
Sayın rektörüm, rektör yardımcılarım, sayın dekanlar, tabip odası başkanımız,  

Saygıdeğer öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız, değerli basın mensupları,  

Çok değerli velilerimiz ve fakültemize yeni katılan sevgili öğrencilerimiz, yani yeni meslektaşlarımız… 

2016-2017 Akademik Yılı Açılış törenimize hoşgeldiniz. 

 

Bugün, her açılış gününde olduğu gibi, hafızalarımıza kazınacak çok özel bir gün. Çünkü yıllar süren bir 

eğitim maratonun ardından çok ama çok zorlu bir yarışı en önde tamamlayarak aramıza katılmış ve 

yaşamınızı şekillendirecek yeni bir eğitim maratonuna ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Bu 

yolculuğunuzdaki çabalar ve elde ettiğiniz başarı nedeniyle sizleri ve  büyük fedakarlıklarla sizleri 

yetiştiren ailelerinizi içtenlikle kutluyor, sizlerle gurur duyuyor ve üniversiteye hoş geldiniz diyoruz. 

Evet, artık üniversitedesiniz. Sözcük anlamının da içerdiği gibi evrensel değerleri barındıran, toplumun 

geleceğini hazırlayan, insanlık için gereken gelişmeyi sağlayan ve yaratıcı bilgi üretiminin gerçekleştiği 

bir kurumdur üniversite. Her türden düşüncenin özgürce tartışılabileceği, sorgulanabileceği, 

dogmalara yer olmayan, aklın aydınlığa kavuştuğu özel bir toplumsal alandır üniversite. Siz 

öğrencilerimiz için, yaşamınızın en güzel dönemlerinden birini geçireceğiniz, hayaller ve idealler 

oluşturacağınız, kişiliğinizi geliştireceğiniz ve geleceğinizi hazırlayacağınız yeni bir yuvadır üniversite. 

Üniversiteye hoş geldiniz. 

Değerli öğrencilerimiz seçmiş olduğunuz üniversite eğitimi, yani tıp insanlık tarihi kadar eski bir 

meslek dalı. Binlerce yıl sağladığı şifa ve iyileştirici gücü nedeniyle kutsal bir boyut kazanmış olan tıp 

tarihte ilk kez MÖ:400’lü yıllarda bu topraklarda doğmuş bir hekimin koyduğu kurallarla seküler bir 

yapı kazandı. Hipokrat tıp mesleğinin bir sanat olduğundan yola çıkarak yaşamın kısa ama sanatın 

öğrenilmesinin çok uzun olduğunu dile getirmiş, öğrencilerinin yaşamı uzatmak için çok çalışmaları 

gerektiğini vurgulamıştı. Hipokrat günümüzde hala geçerliliğini sürdüren önce zarar verme ilkesinin 

de babasıdır.  MÖ.300’lerde İskendireyeli Herofilus’la tıp eğitimi rastlantısal edinilen bir eğitim 

olmaktan çıktı ve sistematik bir eğitime dönüştürüldü. Yine bu topraklarda, Bergama’da doğmuş, bir 

hekim olan Galen hastaya ait bulguları ve tedavi edici bitkisel ekstreleri sistematik olarak tıp eğitimi 

ve uygulamalarının bir parçası haline getirdi.  

Sonraki yüzyıllarda, yine bu coğrafyadan yetişen, El-Razi, Zehravi, İbni Nefis, İbni Sina gibi hekimler 

sağlık ve hastalıklar üzerine sayısız birikime imza attılar. Rönesans ile birlikte, batıda başlayan 

aydınlanma, keşifler, hümanizma ve bilimsel devrim tıbbın gelişimine büyük bir ivme kazandırdı ve 

önce insan vücudunun keşfi, sonrasında mikroorganizmalar dünyasının ve hastalık etkenlerinin bir bir 

bulunması, nihayetinde hastalıkların tedavisi ile ilgili ilaç ve cerrahi yöntemlerin bulunması 

gerçekleşti. Günümüze gelindiğinde, tıp robotik cerrahi, moleküler tedaviler, kök hücre tedavileri, 

nanoteknoloji uygulamaları ve organ basımına varan ileri teknolojiler ile bizleri yeni bir tıp 

paradigmasına getirmiş bulunuyor. 

100 metreyi geçmeyen bir uzaklıkta, hastanemizde karaciğer yetmezliğindeki bir bebeğe annesinden 

bir parça karaciğer nakli yapılırken, bir başka ünitede beyin damarlarına ait balonlaşmış bir damar 

ameliyatsız tedavi edilebiliyor. Bir kanser hastası diğer bir birimimizde kök hücre tedavisi ile yaşama 

kazandırılıyor. Ancak günümüz tıbbı bunlardan çok daha fazlasını vadetmekte ve bugün fakültemize 

giren ve 6 yıl sonra mezun olacak meslektaşlarımız bunun çok daha ötesinde bir tıp uygulaması için 

yetişmek durumundalar.  



Değerli veliler, değerli öğrencilerimiz ve saygıdeğer konuklar. Fakültemiz, yukarıda değindiğim ve çok 

büyük bir hızla değişen, genetik biliminin merkeze yerleştiği, bilişim teknolojilerinin yoğun olarak 

kullanıldığı, yüksek teknolojiye dayalı uygulamalarla kendini gösteren yeni bir çağın farkındadır ve 

eğitimini bu doğrultuda sürekli güncelleyerek topluma örnek olacak bir kurum durumundadır. Sizler 

bu çağdaş eğitim ortamına katılacak olduğunuz için gerçekten şanslısınız. Zira fakültemizde 

uygulanmakta olan Probleme  Dayalı Öğrenme yöntemleri ile kurgulanmış olan eğitim programımız 

öğrenciyi merkeze alan, problem çözme becerilerinin geliştirildiği, temel ve klinik bilimlerin entegre 

olduğu, toplum temelli ve çok sayıda seçmeli programa girmenizi sağlayan örnek bir eğitim 

programıdır. Bu program yardımıyla sizler öğrenmeyi öğrenen, özgüveni yüksek, sorgulayan, bilgiye 

erişme becerisi kazanmış, ekip çalışmasını en iyi şekilde gerçekleştiren, insanı biyopsikososyal 

bütünlük içinde gören donanımlı hekimler olacaksınız. Bu hedeflere ulaşmada öğretim üyelerimiz, 

sürekli yürüttükleri araştırmalar sayesinde sizlere en güncel bilgileri aktaracak, yeri geldiğinde bir 

yönlendirici, yeri geldiğinde bir koç, yeri geldiğinde bir rehber olarak sizlerin yanında olacaklardır. 

Öğretim üyesi öğrenci oranı açısından ülkemizdeki 140 tıp programı arasında en yüksek orana sahip 

olduğumuzu bu fırsatla belirtmek isterim. 

Dokuz Eylül Tıp Fakültesinin eğitim programı aslında bir kök hücre yetiştirmeyi hedefler. 

Öğrencilerimiz kazandıkları bilgi, beceri ve tutumlarla ileride çok farklı hekimlik dallarına, bilim 

alanlarına, meslek icracısı, akademisyen, yönetici, araştırmacı vb çok farklı işlevlere dönüşüm 

göstereceklerdir.  

Saygıdeğer konuklar, 

Konuşmamın bu bölümünde tıp ve sağlık alanında fakültemiz adına önemsediğimiz birkaç değer 

üzerinde durmak istiyorum. Bunu yaparken 2500 yıl önce yaşamış ve tüm zamanların en önemli 

filozofu olan Sokratesin sözlerinden yola çıkmak istiyorum. Sokrates bu yansıda da gösterildiği gibi iki 

parmağını birbirinden ayrılmaz iki unsura işaret ederek şöyle diyordu. Bilgi ve erdem birbirinden 

ayrılmaz iki unsurdur. Bilginiz yanında erdeminiz yoksa bu bilgi hiçbir işe yaramaz. Erdem bir hekimin 

taşıması gereken en önemli değerdir. Erdemli olmanın yolu hekimlikte etik davranmaktan geçer. 

Erdemli olmak insana emeğe, yaşama sevgi ve saygı göstermekten geçer. Erdemli olmak güçlülerin 

doğruları yerine doğruların gücünü savunmakla mümkündür. Bizler fakültemizden yetişecek olan 

hekim meslektaşlarımızın edinecekleri bilgiler yanısıra bu erdemlere de sahip olmalarını istiyoruz.  

Ülkemiz ve coğrafyamız açısından zor ve önemli günlerden geçmekteyiz. Olağanüstü durumlar, 

kayıplar, acılar ve sancılar yaşamaktayız. Demokrasimiz istenilmeyen bir çalkantı içinde. Bu durum 

motivasyon ve ruh halimizi derinden etkileyebilir. İçinizden bir çoğu yeni bir şehre gelmenin, yeni bir 

ortama girmenin, yeni bir konuta yerleşmenin, yeni bir çevre edinmenin streslerini de yaşayabilir. 

Ancak zorluklarla baş etme, hekimlik mesleğinin en temel becerilerinden biridir. Sizler ayrıca, bu 

fakülteyi kazanarak içinizdeki yüksek enerjiyi göstermiş durumdasınız. Üstelik Dünya’daki diğer 

gençlerden ayrıcalıklı olarak, bugüne kadar yolundan gittiğinize inandığımız büyük İnsan Atatürk’ün 

ışığına, akıl ve bilimle aydınlanmış yol haritasına sahipsiniz.  

Saygıdeğer konuklar, 

Öğrencilerimizin yeni ve zorlu maratona adım attıkları bu haftayı yabancılık duygularını azaltan, 

kafalarındaki soruların yanıtlarını en yetkin kişilerden alabilecekleri, mesleki açıdan yaşantılarına 

anlam verecek deneyimleri dinleyecekleri, uzun yıllar içinde yaşayacakları bu güzel şehri 

tanıyabilecekleri ve yeni dostluklar kuracakları zengin bir programla başlatıyoruz. Tüm 

öğrencilerimizin bu programlara katılmalarını önemle hatırlatırım. Aşağıda açılmış bulunan stantlarda, 

hekimliğin ayrılmaz bir parçası olan sosyalleşmede önemli bir fırsat olan öğrenci kulüplerine katılarak 

üye olabilirsiniz. Tıbbın geleceği üzerine fütürist bir bakışla verilecek konferans çok ufuk açıcı olacak. 



Türkülerle hekimlik başlığıyla gerçekleşecek konser için erkeden yer kapmanız gerekecek. Bir öğretim 

üyemizin bisiklet sporuyla içiçe yaşantısı üzerine yapacağı sunum hekimliğin nerelere uzanabildiğini 

gösterecek. Arkeolog Ahmet Uhri hocanın nefis anlatımıyla İzmiri tanımak ve sevmek ayırıcalığı 

yaşayacaksınız. Çarşamba günü gerçekleşecek Özel Çalışma Modülü Sempozyumunda üst sınıflardaki 

arkadaşlarınızın yaptığı araştırmalarla buluşacak, bilimsel araştırmanın keyifli yolculuğuna tanık 

olacaksınız.  

 Bu topluluğun içtenliğinden yararlanarak hatırlatmak istediğim bir husus da öğrencilerimize burs 

sağlayan komisyonun giriş katında bağışlarınızı kabul etmeye hazır olduğudur. Küçük dokunuşlarınızla 

hayal edemeyeceğiniz bir değişimi sağlayabilir, bir insanı topluma kazandırabilirsiniz. Ya da 

komisyonumuzun sloganıyla sorayım: Bir hekimin yetişmesine katkıda bulunmak istemez miydiniz? 

Lütfen bu fırsatı kullanın ve bu anlamlı günü bağışlarınızla taçlandırın. 

Birazdan gelenekselleşmiş bir törene tanık olacağız. Aramıza yeni katılan meslektaşlarımız beyaz 

önlüklerini giyecekler. 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. Sizler de bu güzel anın tanığı olacaksınız.  

Konuşmamı sonlandırırken bu törenin ve açılış haftasının gerçekleşmesine katkı veren değerli 

meslektaşlarıma, burs komisyonumuza, idari personelimiz ve sekretaryaya, Salı günü yapılacak İzmir 

Kültür ve Sanat Müze Gezisindeki destekleri için Kültür Bakanlığına, bu gezide rehberiniz olacak 

öğretim üyemiz Prof.Dr.Can Cimilli’ye, birbirinden önemli konferans ve sunumları için değerli 

konuklarımıza, açılışımıza büyük renk katan ve icralarıyla klasik müziğin eşsiz lezzetini tattıran 

DESO’ya ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.   

Sizlere yeniden hoş geldiniz diyor, tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımıza başarılı bir yıl 

geçirmelerini diliyor, açılış törenimizi onurlandıran tüm misafirlerimize saygı ve şükranlarımı 

sunuyorum.    

 

 

 

 


