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ÖZET:

Prof. Dr. Emin Al›c›,  Türk Omurga
Derne¤i’nin kurucusu ve derne¤in resmi yay›n
organ› olan Türk Omurga Cerrahisi Dergisi
(Journal of Turkish Spinal Surgery – JTSS)’nin
Editörü olup, Türkiye’deki Omurga
Cerrahisinin geliflimine en önemli katk›larda
bulanan kiflilerden biridir. Tüm omurga
cerrahisi alanlar› yan› s›ra özellikle omurga
tüberkülozu konusunda önemli bir birikime
sahip olup, bu alanda ülke çap›nda
tan›nm›flt›r. ‹lk omurga protezi uygulamalar›n›
da kendisi yapm›flt›r. Özellikle skolyoz ve
di¤er omurga deformitelerinde ülke çap›nda
genifl kullan›m alan› bulan kendi ad›yla an›lan
enstrümantasyon sistemlerini gelifltirmifl ve
uygulamaya sokmufltur. Ülkemizde birçok
omurga cerrah›n›n yetiflmesinde eme¤i olan

Prof. Dr. Emin Al›c›, çok say›da ulusal ve
uluslararas› omurga cerrahisi kongreleri ve
kurslar›n›n düzenlenmesine öncülük veya
baflkanl›k etmifl, omurga cerrahisi konusunda
birçok yay›n yapm›fl ve bir kitap yay›mlam›flt›r.
Sonuç olarak, Prof. Dr. Emin Al›c›, asl›nda
eski bir geçmifle sahip, ancak uzun y›llard›r
emekleme evresindeki Türk omurga
cerrahisine büyük katk›lar sa¤layarak
geliflmesini sa¤layan kiflilerin bafl›nda gelir.
Bu katk›larla Dünya Omurga Cerrahisi
çevrelerinde, Türk Omurga Cerrahisinin
tan›t›m›nda da önemli bir rol oynam›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Emin Al›c›, Al›c› spinal
enstrümantasyonu, Türk Omurga Derne¤i,
JTSS
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SUMMARY:

Prof. Emin Al›c›, M.D., founder of the
Turkish Spinal Surgery Society and Editor-in
Chief of The Journal of Turkish Spinal Surgery
(JTSS) is one of the surgeons who contributed
efforts for development of spinal surgery in
Turkey. He has extensive knowledge
especially about spinal tuberculosis in addition
to Turkish spinal surgery fields, and he is well-
known in Turkey about this topic. He
developed his instrumentation systems for
scoliosis and other spinal deformities that are
known with his name, and used for large areas
in country-wide. He had efforts for education
of lots of spinal surgeons in our country, and

he organized lots of national and international
spinal surgery congress and courses, had
many articles and published a book about
spinal surgery. As a conclusion, Prof. Emin
Al›c› is one of the pioneers of the physicians
who gave efforts for development of Turkish
spinal surgery which was in attempting period
for long years, but had an old history. These
efforts gave advantages for presentation of
Turkish spinal surgery at World-wide spinal
surgery communities.

Key words: Emin Al›c›, Al›c› spinal
instrumentation, Turkish Spine Society, JTSS
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Prof. Dr. Emin Al›c›, Türkiye’de omurga
cerrahisi deyince akla gelen en önemli birkaç
isimden biridir. Türk Omurga Derne¤i’nin
kurucusu ve derne¤imizin resmi yay›n organ›
olan Türk Omurga Cerrahisi Dergisi (JTSS)’nin
de editörüdür. Türkiye’de omurga cerrahisinin
geliflimine katk›lar› büyüktür. Binlerce hasta
içeren genifl bir deneyime ve büyük bir bilgi
birikimine sahiptir. Bu deneyim ve bilgi birikimini
ulusal ve uluslar aras› bir çok yay›n ve bildiri ile
meslektafllar›na aktarmas›n›n yan› s›ra, her
isteyen meslektafl›n›n bizzat aya¤›na kadar
giderek omurga cerrahisi ile ilgilenen
Ortopedist say›s›n›n artmas› için büyük emek
harcam›flt›r (fiekil-1).

Prof. Dr. Emin Al›c›, 1 Mart 1947 tarihinde
manifaturac› bir baban›n o¤lu olarak
Ad›yaman’da do¤mufltur. Daha sonra
tafl›nd›klar› Malatya’da F›rat ilkokulunda
e¤itim hayat›na bafllam›flt›r. 1962 y›l›nda
Malatya Atatürk Ortaokulunu ve 1965 y›l›nda
Malatya Lisesini bitirmifltir. Çok çal›flkan ve
zeki bir ö¤renci olan Prof. Dr. Emin Al›c›, 1967
y›l›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesini
kazanarak hekimlik mesle¤ine ad›m atm›flt›r (1-

2).

Üniversite y›llar›nda hedefini belirleyen
Prof. Dr. Emin Al›c›, 3. s›n›ftan sonra tüm bofl
vakitlerini Ortopedi ve Travmatoloji klini¤inde
geçirmeye bafllam›flt›r. 1973 y›l›nda okulu
bitirir bitirmez, ayn› fakültede Ortopedi ve
Travmatoloji uzmanl›k e¤itimine girmifltir. O
s›rada Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›’n›n baflkan› Prof. Dr. Merih Ero¤lu’dur (1). 

Prof. Dr. Emin Al›c›, ihtisas› esnas›nda
hocas›n›n deste¤i ve kendi gayretiyle ‹talyan
Hükümeti’nin verdi¤i burs s›nav›n› kazanarak,
Floransa’ya gitmifltir (2). Burada Scaglietti
yönetimindeki 750 yatakl› Ortopedi ve
Travmatoloji merkezinin önemli bir k›s›m
yata¤›n›n omurga cerrahisine ayr›lm›fl olmas›,
daha sonra ilerleyece¤i yolu belirlemifltir (1).
Scaglietti, 1960’l› y›llardan sonra Dünya
Spinal Cerrahisinde önemli bir isim olmaya
bafllam›fl, özellikle omurga tümörleri
konusunda birçok yay›n› yay›nlanm›flt›r.
Omurgada fibromiksoid tümör, basit kemik
kisti, osteoblastoma, eozinofilik granüloma ve
metastatik omurga tümörleri konusunda çok
önemli çal›flmalar yapm›flt›r (4). Scaglietti
modern anlamda omurgadan biyopsi alma
tekni¤ini ilk tan›mlayan kiflidir (5). Prof. Dr. Emin
Al›c›’n›n omurga tümörlerine ilgisi burada
bafllam›flt›r. Ancak, yine ‹talya’da kald›¤›
zaman içinde en çok ilgisini çeken skolyoz,
lomber spinal stenoz ve spondilolistezis
vakalar› olmufltur. Nitekim yurda döndükten
sonra, ‹talya’da haz›rlad›¤› uzmanl›k tezini
"spondilolistezis ve cerrahi tedavisi"
konusunda yapm›flt›r (3).

1977 y›l›n›n bafl›nda Hong Kong’a 1 ay
süre ile gitmifl ve omurga tüberkülozunda
anterior giriflim ve Hong Kong prosedürünü
ö¤renmifltir (2). Uzman olduktan sonra böylece
bafll›ca Omurga Tüberkülozu ve Omurga
Tümörleri konusunda birçok vakaya müdahale
etmifltir.
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Prof. Dr. Emin Al›c›, uzmanl›k e¤itimini

tamamlay›p, Ortopedi ve Travmatoloji uzman›

olduktan sonra, ihtisas›n› yapt›¤› Ege

Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim

Dal›’nda bafl asistan olarak çal›flmaya

bafllam›flt›r. 1978 y›l›nda 1 ay süre ile ‹ran’›n

baflkenti Tahran’da, Robert Winter ve ekibinin

e¤iticili¤inde yap›lan "Spinal Deformiteler"

kursuna kat›lm›fl ve dönüflünde bu kez

omurga deformiteleri konusunda da çal›flmaya

bafllam›flt›r (2).

1980-1982 y›llar› aras›nda, "Omurga

Biyomekani¤i ve Omurga Protezi" konusunda

deneysel çal›flmalar› ile Doçentlik tezini

tamamlam›flt›r ve 1982 y›l›nda Doçent

olmufltur. 1982’den itibaren yine ayn› klinikte

Doçent unvan›yla çal›flmaya bafllam›flt›r.

Deneysel çal›flmalar›n› yapt›¤› omurga

protezinin patentini 1988 y›l›nda alm›flt›r.

Böylece omurga cerrahisi için ilk spinal

enstrüman›n›n dizayn›n› tamamlayarak,

kullanmaya bafllam›flt›r. Bundan sonra patent

ald›¤› spinal enstrümanlar birbirini izlemifltir.

1989 y›l›nda anterior distraksiyon cihaz›, 1990

y›l›nda spondilolistezis redüksiyon cihaz›,

1991 y›l›nda da Al›c› Spinal enstrümantasyon

sistemi bunlar›n en önemlileridir (2).

1988 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›’nda

Profesörlük kadrosuna getirilmifltir.

Günümüze dek bu kadroda ö¤retim üyeli¤i

yan› s›ra  1996’dan bu yana Dokuz Eylül

Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim

Dal› Baflkanl›¤› görevini sürdürmektedir

(fiekil-2).

1990 y›l›nda, ço¤unlu¤u ‹zmir’den 7
arkadafl›yla merkezi ‹zmir olan Türk Omurga
Derne¤i’ni kurmufltur. Ayn› y›l derne¤in 1.
Uluslar aras› Türk Omurga Cerrahisi
Kongresi’ni Çeflme’de düzenlemifl ve kongre
baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. Kongreye dünyaca
ünlü birçok spinal cerrah gelmifltir. 

O y›llarda Türkiye’de yeni yeni kullan›lmaya
bafllayan 3. jenerasyon modern spinal
enstrümantasyon sistemlerini incelemifl ve bu
sistemlerden esinlenerek, kendi ad›yla an›lan,
özellikle skolyoz ve vertebra travmalar›nda
yayg›n olarak kullan›lan spinal
enstrümantasyon sistemini gelifltirmifltir.
Sistemin daha sonra 1993 ve 1996 y›llar›nda
yeni versiyonlar›n› da dizayn ederek
patentlerini alm›flt›r. 1998 y›l›nda TÜB‹TAK,
TÜS‹AD ve TTGV’nin birlikte düzenledi¤i
yar›flmada "Yeni bir spinal sistem" projesiyle
birincilik ödülü alm›flt›r. Sistem, Türkiye
d›fl›nda Balkan ülkelerinde, Kafkasya
Cumhuriyetlerinde de kullan›lm›flt›r.

1990 y›l›nda düzenledi¤i kongre,
derne¤imizin resmi yay›n organ› olan
dergimizin de ilk say›s›n›n yay›nland›¤› y›ld›r.
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Prof. Dr. Emin Al›c›’n›n iki çal›flmas› da, bu ilk
say›da yer alm›flt›r. Bunlardan biri, bu
biyografinin yay›nland›¤› 2009 y›l› 20(4) say›s›nda
da "klasik makale" olarak yer almaktad›r. 20 y›ll›k
bir geçmifle sahip dergimizin ilk temelleri,
anlafl›laca¤› gibi bu ilk kongrede, yine Prof. Dr.
Emin Al›c› taraf›ndan at›lm›flt›r.

Prof. Dr. Emin Al›c›, 1992, 1995, 1997, 1998,
1999 ve 2000 y›llar›nda Temel ve ‹leri Omurga
kurslar› düzenleyerek meslektafllar›m›z›n Omurga
Cerrahi e¤itimlerine katk›da bulunmufltur.
Dünya’da ilk torokoskopik anterior
enstrümantasyonu 1997 y›l›nda gerçeklefltiren
Prof. Dr. Emin Al›c›’d›r (2). 

Prof. Dr. Emin Al›c›, 1996 y›l›nda kurucular›
aras›nda yer ald›¤› Avrupa Spinal Deformite
Derne¤inin yönetim kurulu üyeli¤ini iki y›l
sürdürmüfltür (2).

Prof. Dr. Emin Al›c›, 1996 ile 1999 y›llar›
aras›nda Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Dekanl›¤› ve 2000 ile 2008 y›llar› aras›nda iki
dönem Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlü¤ü
yapm›flt›r. "Aktif T›p E¤itimi" ve "Probleme Dayal›
T›p E¤itimi" konular›nda önemli çal›flmalar
yapm›fl ve Türkiye’de ilk kez Dokuz Eylül

Üniversitesi T›p Fakültesinde uygulanmas›n›
sa¤lam›flt›r. 1999 y›l›nda T›p E¤itimini Gelifltirme
Derne¤i’nin kurucu baflkanl›¤›n› da yapm›flt›r (2)

(fiekil-3).

Prof. Dr. Emin Al›c›’n›n 15’i SCI
kapsam›ndaki uluslar aras› dergilerde olmak
üzere 100 üzerinde Türkçe ve ‹ngilizce makalesi
bulunmaktad›r. Bu makalelere 69 at›f yap›lm›flt›r.
1991 y›l›nda "Omurga Hastal›klar› ve
Deformiteleri" ad›nda 550 sayfal›k bir kitapta bilgi
ve deneyimlerini meslektafllar›na aktarm›flt›r.
Ayr›ca 5 kitapta da omurga hastal›klar›
konusunda bölüm yazarl›klar› vard›r. Uluslar
aras› ve ulusal kongrelerde 100’ü aflk›n bildiri,
panel konuflmas› ve konferans sunumu
yapm›flt›r.

1990 y›l›ndan beri üyesi olmakla büyük
mutluluk duydu¤um Türk Omurga Derne¤i’nin
‹zmir’deki ilk kongresine ben de kat›lm›flt›m ve
Prof. Dr. Emin Al›c›’y› ilk kez o zaman
tan›m›flt›m. Mesle¤inde oldukça h›rsl› olmas›na
karfl›n, güler yüzlü ve sayg›l› tav›rlar› dikkatimi
çekmiflti. Daha sonraki y›llarda, kongre ve
sempozyumlarda Prof. Dr. Ünsal Domaniç’le
düzeyli ve esprili tart›flmalar›n›n, benim oldu¤u
kadar tüm meslektafllar›m›z›n panellere ilgisini
en üst düzeyde tuttu¤unu belirtmeden
geçemeyece¤im. 

Prof. Dr. Emin Al›c›, 1975 y›l›nda bafllad›¤› ve
bu güne dek 35 y›ld›r sürdürdü¤ü mesleki
kariyerini, önemli baflar› ve ödüllerle süslemifl,
Türk Omurga Cerrahisinde önemli bir yerin hakl›
sahibi olmufltur. Üst düzey bilgi ve deneyimlerini
meslektafllar›na aktarmak konusunda hiçbir
fedakârl›ktan kaç›nmayan Prof. Dr. Emin Al›c›,
yay›nlar›, çal›flmalar› ve tasarlad›¤› spinal
sistemlerle, Türk omurga cerrahisi kadar, Dünya
Omurga Cerrahisine de önemli katk›larda
bulunmufltur. Sonuç olarak, Prof. Dr. Emin Al›c›,
Omurga Cerrahisinin öncülerinden biridir.
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fiekil-3. Prof. Dr. Emin Al›c›, rektörlü¤ü s›ras›nda bir
konuflma yaparken



KAYNAKLAR

1. Al›c› E. Kiflisel görüflme, Temmuz, 2009.

2. Al›c› E. Emin Al›c›’n›n Özgeçmifli, EÜTF, ‹zmir,
2009 (Kendisi taraf›ndan yollanm›flt›r).

3. Al›c› E. Spondilolistezis ve cerrahi tedavisi,
Uzmanl›k Tezi, ‹zmir, 1977.

4. Scaglietti A, Stringa G. Myxoma of bone in
childhood. J Bone Joint Surg Am 1961; 43:67-80.

5. www.lww.com/static/docs/product/samplechapters/978-
0-7817-5769-0_Chapter%206.pdf

82

Türk Omurga Cerrahisi Dergisi


