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HOCALARIMIZDAN

PROF. DR. RIDVAN EGE
Ufuk Üniversitesi Rektörü ve 

Rıdvan Ege Hastanesi kurucusu olan Prof. 
Dr. Rıdvan Ege, 1925 yılında Denizli’de 
doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Denizli’de 
tamamladıktan sonra 1942 yılında tıp 
fakültesinden dereceyle mezun oldu. Bir yıllık 
Gülhane staj eğitimini de pek iyi dereceyle 
tamamladı. Sınıf birincilerine tanınan istediği 
yere atama yapılması hakkını kullanmadan 
kura çekerek Erzincan’da yerleşik olan Hava 
Alayına doktor olarak atanmıştır. 

Erzincan’da Kıt’a görevi yanında il 
hükümet tabibi olan eşi Dr.Binnaz Ege ile 
birlikte Erzincan Lisesinin sağlık hizmetlerini 
yürüttü. İki buçuk yılsonunda ataması 
Diyarbakır’a yapılmış ve Erzincan’dan 
ayrılırken kendilerini şaşkınlığa düşüren bir olay yaşamışlardır. 
Eşyalarını gar işletmesine teslim etmek için istasyon binasına 
gittiklerinde büyük bir kalabalık yanlarına yaklaşıp kendilerini 
uğurlamaya geldiklerini ifade etmişlerdir. Prof. Dr. Rıdvan 
Ege bu olaydan büyük bir heyecan ve mutluluk duymuş, 
Erzincanhlkının bu ince ve nazik hareketini yıllarca unutmamış 
ve her fırsatta Erzincanlıların fahri hemşerisi olduğunu 
belirtmiştir.

Diyarbakır’daki kısa görevinden sonra girdiği uzmanlık 
sınavını kazanarak 1951 yılında Gülhane Askeri Tıp 
Akademisine ataması yapılmış ve Genel Cerrahi Kliniği’nde 
Prof.Dr.Recai Ergüder hocanın eğitimi altında uzman olmuştur. 
1955 yılında uzman olduğunda Amerika’ya giderek Columbia 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi ve Travmatoloji Bilim 
Dalında ihtisasa başlamış ve 1959 yılında ikinci ihtisasını 
alarak yurda dönmüştür. 

Döndüğünde GATA’da “Ortopedi ve Travmatoloji “ 
bölümünü kurmuş (1961) ve bölümün Direktörü olmuştur. Bu 
bölüm içerisinde el cerrahisi seksiyonu açmıştır. 

Ülkemizde aşırı ölçülerde oluşan trafik kazalarını önleme 
amacıyla “ Trafik kazalarını araştırma Enstitüsünü kurmuş ve 
müdürlüğünü üstlenerek bu yolda büyük çalışmalar yapmış 
hem sürücüleri hem halkı bilgilendirmiştir. 

1962 -63 yıllarında yeniden Amerika’ya gitmiş,Harward ve 
Columbia Üniversitelerinde çalışmalar yapmıştır. 1968 yılında 
kazandığı Fulbrigt bursu ile bu defa üçüncü kez Amerika’ya 
Southern California ve Columbia giderek üniversitelerinde el 
cerrahisi  üzerine eğitim almıştır 

Gülhane’deki görevini yürütürken Ankara Tıp Fakültesi 
Ortopedi Bölüm Başkanının kalp krizi geçirmesi sonucu 
Bakanlar Kurulu kararıyla beş sene süreyle bu tıp fakültesinde 
görev yapmıştır. 

Prof. Dr. Ege 1966 yılında Türk 
Ortopedi ve Travmatoloji Derneğini 
kurdu. 1970 yılında Türkiye Sakatların 
Rehabilitasyon Derneğini Modern Cerrahi 
ve Eğitim Derneğini kurarak 1960 yılında 
kurulmuş olan Akdeniz ve Ortadoğu 
Ortopedi ve Travmatoloji Birliğinin on dört 
yıl başkanlığını yürüttü.1972 yılında Ankara 
Tıp Fakültesi Dekanı oldu. Aynı yıl fakülte 
bünyesinde Hemşirelik okulunu kurdu ve okul 
müdürü olarak çalıştı. 1973 yılında Antalya 
Tıp Fakültesinin kurucuları arasında yer 
aldı.1980 yılında Türk El ve Üst Ekstremite 
Derneğini kurdu. 

1998 yılında TübitakHizmet Ödülünü 
aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Takdir Plaketini 

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Onursal Başkanlığı belgesini 
aldı. Dünya ortopedi ve Travmatoloji Birliği (SCOT) üye 
ve milli delegesi olarak 2005 yılında 3000 kişinin katıldığı 
SCOT Kongre Başkanlığını yürüttü. Gazi Tıp Fakültesinin 
kuruluşunda emeği geçti. Türk Ortopedi ve Travmatoloji 
derneğinin on altı kez kongre başkanlığını yürüttü. 

1978 yılında dünya kazalar ve trafik tıbbi federasyon 
(IAATM ) üyesi oldu ve bu derneğin sekiz sene başkanlığını 
yaptı. Uluslar arası El Cerrahi Federasyonunun bir dünya 
kongresini başkan olarak yönetti. 

Yüz on kitabı olup, 451 adet makalesi tıbbi dergilerde 
yayınlandı. Ülkemizin seçkin kurumlarından ve dış ülkelerden 
sayısız plaket ve Tübitak ödülü aldı.  Kızı Ufuk Ege adına 
bir ana okulu, kardeşi İlhan Ege için İzmir’de bir ilkokul eşi 
Binnaz Ege ve Rıdvan Ege adına Ankara Balgat semtinde 
bin öğrencilik Anadolu Lisesi Binası yaptırdı Ufuk Üniversitesi 
içinde Rıdvan Ege Araştırma Hastanesini kendi olanaklarıyla 
yaptırdı. Ankara Üniversitesi senatosunca yaptırılan araştırma 
merkezine “Dr.Rıdvan Ege Araştırma ve Öğrenci Labaratuar 
Binası” ismi verilmiştir. 

TTB hizmet plaketi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Örnek Vakıf 
Kurucusu plaketi, Olimpiyat Fair Play Bilim Ödülü Almanya, 
Amerika, Arjantin, Güney Afrika, İngiltere, Japonya, Kenya,  
İtalya, Kore İran, Mısır, Tayvan, Türkmenistan Ürdün,Pakistan, 
Singapur, Yugoslavya, devletlerince verilen Onurplaketleri 
sahibi olup ayrıca SCOT, IFSSH dahil ili yüz elli ye kadar çeşitli 
plaketlerin sahibidir. 

Beş kıtadaki yüz doksan iki devletten doksan dokuzunda 
düzenlenen kongrelere katılmış tebliğler sunmuştur. Halen 
Ufuk Üniversitesi rektörü olarak çalışmalarını sürdürmekte 
olup öğrencilerinin yetiştirdiklerinin kendisini örnek alarak 
ülkemize hizmet vermesini umarak kendisine sağlıklar 
dileğimizi arz ederiz.


