmatoloji ile tan›flm›flt›r. 1954 Eylül’ünde
femur k›r›klar›na Küntcher intra meduller çivi
uygulamas›na bafllam›flt›r. Gülhane Cerrahi
Doçenti Naci Ayral’›n önerisi ile T›p Fakültesi
Anatomi Hocas› Veli Odar’a gitmifl, Amerikan
Kütüphanesinden edindi¤i Campbell Ortopedi
Ders Kitab›nda okudu¤u lomber diskopatilerde
cerrahi giriflim çal›flmas›n› kadavrada uygulama
izini istemifltir. Yeterince pratik yapan Dr. Ege,
1954 y›l› ile 1956 y›llar› aras›nda ilk kez 11
hastaya hocalar› ile birlikte diskektomi
uygulam›fl bu vakalar›n sonuçlar›n›, 13. Milli T›p
Kongresi’nde sunmufltur. O tarihlerde Türkiye’de
henüz beyin Cerrahi ve Ortopedi disiplinlerinin
ayr› birer Anabilim dal› olmad›¤›n› hat›rlatmak
isterim.

Daha sonra Cumhurbaflkanl›¤› doktoru olan
hocas› Dr. Recai Ergüder’in ders notlar›n›
düzenleyerek ve hocas›n› da biraz s›k›flt›rarak
"Harp Cerrahisi" ilk ve son kitab›n›n bas›lmas›
için çaba göstermifl, adeta editörlük yapm›flt›r.
Bu giriflim R›dvan Hoca’n›n sonraki y›llardaki
say›s›z kitaplar›n›n bir ön haz›rl›k dönemi
olmufltur.

3 y›l›n sonunda 1955 y›l› Haziran ay›nda Dr.
R›dvan Ege, uzmanl›k s›nav›n› da vererek Genel
Cerrahi Uzman› olmufltur. Klinik flefi Dr. R›dvan
Ege’yi e¤itim kadrolar›ndan biri olan bafl asistan

kadrosuna getirmek istemifl, öncesinde
Amerika’da bir e¤itim program›na kat›lmas›n›
önermifltir. 2 ay süre ile Radyoloji kursu da alan
Dr. Ege,  Eylül 1955’de bafl asistanl›k görevine
getirilmifltir. Ayn› y›l 5 ay süre Dr. ‹zzet Birant ve
Dr. Avni Duraman ile Ortopedi ve Çocuk
Cerrahisi klini¤inde de çal›flm›flt›r. Akabinde 6 ay
süren yo¤un bir ‹ngilizce kursuna kat›lm›fl,
takibinde eflinin daha önce gitti¤i NewYork’a
e¤itim için gitmifltir. 

Dr. R›dvan Ege, 1956 ile 1959 y›llar› aras›nda
New York Colombia Üniversitesi’nde, Ortopedi
ve Travmatoloji ihtisas› yapm›flt›r. Bu süre içinde
bofl zamanlar›n› dahi e¤itimi için kullanm›flt›r.
Cornell New York Hastanesi, Pensilvania
Üniversite Hastaneleri, St. Louis Shriner’s
Çocuk Hastanesi, Memphis Campbell Klini¤i,
Loyala Üniversitesi Dillar T›p Merkezi gibi önemli
merkezleri ziyaret etmesi deneyimlerini
art›rm›flt›r. ‹htisas boyunca Fielding, Kotowich,
Bosworth, Thomspon, McLoughlin, Neer,
Wough ve Carroll gibi büyük hocalarla çal›flma
olana¤› bulmufltur. ‹htisas›n son y›l›nda, "Çocuk
Ortopedik Cerrahisi" kitab›n›n yazar› Dr.
Ferguson’la çal›flm›flt›r. Takiben Rochester –
Minnesota’da Mayo Klinikte çok k›sa bir süre
bulunmufltur. Philadelphia’da bulunan Jefferson
Üniversitesi T›p Fakültesi’nde tan›flt›¤› Dr.
Anthony DePalma’n›n "K›r›k ve Ç›k›klar›n
Tedavisi Atlas›" (The Management of Fractures
and Dislucations Atlas) kitab›n›n Türkçe çeviri
yay›n  hakk›n› alm›flt›r. Türkiye’ye döndükten
sonra, bu kitab› yay›nlam›flt›r.

‹htisas›n›n son senesinde birlikte çal›flt›¤›, Dr.
Bosworth taraf›ndan, bafl asistanl›¤a getirilmifltir.
O y›llara ait flu an›s› oldukça ilginçtir. ‹htisas›n›n
son y›l›nda nöbetçi iken oldukça iyi giyimli bir
bey gelir. Elindeki biletle bir gösteriye gitmek
üzere iken metro merdivenlerinde düflmüfl ve el
bile¤ini k›rm›flt›r. Dr. Ege, bu k›r›¤›n anestezi ile
redüksiyonu gerekti¤ini hastaya belirtmifltir.
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Ayr›ca, hastan›n anestezi alaca¤› için en
az›ndan bir gün hastanede kalmas› gerekti¤ini
ifade etmifltir. Ancak hasta dört saat sonra
Londra’ya uçaca¤›n› söyleyerek bunun mümkün
olmad›¤›n› belirtmifltir. Vakit darl›¤› nedeniyle Dr.
R›dvan Ege anestezi uygulamadan redüksiyon
önerir kendine, hasta da kabul eder. Dr. R›dvan
Ege, Türkiye’de uygulad›¤› yöntemle redüksiyon
dener ve kontrol filmini çektirir. Netice de k›r›k
redükte olmufltur. Hasta ç›karken Dr. Ege’ye
teflekkür eder ve hasta ayr›l›rken Londra’daki
adres kart›n›, Dr. R›dvan Ege’nin cebine koyar.
Yo¤un iflleri nedeni ile Dr. R›dvan Ege karta
bakmaya f›rsat bulamaz. Ertesi sabah gömle¤ini
de¤ifltirirken hastan›n cebine koydu¤u kartta "Sir
Reginald Watson Jones" yazd›¤›n› görür. Prof.
Watson Jones, sadece ‹ngiltere’nin de¤il,
dünyaca ünlü ortopedist olup, "K›r›k ve Ç›k›klar"
kitab›n›n da yazar›d›r. Yurda dönerken u¤rad›¤›
Dr. Watson Jones, klinikte onu di¤er
meslektafllar›na tan›flt›r›rken "‹flte beni tedavi
eden ads›z kahraman" diye tan›tm›flt›r.

Dr. Bosworth, Dr. Ege’den öylesine memnun
kal›r ki, ona kendisiyle çal›flmas›n›, özel
muayenehanesinde ortak olmas›n› önerir.
Ancak Dr. Ege’nin akl› Türkiye’dedir. Sonuç
olarak dönmeye karar verir. Dönerken
Avrupa’daki baz› önemli Ortopedi Merkezlerini
dolaflmay› planlar. Amerika’dan dönüflte önce
Napoli’ye gelir. Bir süre Bologno – Rizzoli
enstitüsünde kal›r. Daha sonra Paris’te Merle
D’Aubigne ve Judet’yi ziyaret eder. 1959
Temmuz’da daha önce Dr. Boswort’un ald›¤›
randevular icab›, Londra’da Royal Klinik’te Prof.
Dr. Sir Reginald Watson – Jones’u, Osmond
Clark ve Dr. Donald Brooks’u ziyaret eder. Daha
sonra gitti¤i Frankfurt Üniversitesi’nde
Ordinariyus Prof. Dr. Guntz’ün ameliyatlar›na
kat›l›r. Heidelberg’de Prof. Cotta’y› ziyaret
etmifltir. Bu bilimsel turda en son Viyana’da Prof.
Böhleer’in yan›nda kalm›flt›r.

Prof. Dr. R›dvan Ege Türkiye’ye döndükten
sonra 1959 y›l› itibariyle Ankara Üniversitesi’nde
bafllad›¤› Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanl›k
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s›nav›na girerek, bu dalda uzman doktor ünvan›n›
da alm›flt›r. Böylece yaklafl›k ayn› süre içinde iki
uzmanl›k e¤itimini tamamlamak flans›n› elde
etmifltir. Ancak Türkiye’deki ihtisas yönetmelikleri
nedeni ile bu iki uzmanl›k birbiriyle iç içe girmifl
gibidir. O tarihlerde Travmatoloji konusunda ayr›
bir uzmanl›k dal› yoktur ve Genel Cerrahlar do¤al
olarak Travmatolog’dur. ‹htisas e¤itimi boyunca
kas iskelet sistemi k›r›k ve ç›k›klar› ö¤retilmektedir.

Genel Cerrahlar daha çok gastrointestinal ve
endokrin cerrahi ile u¤rafl›yorlar ve travmatoloji
konusunda hemen hiç çal›flm›yorlard›.
Neredeyse hiçbir k›r›k cerrahi olarak tedavi
edilmiyordu. Valiler, bakanlar dahi ço¤u zaman
s›n›kç›lar›n elinde kal›yordu. Ortopedi ve Çocuk
Cerrahisi ise daha çok ortopedik deformitelerle
u¤rafl›yor k›smen de çocuklar›n gastrointestinal
ve genitoürinal hastal›klar›n tedavisi yap›yordu.
‹flte böyle bir dönemde Dr. R›dvan Ege,
ülkemizde ça¤dafl anlamda Ortopedi ve
Travmatoloji e¤itimini alan ilk kifli olmufltur. 

Kendi ifadesiyle yurda gelir gelmez önüne iki
önemli hedef koymufltur:

- Amerika’da bafllad›¤› doçentlik tezini
bitirerek, doçentlik s›nav›na girmek,

- Türkiye’de ortopedik özürlülerin belirlenerek
tedavilerinin sa¤lanmas› için bir organizasyon
kurmak. Bunun için trafik kazalar›n›n azalt›lmas› için
gerekli önlemler konusunda çal›flmalar yapmak.

Bu hedeflerden ilkini hemen baflar›r.
Amerika’da bafllad›¤› “Omurga Tüberkülozunda
Posterolateral Giriflim ile Debridman ve
Posterolateral Füzyon” konusunda tezini k›sa
zamanda tamamlar ve s›nava girer. 1961 y›l›nda
Doçent olmufltur. 

‹kinci hedefi ise, onun Türkiye’de ülke çap›nda
tan›nmas›n› sa¤layan çabalar› sonras›
gerçekleflmifltir. Önce Türkiye’deki ortopedik
özürlüler ve trafik kazalar› envanterini ç›kartm›flt›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤›n› ve devlet kurulufllar›n› harekete
geçirmifltir. Ortopedik özürlüler ve Trafik kazalar›

konusunda halk›n bilinçlendirilmesi ilgili kanunlar›n
ç›kart›lmas› konusunda büyük emek harcam›fld›r.
Bu alanda kurdu¤u ve kurulufluna kat›ld›¤› dernek
ve vak›flar eliyle bir çok toplant› düzenlemifl ve
ayd›nlat›c› kitaplar›n bas›lmas›n› sa¤lam›flt›r. 1972
y›l›nda Türkiye Trafik Kazalar› Yard›m Vakf›
kurulmufl ve 1978 y›l›nda bu vakf›n bafl›na
geçmifltir. Bu tarihten bu yana Türkiye Trafik
Kazalar› Yard›m Vakf›n›n da baflkanl›¤›n›
yürütmektedir. 

1961 y›l›nda Türkiye’de ilk kez kurulan
Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi ve
Travmatoloji klinik direktörlü¤üne atanm›flt›r. Bir
yandan da Bakanlar Kurulu karar› ile Ankara
Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji klini¤inde
de görevlendirilmifltir. 1962’de bir y›l süre ile
Harward ve Columbia Üniversitelerine gitmifltir.
Dönüflte omurga deformitelerinde Harrington
rod sisteminin ilk uygulay›c›lar›ndan olmufltur.

1966 y›l›nda Türkiye’de farkl› flehirlerde
kurulan Ortopedi ve Travmatoloji Derneklerinin
bir çat› alt›nda birleflmesini sa¤layarak Türk
Ortopedi ve Travmatoloji Birli¤i Derne¤inin
kurulmas›na ön ayak olmufltur. Bu tarihten 1999
y›l›na kadar bu Derne¤in Baflkanl›¤›n› yürütmüfl,
derne¤in bir çok ulusal ve uluslararas› kongre
düzenlemesini ve bilimsel kitap yay›nlanmas›n›
sa¤lam›flt›r. Daha sonraki y›llarda Uluslararas›
Trafik T›bb› Dernekler Federasyonu Baflkanl›¤›,
Uluslararas› Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri
Federasyonu ve Uluslararas› El Cerrahi
Dernekleri Federasyon Baflkanl›¤› ve bunlar›n
Türkiye’deki ve bir çok ülkedeki uluslararas›
dünya kongrelerinin Baflkanl›¤›n› da yapm›flt›r.

1972’de Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Dekanl›¤›na getirilmifltir. Dekan olarak çal›flt›¤›
dönemde ayr›ca Antalya, Sivas ve Eskiflehir T›p
Fakültelerinin kuruluflunda büyük katk›
sa¤lam›flt›r. 1976’da Ankara Üniversitesi Sa¤l›k
Kolejini kurmufl ve bu kolejin müdürlü¤ünü de
yapm›flt›r.
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1979 y›l›nda Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi’nin, Vakfa ait Muhittin Ülker
Hastanesi’nde faaliyete geçmesini sa¤lam›flt›r.
Bu dönemde Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi’nde
kurucu ö¤retim üyesi olarak çal›flm›flt›r. 1992
y›l›nda tekrar Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesin’e dönmüfltür.

1992 y›l›nda ö¤renci ve asistanlara kaynak
olmak üzere 1132 sayfal›k “Omurga” adl›
kitab›n›n editörlü¤ünü yapm›flt›r.  

Bugüne kadar ise 47,470 sayfal›k, 16’s›
‹ngilizce toplam 111 kitap ve 316 adet araflt›rma
ve çal›flma yay›nlam›flt›r. Yabanc› dilde
yay›nlanan iki t›bbi derginin sahibi ve editörü, iki
derginin ise yard›mc›-editörüdür. 

Ayr›ca, Prof. Dr. R›dvan Ege, efli Prof. Dr
Binnaz Ege ve k›z› Prof. Dr. Ufuk Ege ad›na Milli
E¤itim Bakanl›¤›n›n hizmetine verilmifl olan 4
Anadolu Lisesi, 1 ‹lkokul, 1 Anaokul
yapt›rm›fllard›r. 

Baflkan› oldu¤u Türkiye Trafik Kazalar›
Yard›m Vakf›n›n arac›l›¤› ile 1999 y›l›nda T›p,
Hukuk, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler, Fen-Edebiyat,
E¤itim Fakülteleri ve 4 enstitüsü bulunan Ufuk
Üniversitesinin kuruculu¤unu yapm›flt›r. Bu
Üniversiteye ba¤l› T›p Fakültesi, 2003 y›l›nda
e¤itime bafllam›fl ve 19 Ocak 2006 tarihinde
Üniversite Mütevelli Heyeti karar› ile ça¤dafl,
modern cihaz ve gereçlerle ve 100’ü aflk›n
deneyimli ö¤retim üyesi ile çal›flan, Dr. R›dvan
Ege Sa¤l›k Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
ad›n› alan T›p Fakültesi Hastanesi faaliyete
geçmifltir. Hali haz›rda Ufuk Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Baflkan› görevini
sürdürmektedir.

fian ve flerefle dolu yaflam›nda el att›¤› her
konuda üstün baflar› sa¤lam›flt›r. Bu nedenle,
her konuda oldu¤u gibi, omurga cerrahisi
konusunda da "hocalar›n hocas›", baflka bir
deyiflle "duayen" unvan› alm›flt›r. Prof. Dr.
R›dvan Ege’ye bitmez tükenmez enerjisinin
daha uzun y›llar Türk t›bb›na ve Türk Omurga
Cerrahisine katk›lar sa¤lamas› en büyük
dile¤imizdir.
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