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30 Ekim 1912 yılında Afyon’da doğdu. Ailenin yedi 
evladından biridir. Aile Azerbaycan’dan Ahıska’ya, 
oradan da Batum’a göçmüş, 1850 yılında Artvin’e 
yerleşmiştir. 1977-78 Rus harbi sırasında göçe mecbur 
kalan ailenin bir kısmı Merzifon’a, bir kısmı da Gemlik 
civarında bir köye yerleşmişlerdir.

Afyon’da doğan Borçbakan, ilkokula Konya’da 
başlamış ve Ankara’da tamamlamıştır. Ortaokul ve 
liseyi Ankara ve İstanbul’daki okullarda sürdürmüş, lise 
son sınıftayken Bursa Işıklar Lisesi’ne gitmiştir. Liseyi 
bitirdiğinde 1931 yılında İstanbul Askeri Tıbbiyesi’ne 
girmiş, 1937 tarihinde mezun olmuştur. 1938 yılında 
Gülhane’de stajyer tabip teğmen olarak bir yıl eğitim 
görmüş staj sonrası kıta eğitimini yapmak için 
Çatalca’ya ataması yapılmıştır. Kıta hizmetinin yarısını 
da Haydarpaşa Asker Hastanesi’nde tamamlamıştır.

1940 yılında İstanbul /Gülhane Hastanesine dönmüş 
2.Hariciye Kliniği Direktörü Prof.Dr.Murat Cankat’ın 
kliniğinde asistanlığa başlamıştır. 

19 Temmuz 1941 yılında Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Ankara’ya nakledilince Ankara’ya gelerek 
yerleşmiştir. O yılarda çene ve plastik cerrahi kliniğinde 
eğitim altı ay kulak burun boğaz iki yıl genel cerrahi 
altı ayda çene ve plastik cerrahi de olmak üzere üç yılda 
tamamlanıyordu. 1943 yılında çene cerrahi eğitimini 
tamamlayınca profesörler kurulunun kararıyla Dr. 
Necdet Albay tarafından kurulmuş olan çene cerrahi 
bölümüne muavinliğe atanmıştır. 

Borçbakan, Prof. Dr. Murat Cankat‘ın desteği 
ve kararıyla ileri eğitim yapmak için 1951 yılında 
Amerika’ya gönderildi. Kısa süre dil eğitiminden 
sonra Walter Reed Askeri Hastanesinde Dr.Harding’in 

yanında çalışmaya başladı. Bir süre sonra Presbeterian 
Graduated Hospital’e geçerek Prof. Dr. Ivy’nin 
yanına katıldı. Ivy’den çok büyük bir yakınlık gördü. 
Aralarında yakın bir dostluk oluştu. Plastik Cerrahiyle 
ilgili bu dalın bütün teknik bilgisini aldı. 1954 yılında 
New-York Memorial Hospital’e geçerek Dr.Hayes’in 
ekibine katıldı. Kliniğin diğer öğretim üyesi olan 
Dr.Martin’i izledi, birlikte çalışarak baş ve boyun 
bölgesinin cerrahisiyle ilgili tüm bilgileri edindi. 

Borçbakan 1954 yılının sonlarına doğru yurda döndü. 
Enstitüdeki görevine başladığında, hocası Dr. Albay’ın 
emekli olduğunu öğrendi. Bölümün tek ve yetkili kişisi 
olarak, diş servisiyle birlikte aynı birimde çalışan çene 
cerrahisinin birlikte yürümeyeceğine kanaat getirdi 
ve bölümü diş servisinden ayırdı ve Gülhane kadrosu 
içinde fonksiyonunu sürmeye başladı.

Borçbakan yurda döndüğünde özellikle maksillo-
fasyal yöre cerrahisi, uzak flep uygulamaları, çene 
ve yüz doğumsal anomalileri, dudak dil ve oral 
kavitenin tüm tümörleri ve cerrahi hastalıklarını 
titizlikle uygulamaya başlayarak Türk tıbbına bu 
teknikleri kazandırmıştır. 1966 yılında başasistanlığını 
tamamlayınca profesör muavinliğine getirilmiş, 
zamanın komutanı Zeki Hakkı Pamir Paşa’yı da ikna 
ederek Gülhane ana binasının orta bölümünde bir kat 
inşa ettirilerek orta bölümüne çene ve plastik cerrahi 
kliniğini açtırmıştır.

Gülhane bünyesinde kurulmuş ve müşterek hizmet 
veren Ankara Tıp Fakültesinden bir süre sonra ayrılma 
kararı almış ve Gülhane Eskişehir yolundaki (şimdiki 
KKK binası) na taşınmıştır. 1. Hariciye , göz, üroloji ve 
çene plastik cerrahi yer darlığı nedeniyle Harp Okulu 
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yanındaki Mevki hastanesine yerleşmiş ve icraatını 
orada sürdürmüştür. 

1955 yılı sonunda bu klinikler de Gülhane ana 
binasına taşınarak oraya yerleşmişlerdir.

Bu binaya yerleşmiş olan kliniğe, arka cepheye 
bakan on dokuz yataklı bir koğuş ön cepheye bakan 
dört yataklı kadın koğuşu ile aynı katta bir profesör 
odası, bir başasistan ve birde asistan odası olmak üzere, 
üç oda tahsis edilmiştir. Zemin katta ise ön cepheye 
bakan birbiriyle iştirakli genel anestezi uygulanan bir 
ameliyathane, bitişinde lokal ameliyatların yapıldığı 
ikinci bir küçük ameliyathane , ayrıca aseptik yanık 
pansuman ve yıkama odası ve ayrı girişli bir geniş bir 
poliklinik bölümüne yerleşerek hizmet vermiştir.

Borçbakan 1945 yılında çene cerrahi uzmanlık 
diplomasını almışsa da tababet uzmanlık tüzüğünde 
böyle bir branşın olmayışı nedeniyle uzmanlığı 
onaylanmamıştır. Yine o yıllarda üç kez doçentlik 
sınavlarına girmek için başvurmuşsa da tüzükte bu 
dalın olmayışı nedeniyle imtihana girememiştir. 
1947 yılında bakanlıkça çıkarılan bir kararnameyle 
Borçbakan çene ve plastik cerrahi profesörlüğüne 
getirilmiş ve bölümün direktörü olmuştur. 

Borçbakan yasa ile verilmiş olan profesörlük 
unvanını bir türlü kendine uygun bulmamış ve içine 
sindirememiş, hazırladığı tezle Ankara Tıp Fakültesine 
başvurarak imtihana girmiş ve doçentlik imtihanının 
tüm etaplarından başarıyla geçerek 1954 yılında 
üniversite doçenti payesini almıştır.

1958 yılında Gülhane Profesörler Kurulunca yapılan 
seçimde seçimi kazanarak akademiye komutan 
olmuştur. Gülhane’de eğitimi olduğu kadar hastane 
yöneticiliğini de çok başarıyla 1962 yılına kadar 
sürmüştür. 

1960 ihtilali sonrası ülkemiz yönetimine el koymuş 
olan Milli Birlik Komitesi tarafından Gülhane’nin 
kapatılması ve bir asker hastanesi olarak çalışması 
yolunda çalışmalar yaparken olaya karşı çıkmış 
ve yanına aldığı iki profesörle ihtilalin en yetkili 
makamlarına çıkmış, akademinin tarihçesini, ülkemiz 
insanına yaptığı hizmetleri, ülkemizin tıp alanında 
öncü bir kuruluş olduğunu, şanlı bir kuruluşun 
kapatılmasıyla pek çok problemler yaşanacağını ve 
eksikliklere yol açacağını belirterek komite yetkililerini 
ikna edebilmiştir. Bunun üzerine Milli Birlik Komitesi 
tekliflerini geri almışlardır. Böylece Gülhane kimliğini 
ve atisini Borçbakan’ın çabalarıyla korumuştur. 1961 
yılında Avrupa düzenlenen Plastik Cerrahi kongresine 

katılan üç Türk öğretim üyesi kongrede Türk 
bayrağının asılmadığını görünce üzülmüş ve nedenini 
araştırmışlardır. Edindikleri bilgiye göre plastik cerrahi 
dernekleri olan ülkelerinin bayraklarının asıldığını 
öğrenmişler ve yurda döner dönmez Ankara’da bir 
araya getirilen birkaç çene cerrahı, iki genel cerrah, 
bir KBB ve bir diş hekiminin katkısıyla Türk Plastik 
Cerrahi Cemiyetini kurmuşlardır. 

Borçbakan Türk Plastik Cerrahi Derneği’nin 1,2,3,4,5 
yönetim kurullarında 11 yıl asbaşkanlık yapmış 7,8,9 
yönetim kurullarında sekiz yıl başkanlık yapmıştır. 

Gülhane komutanlığı ve yöneticiliği sırasında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kurma çalışmalarına girişmiş 
yorucu çalışmalar sonunda 1963 yılında fakülte olarak 
olmasa da Diş Hekimliği Yüksek Okul adıyla yeni bir 
okul kurmuştur. 

MSB’dan aldığı izinle iki yıl okulun müdürlüğünü 
yapmış yüksek okulun 1972 yılında fakülteye 
dönüşmesini de başarmıştır. 1975 yılına kadar 
fakülte dekanı olarak hizmet vermiştir. 1975 yılında 
fakülteden ayrılmış, tıp fakültesi bünyesinde Plastik 
ve Rekonstrüktif cerrahi bölümünü açmak için uğraş 
vermiş hocanın önerileriyle bölüm kurulmuş ilk 
başkanlığını kendisi yapmış ancak kısa bir zaman 
sonra Gülhane’den Doçent Dr. Erdem Yormuk 
vekaleten başkanlığa getirilmiş bir yıl sonra askerlikten 
ayrılan Yormuk tam yetkili olarak klinik başkanlığına 
atanmıştır.

1965 yılında kendisine bakanlıktan generalliğe 
söylenmişse de her nedense o yıl general olamamış ve 
askerlikten istifa ile ayrılmıştır. Danıştay’a başvurarak 
açtığı dava sonunda generallik hakkını almıştır. 

Hoca çalışmalarının ve yöneticiliğinin zorluklarını 
aşarak bölümle ilgili sayısız kitap ve makale yazmış 
bir çoğunu ülkemizde ve yabancı ülkelerde tebliği 
etmiştir. Plastik Cerrahi alanında ülkemizde öncü olan 
Prof. Dr. Cihat Borçbakan hocanın kitaplarından ve 
çalışmalarından bazıları şunlardır: 

1.Çene Cerrahisi cilt 1, cilt 2, Kültür yayınları 
2.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çene Cerrahisi 

Servisi Beş Yıllık Çalışma
3.Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çene ve Plastik 

Cerrahi Servisi 1955 -1960
4.Milletlerarası 2. Plastik Cerrahi Kongresi :Gata 

Bülteni ,Ankara
5.Yüz on iki makale


