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1 Aralık 1933 tarihinde Erzincan’da doğdu. İlk orta 
ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1953-54 dö-
neminde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 
Öğrenciliğini Askeri Tıbbiyeli olarak tamamladı. 1959 
Haziran ayında başarıyla mezun oldu. Tbp. Teğmen 
rütbesiyle Gülhane’de bir yıllık askeri tababet eğitimi 
aldı. Kıta hizmetini yapmak üzere Erzincan’a atandı-
rıldı. Erzincan’da Topçu taburları tabibi ve Garnizon 
Baş Tabibi olarak görev yaptı 

1963 yılında öğretmen olan Emel Akal ile evlen-
di. Bu evlilikten Cansu isimli bir kızı, Murat isimli 
bir oğlu oldu. Kızı Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde Profesör olarak görev yapıyor. Bilkent 
üniversitesi mezunu olan oğlu Murat serbest ticaret 
hayatına atıldı. Ankara’da çalışmaktadır

Kıta hizmetini takiben 1964 yılında Gülhane Askeri 
Tıp Akademisinde Necmi Ayanoğlu hocanın yanında 
genel cerrahi asistanlığına başladı. Bu dalda diploma 
aldıktan sonra 1968 yılında Plastik ve Rekonstrüktif 
Bölümünde eğitimini tamamladı. Estetik ve Plastik 
Cerrahi uzmanı olarak 1970 yılında Çorlu Asker 
Hastanesine atandı. Bir yıllık çalışmadan sonra 
Gülhane Plastik Cerrahi Kliniğine baş asistan olarak 
döndü. Daha sonra hoca muavinliğine yükseldi 1976 
yılı Temmuz ayında kazandığı imtihan sonucu ileri 
eğitim için bir yıllığına Amerika’ya gönderildi. Yurda 
döndüğünde Amerika’da yaptığı araştırmayı tez ha-
line getirerek 1979 Nisan ayında Üniversite Doçenti 
oldu. İki ay sonra Prof.Dr.Sadun Uzel’in istifasıyla 
boşalan bölüm başkanlığına ataması yapıldı. 1983 yı-
lında hazırladığı ayrı bir tez ile profesörlüğe yükseldi. 

Plastik Rekonstrüktif anabilim Dalı ve Yanık Merkezi 
Başkanı olarak 1979 yılından 1993 yılı Ağustos ayına 
kadar başkanlık yaptı. 

Başkanlığı sırasında bu dalın her konusu üzerinde 
çalışmalar yaptı ve yapılmasına yardımcı oldu. Aynı 
zaman diliminde yüzlerce bilimsel makalesi Türkçe 
ve İngilizce tıp dergilerinde yayınlandı. Döneminde 
beş ayrı tıp kitabında bölüm yazarı oldu. Katıldığı 
çeşitli kongre ve sempozyumlar da yüzlerce Türkçe 
İngilizce tebliğ yaptı. 

Plastik Cerrahi Konfederasyonu Avrupa seksiyonu-
nun 1989 yılında İstanbul’da yaptığı altıncı kong-
resinde panelist olarak sunduğu “Yanıklarda Erken 
Tanjansiyel Eksizyon Tekniği ve Sonuçları” isimli su-
nuyla dikkatleri çekti. Çalışmalarını yakından izlemiş 
olan Amerikalı Panel üyesi Prof.Dr.Richhart Shultz, 
birkaç ay sonra ABD/Michigan Tıp Fakültesi bünye-
sindeki yanık merkezinde çalışmak üzere davet edildi. 

Akademi’de emekli olunca dönemin Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgın tarafından Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine Şef olması teklif 
edildi. Şeflik imtihanına girdi. Sınavı kazanarak aynı 
hastaneye ataması yapıldı. Altı seneye yakın bir süre 
klinik şefliği yaparak pek çok asistanın eğitimine kat-
kıda bulundu. 

İyi bir sivil toplumcu olarak bir çok derneğin 
üyesi ve bir kısmının kurucu üyesidir. Ankara’daki 
Erzincanlılar Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanı olarak 
Ankara Hukuk Fakültesi hemen yakınındaki ana 
cadde üzerinde on bir katlı ve beş yıldız ayarında 
Erzincanlılar Kültür Sitesi’nin inşası ve hizmete açıl-
masında büyük bir çaba sarf etti, özveride bulundu.
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İnterplast Türkiye Derneği başkanlığı süresince yur-
dun pek çok köşesine ekipler götürdü ve oluşturdu-
ğu değişik Plastik Cerrahi ekiplerini, üç yıl üst üste 
Kazakistan’a götürerek ameliyatlar gerçekleştirdi. 
Türk- Kazak Vakıf Üniversitesinin kuruluş aşamasını 
yönlendirici çalışmalarda bulundu, görüşler ileri sür-
dü. On beşer günlük sürelerle üç yıl içinde Kazakistan 
/Çimkent şehrinde yüzlerce hastanın yanında, 
Türkmenistan’dan Kırgızistan’dan, Özbekistan’dan 
gelen sayısız hastaya ameliyatlar uygulayarak sağlık-
larına kavuşturdu. 

Gösterdiği üstün gayret ve özverisinden dolayı 
Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev 
tarafından som altından “Üstün Hizmet ve Liyakat 
Madalyası” ile ödüllendirildi. 

İyi derecede İngilizce ve vasat derecede Fransızca 
bilmektedir. Halen Ankara’daki özel bir hastanede 
hekimlik hizmetlerini sürdürmektedir.

Dr.Aytemiz’ in tıp alanında Türkçe olarak yüz otuz 
altı, yabancı dillerle yirmi yedi, makalesi olup yüz-
yirmi dört de tebliği olmuştur. Türk ve dünya tıp li-
teratüründe önem arz eden çalışmalarında bir kısmı 
şunlardır:

1. Dereceli uzatma yönteminin mandibula defektle-
rinin onarımındaki yeri isimli deneysel çalışması 
dünyada bu yöntemin kullanımının öncü çalış-
malarındandır. 

2. Fasyal lateral mikrosomide (Romberg) serbest 
omental flep ile yüz kontur onarımı isimli çalışma 
Türkiye’de ilk olarak yapılmıştır. 

3. Mastektomi sonrası latissimus dorsi kas-deri fle-
bi ile meme onarımı isimli çalışma Türkiye’de ilk 
olarak yapılmıştır.

4. Gradual distraction technique in the correction 
of mandibular deformities isimli çalışma ile man-
dibula distraksiyonu dünyada ilk olarak Dr Ayte-
miz tarafından tanımlanmıştır.

5. Mandibular lenghtening by gradual distraction 
isimli çalışma dünyada ilk olarak yapılmıştır.

6. Use of superficial temporal artery island flap for 
facial and upper lip reconstruction isimli çalışma 
dünyada ilk olarak yapılmış ve Yearbook of Plas-
tic, Reconstructive and Aesthetic Surgery kitabın-
da basılmıştır.


