
Saygıdeğer Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlar, Yüksek Okul Ve 
Enstütü Müdürlerim, İzmir Tabip Odası Başkanım, Çok Değerli Öğretim 
Üyelerimiz, Aramıza Yeni Katılan Sevgili Öğrencilerimiz Ve Onların Değerli 
Velileri…  

2017-2018 akademik yıl açılış törenimize hoş geldiniz. 

 

Belleklerimizde özel bir yer edinecek bu açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan 
büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.  Bugün burada ilk-orta 
ve lise eğitimlerini tamamlayarak, çok büyük bir başarıya imza atan ve insanlığın 
en eski dönemlerinden bu yana varlığını sürdüren özel bir meslek olan hekimliğe 
adım atan kardeşlerimize kocaman bir kucak açıyoruz.  

Hepinizin büyük bir heyecan içinde olduğunuzu biliyoruz.  

Sizler için her zaman fedakârca davranan, sizleri gözbebekleri olarak yetiştiren ve 
bu büyük başarınızı görerek dünyanın en mutlu insanı olan anne babalarınız 
/velileriniz de bu heyecanı yüreklerinde yaşıyor.  

Bizler, hocalarınız, eğitmenleriniz aramıza katılan pırıl pırıl gençleri karşılamanın 
eşsiz keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet her yönüyle hedefe en önde varmış 
280 hekim adayı bizlerle…..          

Sizleri kutluyor, yeniden hoş geldiniz diyoruz. 

Öncelikle sizlere söylemek istediğim bir şey var. Çok doğru bir adrese geldiniz. 
Artık bir mensubu olduğunuz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi benzerleri 
arasında çok farklı özellikleriyle öne çıkan, uyguladığı eğitim yöntemleri ile  
çağdaş tıp eğitiminin tüm gereklerini yerine getiren, yetiştirdiği hekimlerin 
toplumda fark edildiği bir fakülte. En önemlisi, eğitime, araştırmaya gönül vermiş 
ve en ileri tıp uygulamalarını gerçekleştirme becerilerine sahip dev bir eğitici 
kadrosuna sahip olmamız. Bir bölümü aramızda olan öğretim üyelerimizin yeni 
akademik yılını da kutluyor kendilerine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. 

 

Sevgili Öğrenciler 

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi 6 yıl boyunca eğitim yaşantınızı sürdüreceğiniz 
güzel bir coğrafyadayız. Bu bölge tıp tarihine damgasını vuran Hipokratların ve 
Galenlerin de bir yurdu. İklimi, sosyal yaşamı, tarihi ve coğrafyası ile bu kentte 
güzel anılar ve mutluluklar biriktirmenizi istiyoruz. Uzun yıllar içinde 



yaşayacağınız bu güzel kentin tarihi, açılış haftası konferanslarından birinin de 
konusu. Psikiatri anabilim dalından Prof.Dr.Can Cimilli Hocamızın konuyla ilgili 
konferansını ve ardından kendisinin rehberliğinde yapılacak geziye katılmanızı,  
Dr.Ceyhun Balcı’nın İzmir Dokuz Eylülle şekillenen yakın dönem tarihine yönelik 
konferansını izleminizi öneririm.  

İyi bir hekimin sadece tıbbi bilgiler edinmesini değil, iyi bir insan iyi bir yurttaş 
olması en büyük hedeflerimizden. Bir başka olmazsa olmazımız ise yüksek etik 
değerlere sahip bireyler olmanız. Hastalarınıza, meslektaşlarınıza empatiyle 
yaklaşabilmeniz ve onlara şevkatinizi hissettirmeniz. Eğitim programımız 6 yılın 
sonunda bütün bu değerleri kazanmanız için kurgulanmış, tasarlanmıştır. Bu 
konuda ilk ders niteliğindeki sunum,  açılış törenimizin bir parçası olarak, 
birazdan Ege Üniversitesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Sait 
Eğrilmez tarafından gerçekleştirilecek.  

Eğitim programımızın niteliklerinden söz etmişken yine büyük bir gururla, DEÜ 
Tıp Fakültesinin ülkemizde ikinci kez 6 yıllığına ulusal akreditasyon belgesini almış 
sekiz kurumdan biri olduğunu hatırlatmak isterim. Ülkemizde yaklaşık 100 tıp 
fakültesinde eğitim sürmektedir. Ancak fakültemiz aktif eğitim adını verdiğimiz 
eğitim modeliyle öncü, yenilikçi bir eğitimle diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu yıl 
aktif eğitimde 20.yılımızı da geride bırakmış olacağız.  Bu vesileyle, aramızda 
bulunan ve fakültemizde bu modele geçişte ve sonraki dekanlık döneminde 
büyük katkılar vermiş olan Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu’nun şahsında dün itibariyle tıp eğitimine start veren 
komşu ve kardeş Tıp Fakültesine başarılar diliyor, ülkemiz için hayırlı olsun 
diyorum.  

 

Akredite olarak aldığımız bu belge kurumumuzun eğitim standartlarını eksiksiz 
karşıladığının bir kanıtıdır. Standartların çok üzerindeki özellikleriyle 
programımızın tam yeterlilikte ve yetkinlikte hekimler yetiştirdiğine sizler de 
tanık olacaksınız.  

Her yıl geliştirilen ve dinamik bir şekilde iyileştirilen eğitim programımızda, bu yıl 
senaryolara ve problemlere dayalı eğitim oturumlarımız,  ülkemizde bir ilk olarak, 
sınıflarda yer alan bilgisayar sistemleri destekli olarak yapılmaya başlanacak. 
Eğitim materyallerini en kaliteli şekilde ve gerçeğe uygun kalitede ekranlardan 
izleyebilecek, bilgi kaynaklarına erişebilecek ve bilgi paylaşımında 
bulunabileceksiniz.  İlk kez bu yıl yaşama geçecek bir program değişikliği ile ilk 



yılın ikinci yarısında sosyal sorumluluk projelerinde yer almanızı istiyoruz. 
Programlarla ilgili tüm işleyiş ve ayrıntıları açılış haftamızın dördüncü günü 
sizlerle paylaşacağız. Hafta boyunca sizler için hazırladığımız konferans, gezi vb 
programlar yanısıra bu bilgilendirme oturumlarına da katılmanızı bekliyoruz. 

Açılış haftamıza farklı şekillerde destek veren katılımcılara, programın hazırlanma 
ve yürütülmesine katkı veren akademik ve idari personelimize huzurlarınızda 
teşekkürü bir borç biliyorum.   

 

Değerli veliler, 

Birazdan yapacağımız beyaz önlük töreniyle de göreceğiniz gibi yıllar boyu 
desteklediğiniz, başarılarını arzuladığınız evlatlarınızın hekimlik mesleğine ilk 
adımı atışına tanık olacaksınız. Beyaz önlük hekimliğin çağdaş bilime olan 
saygısını vurgulayan sembolik bir objedir. Ayrıca bu önlüğü giyen hekimler, etik 
açıdan beyaz renge özgü temizliğin sorumluluğunu taşımaya başlamış olacaklar. 
Evlatlarınızla gurur duymalısınız. Onlar sizleri mutlu etmekle kalmayacak yarın 
her biri topluma ve insanlığa verecekleri hizmetler ile başkalarına da mutluluklar 
ve şifalar dağıtacaklardır. Sizleri de bir kez daha tebrik ediyor, evlatlarınızın nice 
başarılarını görmenizi diliyorum.  

 

Saygıdeğer konuklar, 

Geçtiğimiz haftalarda çok değerli iki öğretim üyemizi ve bir çalışanımızı kaybettik.  

Önce  5 Ağustos 2017 günü Dekanlık çalışanlarımızdan Kadir Özcan arkadaşımızı 
genç yaşta kaybettik. 

Daha sonra 10.7.2017 tarihinde kurucu öğretim üyelerimizden Prof.Dr.Nevbahar 
Taneli hoca aramızdan ayrıldı. Hocamız 1998 yılında fakültemiz Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalından emekli olmuştu.  

Ardından Fakültemizde 28.9.1990-1.9.1996 Tarihleri arası dekanlık görevi yapan 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyelerimizden Prof.Dr.İhsan Erdamar’ı 26 
Ağustos 2017 günü kaybetmenin acısını yaşadık. Prof.Dr.İhsan Erdamar 1962 
Ankara Tıp Mezunu olup, 1965-75 yılları arasında ABD Cornell Üniversitesinde 
görev yapmıştı. İhsan Erdamar hocamızın dekanlığı döneminde tıp eğitiminde 
entegre tıp eğitimine geçilmiş, alan çalışmaları ve klinik stajlarla desteklenen 
eğitim modeli ile başarılı hekimler yetişmesi sağlanmıştır. 2004 tarihinde emekli 



olan hocamızın değerli eşleri ve kardeşi Şule ve Münevver Erdamar hanfendiler 
de törenimize teşrif ettiler. Kendilerine sabırlar diliyor kaybettiğimiz hocalarımızı 
ve çalışanlarımızı bir kere daha huzurlarınızda minnet ve rahmetle anıyoruz. 

Kıymetli konuklar,  

İçinde bulunduğumuz çağ, tıp alanında inanılmaz değişimlere tanık oluyor.  

Robotik cerrahi, kişiye özgü genetik ve moleküler tedaviler, kök hücre tedavileri, 
nanoteknoloji uygulamaları ve organ basımına varan ileri teknolojiler şimdiden 
farklı bir geleceğin habercileri. Bu konuda açılış haftası konferanslarından birinde 
Tıbbın geleceğini Prof.Dr.Utku Şenol’dan dinleme fırsatı bulacaksınız. Bu değişim 
eğitim yaşantısı boyunca edindiğiniz bilgilerin de durmadan yenileneceği 
anlamına geliyor. O nedenle öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yetişmeniz en 
büyük hedeflerimizden biri.  

Sevgili gençler, birer hekim adayı olduğunuz kadar sizler artık birer 
üniversitelisiniz.  Üniversiteli olmak evrensel bakış açısıyla hareket etmek, 
doğrunun peşinde olmak, bunun için dogmalardan uzak durup sürekli 
sorgulamak demek. Üniversiteli olmak aklın ve bilimin yolunda olmak demek. 
Aklın ve bilimin yolu ulu önder Atatürk’ün de bizlere ve siz geçlere emanet ettiği 
en büyük mirasıdır. Onun mirasını da en iyi şekilde taşıyacağınıza inancımız 
tamdır. 

Hekimlik mesleğinin öznesi insandır. İnsan sadece biyolojik değil, psikolojik ve 
toplumsal-sosyal boyutları da olan bir varlık. Bir hekim olarak insanı bu 
bütünlüğü içinde anlamanız çok önemli. Bunu anlamak için bu çok yönlü bakış 
açısını da kazanmanız önem taşıyor. Biyopsikososyal bir bütün olarak insan 
konusunda Prof.Dr.Süha Miral Hocamızın sunumunda bu konuda çok daha fazla 
bilgiler edineceksiniz.  

Bir başka çok yönlülük de kendiniz için gerekiyor. Bunun için kendinizi sadece tıp 
alanında değil, sosyolojiden, sanata, felsefeden spora her alanda geliştirmeniz 
gerekiyor. Eğitim programında bu amaçla gelecek yılın ilk yarısında insan bilimleri 
ve sanat adıyla yeni bir program hazırlamış bulunuyoruz.   

 

Değerli Gençler, 

Birden çok yabancı dil bilmek de en önemli hedeflerinizden bir olmalı. Hepinize 
tıp dışında hobiler edinmenizi, sosyal ortamlarda, sanat etkinliklerinde 
bulunmanızı öneriyoruz. Bu bağlamda fakültemizden değerli bir hocamız, 



Prof.Dr.Yücel Demiral, dağcılık sporundaki kişisel gelişimini ve zirvelerdeki 
duygularını sizlerle yine açılış haftası içinde ki bir konferansta paylaşıyor olacak. 
Sizlerin yeri de hep zirvelerde olsun…  

Bu duygu ve düşüncelerle sizlere yeniden hoş geldiniz diyor, tüm öğrencilerimiz 
ve öğretim elemanlarımıza başarılı bir yıl geçirmelerini diliyor, açılış törenimizi 
onurlandıran tüm misafirlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


