
Sn.Rektörüm, Rektör yardımcılarım, Sn. dekanlar, Çok Değerli 
Öğretim üyelerimiz, Saygıdeğer velilerimiz, Değerli basın mensupları 
ve mezun olma aşamasına gelmiş çok sevgili meslektaşlarımız 
törenimize hoşgeldiniz.  

 

Ne gurur verici bir tablo! Değil mi? 

DEÜ Tıp Fakültesi 39.mezunlarını veriyor, buna tanık olacak tüm 
katılımcılar için tarihi unutulmaz bir gün. 39 yılda verdiğimiz 2561 
mezuna eklenecek pırıl pırıl  288 genç hekim.  

 

Altı uzun yıl geride kaldı. İlk başladığınız günü anımsıyor musunuz? 
Zorlu sınavlar ardından yepyeni, onlarca tanımadığınız öğrenci, hoca 
ve çalışanın olduğu tümüyle yabancı bir ortama geldiniz. Tedirgin, 
oldukça şaşkın ve endişeliydiniz. Ancak kısa sürede bu ortam değişti. 
Isındınız. Arkadaşlıklarınız, çevreniz ve sohbet ettiğiniz hocalarınız ve 
hastalarınız oldu.  

İlk haftalardan itibaren hastalıklar, gelişim mekanizmaları, hasta ve 
yakınlarına ait psikolojik etkilenmeler, hastalıkların toplumsal neden 
ve sonuçları hakkında bilgilerle donanmaya başladınız. PDO 
oturumlarında karşınıza çıkan yeni bir olguyla meraklandınız, 
kurduğunuz hipotezler bazen sizi hayal kırıklığına götürdü, bazen tam 
yerinden vurdunuz.  

Öğrenme sınırlarına geldiğiniz anlarda, “daha bilmediğim ne kadar 
çok şey var” diyerek paniğe kapıldığınız oldu. Ancak merak ederek 
koştuğunuz kütüphane ve internette yaptığınız keşiflerle bilgiye 
erişmenin zevki her şeyin önüne çıktı.  

Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız ve hocalarınızla tartışırken 
bilgileriniz yerli yerine oturmaya başladı. Grup çalışmalarında 
düşünme ve bilgi üretme kapasitesinin kişi sayısıyla değil, karşılıklı 
tartışmayla orantılı artışına tanık oldunuz. Tahtalara çizdiğiniz 



şemalar, görseller, kavram haritaları neyi öğrendiğinizi daha nelerin 
öğrenilmesi gerektiğini size en iyi gösteren uygulamalar oldu.  

Edindiğiniz kuramsal bilgiler, mesleksel beceriler, kliniğe giriş, iletişim 
becerileri ve alan çalışmaları gibi uygulamalarla buluştu. Rastgele 
değil sistematik bir yaklaşımla, olmazsa olmaz tüm becerileri eksiksiz 
öğrenmeniz sağlandı.  

Yıllar hızla geçti. 4 ve 5. Sınıfa geldiniz. Artık kazanımlarınızı gerçek 
hastaların bulunduğu ortamlarda, onlara dokunarak, muayene 
ederek, hastaları hocalarınızla tartışarak ele almak zamanı gelmişti. 
Sırtınızda beyaz önlük, boynunuzda stetoskoplar, kalplerinizde türlü 
heyecanlarla koridorları, poliklinikleri, hasta servislerini, 
ameliyathaneleri, laboratuvarları doldurdunuz. Bu aşamada biraz 
sıkışıklıklar yaşadığınızı biliyorum. Ama sorun sayınızın fazlalığı değil, 
bizim yerimizin oldukça dar olmasıydı. 

Derken son yıl geldi çattı. İntern oldunuz. Hastalarla başbaşa 
kaldığınız oldu. Kan almaktan, lavman yapmaktan, sonuç 
öğrenmekten yorulduğunuz anlar, uykusuz geçen nöbetleriniz oldu. 
Yeni doğan bebekler ve iyileşen hastalarınızla neşelenirken, yaşam 
savaşı veren, acılı ve ölüme boyun eğen hastalar sizleri üzdü, 
hüzünlendirdi. Üstelik bunları yaşarken mecburi hizmet ve TUS gibi 
yeni belirsizlikler, bazılarınız için yeni yuva kurma hazırlıkları ve karar 
süreçleri aklınızı meşgul edip durdu.  

Şimdi bizlerin, hocalarınızın ailelerinizin gurur kaynağı birer 
hekimsiniz. Sizleri önce iyi bir insan, sonra iyi bir yurttaş ve nihayet iyi 
bir hekim yapmak için çabaladık. Değerlerinizle var olmayı öğretmeye 
çalıştık. Bunu başardığımızı görüyoruz.  

Sizler bunun için elinizden geleni yaptınız. Aileleriniz de bu süreçte en 
yakınınızda olup sizleri desteklediler. En büyük dilekleri sizlerin 
bugünlere gelmesi, topluma yararlı birer insan olmanızdı. Şimdi onlar 
da bu anı görmenin heyecanı ve mutluluğu içindeler.  



Fakültem ve sizler adına değerli ana-babalara teşekkürlerimizi 
sunuyor, evlatlarınızın yaşattığı bu haklı gururun tadını çıkartın 
diyorum.  

Bir büyük teşekkürüm de hocalarınıza olacak.  

Sevgili genç meslektaşlarım, Sizlere söylemek istediğim bir şey var. 
Çok az sayıda tıp fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
öğretim üyeleri kadar eğitime gönül verebilir, öğrencisini bu denli 
merkeze alabilir. Onlar olmasaydı sizlerin bu yetkinlikte yetişmesi 
kesinlikle mümkün olmazdı. Her düzeyde kendini geliştiren, yeniliğe 
açık, mesleki bilgisinin zirvesinde ve eğitime sevdalı hocalarınızı 
yürekten kutluyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar en az aileleriniz 
kadar mutlu, gururlu ve sizlere diplomalarınızı verecek olmanın 
heyecanı içindeler.  

Bu tören için haftalardır çok sayıda çalışanımız da ter döktü. En iyisini 
yapmaya çalıştı. Onlara da huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum.  

Sevgili meslektaşlarım. Teknolojinin tıbbı giderek esir aldığı, bağımlı 
hale getirdiği ve insana dokunmanın giderek azaldığı bir çağa doğru 
sürükleniyoruz. Evet, insanın ömrü artıyor ve 100 yılı zorlayan bir 
ortalama ömre yaklaşmış bulunuyoruz. Ne var ki diyabet, obesite, 
kalp damar hastalıkları ve kanser gibi hastalıklar da aynı oranda artış 
göstermekte. Genetik bilimindeki gelişmeler, kök hücre tedavileri, 
robotik cerrahi ve rejeneratif tıpta büyük gelişmeler yaşanıyor. Bu 
gelişim, tıp etiğini de derinden etkiliyor. Bütün bunlar kendinizi 
sürekli yenilemeyi, durmadan yenilemeyi ve değişime uyum 
sağlamanızı gerektiriyor. Fakültemizde edindirmeye çalıştığımız 
becerilerin en başında bu nedenle öğrenmeyi öğrenmeniz oldu.   

Şimdi bu becerilerinizi kullanma zamanı. Bunu yaparken zorluklarla 
savaşacak, mücadele edeceksiniz.  

Ünlü yazar Paulo Coelho’nun güzel bir sözü var. Coelho,  “ Ok ancak 
geri çekilerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyor ise, seni daha 



büyük bir şeye fırlatacağı içindir. O nedenle nişan almaya devam et.” 
diyor.  

Evet, ileriye, uzağa, hedefe varmaya donanımlı, pırıl pırıl birer mezun 
olarak yola çıkmaya hazırsınız. Yolculuğunuzda sizin yolunuzu 
aydınlatacak değerlere sahipsiniz. Mustafa Kemal Atatürkün çizdiği 
yolda, aklın ve bilimin yolunda ilerleyeceksiniz.  

Ancak unutmayınız! Bilimle karanlığı aydınlığa dönüştürürken, bu 
dönüşümde, etik değerler, merhamet, empati ve vicdan yoksa bunun 
ne size, ne hastanıza ne de toplumumuza bir yararı olmayacaktır.  

Bugün sizleri yuvanızdan uğurluyoruz. Yurdun dört bir tarafına 
dağılarak bu kutsal mesleği onurunuzla icra etmeye başlayacaksınız. 
İdealist duygularınızla çıkacağınız yolunuz açık açık olsun 

Yolunuz Atatürkün, Nuset Fişeklerin,  Aziz Sancarların yolu olsun, her 
şey gönlünüzce olsun.  

 


