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Türkiye’de çocuk cerrahisinin gelişmesinin ve bu günkü durumuna gelmesinin önderlerinden 

Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu’yu adı konulamayan bir hastalıktan 28 Şubat 2006’da yitirmiş 

bulunuyoruz. 

 Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu 1940 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı 

ilde 1947-1958 yılları arasında sırasıyla Ziya Gökalp İlkokul, Ortaokul ve Lisesi'nde tamamladı. 

Ardından hemen girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1964 yılında bitirerek Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genel cerrahi ihtisasına başlayıp 1968 yılında uzman oldu. Sonrasında 

aynı üniversitenin çocuk cerrahisi bölümünde çalışmaya başladı. 1970-1971 yıllarında Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi'nde öğretim görevliliğinde bulundu. 1971-1973 yıllarında 

Sheffield Children's Hospital’da çocuk cerrahisi başasistanlığı yapıp, Prof.Dr. Lister ve dünyanın ilk 

çocuk cerrahlarından Prof.Dr. Zachary ile çalıştı. Yenidoğan ve çocuk üriner sistem cerrahisinin 

inceliklerini ustalarından öğrendi. İlerleyen yıllarda Türkiye’de çocuk cerrahisinin temel taşlarını 

baba-oğul gibi çalıştıkları bir başka ustayla, Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez’le döşedi. 

 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevine dönerek çocuk cerrahisi doçenti olup, 

1975 yılında Türkiye'de ilk kez çocuklarda canlıdan canlıya böbrek transplantasyonunu gerçekleştiren 

ekipte yer aldı. 1977-1978 yıllarında Alder Hey Children's Hospital'da konsültan çocuk cerrahı, 

Liverpool Üniversitesi'nde clinical lecturer olarak çalışıp 1979'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Cerrahisi profesörlüğüne atandı. 

 1979–1980 yıllarında Western General Hospital ve Royal Children's Hospital'da konsültan 

çocuk cerrahı olarak J.H. Johnson ile çalıştı. Özellikle çocuk onkoloji ve transplantasyon cerrahisi ile 

ilgilendi ve 1982’den sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 

başkanlığı görevini sürdürdü. 



 1988 yılında Türkiye ve Ortadoğu'da kadavradan ilk, 1990 yılında çocuklarda, Türkiye ve 

Ortadoğu'da, erişkinlerde ise dünyada ilk kez canlıdan karaciğer transplantasyonu yapan ekiplerde 

bulundu.  

1991–1993 yıllarında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığını başarıyla 

yürütüp bu fakültenin temellerinin sağlam atılmasına bilgi birikimi ve deneyimi ile önemli katkılarda 

bulundu. Ayrıca, Üniversitelerarası Tıp Konseyi ve Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu 

üyeliklerinde iken bu kurulların kararlarında önemli işlevleri oldu. 

 Aralarında Journal of Pediatric Surgery’nin de bulunduğu birçok derginin danışmanları 

arasında yer alan değerli bilim adamı, 1992 yılından beri European Journal of Pediatric Surgery’nin de 

yardımcı editörlerinden biriydi. Akademik yaşamı boyunca birçok bilimsel toplantıya katılıp 

yorumlarıyla öne çıkan Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu bilimsel kaynakçaya geçen 230’u aşkın 

makaleye de imza attı. Ayrıca,  British Association of Paediatric Surgeons, Middle East Society of 

Organ Transplantation, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Türkiye Transplantasyon Derneği, 

Hacettepe Çocuk Cerrahisi Derneği gibi kuruluşların etkin üyelerindendi. 

Altmış altı yıllık yaşamında seçkin bir bilim adamı, üstün nitelikli bir cerrah olmasının yanı 

sıra, ilerici aydın,  dürüst, ilkeli, sevecen, güvenilir dost ve demokrat kişiliğiyle de tanındı, sevildi. İyi 

bir eş, bir arkadaş ve baba olarak Münevver Büyükpamukçu’yla kurdukları özenilesi mutlu 

yuvalarında iki çocuk yetiştirdi. 

Türkiye çocuk cerrahisi topluluğu ve bilim çevreleri yeri doldurulamayacak bir değerini 

yitirdi. Tüm belleklerde ve gönüllerde olağanüstü cerrahi becerisi, hünerli elleri, akılcı 

yorumları, serinkanlı tutumu, iç rahatlatıcı gülümsemesi, güvenilir dostluğuyla yaşayacaktır.  
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