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Sayın Dekanım,  

Sayın Türk Tabipleri Birliği Başkanı,  

Sayın Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Dernek Başkanı,  

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Değerli Konuklar, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının düzenlediği Çukurova 

Bölgesi Eğitim Klinikleri Toplantıları kapsamında, “Çukurova Üniversitesinde El Cerrahisinin 

25. Yılı” konulu toplantısına hoş geldiniz. 

Öncelikle, sizleri Üniversitemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu 

belirterek, selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Üniversitemizin iki kurucu Fakültesinden biri olan Tıp Fakültemizin Ortopedi ve Travmatoloji 

Anabilim Dalı, aynı zamanda Üniversitemizin de kurucu öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. 

Gürbüz Baytok hocamız tarafından 1972 yılında kurulmuştur.  

Kurucusu olduğu Anabilim Dalına 2013 yılında ismi verilerek onurlandırılan Prof. Dr. Gürbüz 

Baytok hocamız, sadece Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nı kurmakla kalmamış, aynı 

zamanda ortopedi alanında branşlaşmaya da önem vererek, Çukurova Üniversitesinin 

Türkiye’de ve Dünyada daha fazla tanınmasında emeği geçecek genç bilim insanlarının 

yetişmesine de önderlik etmiştir. 

Bundan 25 yıl önce, 1993 yılında El Cerrahisi Bilim Dalı’nın Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 

Dalı içinde resmi olarak kurulmasıyla birlikte kopan parmak ve ekstremiteleri reimplante eden 

Türkiye’deki ilk merkezlerden biri olma gururu Üniversitemize yaşatılmıştır. 

Bu vesileyle, Üniversitemize bu gururu yaşatan tüm hocalarımıza Üniversitemiz adına çok 

teşekkür ediyorum. 

Süreç içerisinde öğretim üyesi sayısının artmasıyla birlikte ortopedi ve travmatoloji alanında 

özellikli tüm ameliyatlar yapılmaya başlanmıştır.  

Gelişimini hızla tamamlayan Anabilim Dalımız kuruluşundan günümüze kadar 60’ın üzerinde 

uzman hekim yetiştirmiştir.  



Tüm bu vasıflarıyla Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültemizin öncü, gelişmelere 

açık, bilimsel çalışmalarıyla ses getiren Anabilim Dallarımızın başında gelmektedir.  

Ayrıca, alt branşlarıyla da Türkiye çapında Tıp Fakültemizi başarıyla temsil etmiş ve tanınırlığını 

arttırmıştır.  

El cerrahisi alanında, başta Prof. Dr. Hüseyin Bayram ve Prof. Dr. Mustafa Herdem hocalarımız 

olmak üzere öğretim üyelerimiz tarafından mikrocerrahi ve üst ekstremite reimplantasyonları 

gibi oldukça üst düzeyde ameliyatlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

El Cerrahisi Bilim Dalımız, bu iki hocamız sayesinde uzun süre boyunca Bölgemizde kapsamlı 

ameliyatların yapıldığı tek merkez olmuş ve Adana dışından da yoğun olarak hastalara hizmet 

vermiştir.  

Bu iki Hocamız aynı zamanda, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurullarında 

Tıp Fakültemizi başarıyla temsil ederek bizleri onurlandırmışlardır.  

Biraz detay verecek olursam, Prof. Dr. Hüseyin Bayram hocamız, iki dönem yönetim kurulu 

üyeliği, bir dönem Dernek Başkanlığı, iki dönem Derneğin Onur Etik Kurulu üyeliğinde bulunmuş 

ve bir kez de El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Milli Kongresinde Kongre Başkanlığı görevini 

üstlenmiştir.  

Prof. Dr. Mustafa Herdem hocamız ise aynı derneğin bir kez ikinci Başkanlığını yapmış, iki kez 

Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresinde Kongre Sekreterliğinde bulunmuş ve ayrıca 

Adana’da düzenlenen Temel El Cerrahisi Kursunda Kurs Başkanlığı görevini üstlenmiştir.  

Her iki değerli hocamıza bu önemli hizmetleri için bir kez daha çok teşekkür ediyor, saygılarımı 

sunuyorum. 

Sözlerime son verirken, Anabilim Dalı ve Bilim Dalına bugüne kadar emek vermiş olan tüm 

değerli hocalarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, bu toplantıya katılan tüm konuklarımıza 

tekrar teşekkür ediyor, başarılı bir toplantı olması dileklerimle sizlere saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 

 


