Değerli Konuklar,
Üniversitemizin Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Öğrencilerimiz,
Değerli Hekim Arkadaşlarımız,
Sevgili Hemşirelerimiz ve Yardımcı Sağlık Personelimiz,
Basınımızın Değerli Temsilcileri
Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Tabib Odasının işbirliği ile düzenlenen
14 Mart Tıp Bayramı kutlama törenine hoş geldiniz. Sizleri burada birarada
görmekten çok mutluyum. Benim için göreve başladıktan sonraki ilk
organizasyonun, tıp bayramı etkinliği olması da ayrı bir mutluluk vesilesi.
İçinizden seçilen bir rektör olarak Tıp Fakültesinin layık olduğu mekan ve
donanımın tamamlanma sürecine etkin bir şekilde katılacağımı zaten
biliyorsunuz.
Göreve geldiğimiz günden itibaren Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde
mevcut problemleri hızlı bir şekilde çözümlemek, gerekli çalışmaları en kısa
zamanda tamamlayarak Temmuz ayında yeni hastanemizin temelini atmayı
planlamaktayız.
Deneyim ve birikimleriyle, alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek
kullanan, mesleğinde yetkinliğini kanıtlamış kadrolarıyla eğitim, öğretim,
araştırma, bilgi ve sağlık hizmetleri üreten üniversitemiz Tıp fakültesinin hedefi,
meslek kimliği ve meslek bilinci kazandırılmış, bilimsel ve beceri donanımının
yanında, meslek etiği açısından da yeterli, toplumunun sağlık sorunlarına duyarlı
hekimler yetiştirmek olacaktır.
Değerli konuklar;
Türkiye'de öğrenci merkezli eğitim çok sınırlı sayıda tıp fakültesinde
yapılandırılmış olarak verilmektedir. Probleme dayalı öğrenme (PDÖ)
yöntemleri, öğrencilerimizi aktif duruma getirmekte ve öğrenmeyi
kolaylaştırmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel öğrenme yükümlülüğünü
üstlenmesi, geniş ve esnek bir bilgi zeminine sahip olması çok önemlidir. Yeni
bilgi edinme becerisi kazanma ve insan ilişkilerinde başarılı olma, iyi bir hekim
olmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu süreçte yer alarak eğitim çalışmalarını
yürüten Tıp Fakültesi öğretim üyelerini kutluyorum.
Tarihsel gelişimde, tıp bayramının doktorlarla özdeşleştiği görülmektedir.
Ölümle yaşam arasındaki mücadelede en ön safta bulunmak, atfedilen tanrısal
güç, bilinmeyenden duyulan korku hep meslektaşlarımızın güçlü şahsiyetler
olarak anılmasına yol açmıştır. Bugün de bu etki devam etmektedir. Belki bir
önceki yüzyıl için bu özdeşleşme doğru da olabilir. Fakat günümüzde tıbbın
geniş ekiplerin ortak çabalarının bir ürünü olduğunu hepimiz biliyoruz. Tıbbın
gelişmesinde gerek deneysel alanda, gerekse de uygulama alanında birçok

meslekten kişi ortak bir amaç için omuz omuza çalışmaktadır. Bu bayram işte bu
birlikteliğin, hepimizin bayramıdır.
Osmanlı imparatorluğunda uzun yüzyıllar süren dogmatik eğitimin tıp
okulu haline gelmesi II.Mahmut döneminde hekimbaşı Mustafa Behçet
Efendi’nin gayretleri sayesinde olmuş ve "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i
Amire” adlı tıp okulu 14 Mart 1827 de kurulmuştur. Kuruluştan bugüne 180 yıl,
tıp öğrencilerinin 1919 yılında bugünü kutlamaya başlamasından itibaren 88 yıl
geçti. Geçen bunca yıldan sonra sağlık alanında başlangıçtan beri devam eden
sorun yumağı nitelik değiştirerek devam etmektedir.
Sevgili Öğrenciler
Ben 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine başladığımda
mesleğimi tam olarak tanıdığımı söyleyemem. Hatta benim gibi lisenin
matematik alanından gelen biri için, bir anda uzun metinleri çalışmak zor
gelmişti. O yıllarda doktorluğun ezbere dayalı bir meslek olduğunu
düşünmüştüm. Ancak gerçek hastalarla karşılaşmaya başladığımda mesleğimin
bıkıp usanmadan edinilen bilgiye, bunları değerlendirecek analitik zekaya ve
yılların deneyimi ile gelişen sezgiye dayandığını öğrendim. Birçok farklı
yeteneğin bir arada kullanılmasıyla gelişen ve hastalarımızın davranışları ile
pekişen özgüven duygusunun zaman zaman birçok kişiyi rahatsız ettiğini ve
bizleri yalnızlığa ittiğini gördüm. Ama 18 yılın sonunda, meslek hayatımda
yaşadığım bütün acı tatlı olayları düşündüğümde hiçbir zaman bu mesleğe
girdiğime pişman olmadım.
Değerli Sağlık Çalışanları
Geçen yıllar içinde hep birlikte kimi zaman mucizelere tanık olup mutlu olduk,
kimi zaman elimizin arasından kaçırdığımız yaşamlara ağladık. Geceleri birlikte
gazete kağıtları üzerine sofra kurduk, günlerce nöbet tutup ter kokan yeşillerin
içinde uyuduk, hasta yakınlarının hakaretlerine katlandık, birbirimizle kavga
ettik, küstük, ama acil durumda yeniden ekip olup beraber çalıştık.
Bu kadar yoğun geçen günlerden sonra, bir günlüğüne biraraya gelip bu
günü kutlamayı hakettik.
Hepimizin Bayramı kutlu olsun.
14 Mart Tıp Bayramı kutlamasına katılan sizlere teşekkürlerimi sunuyor,
öğrencilerimiz, doktor arkadaşlarımız, hemşirelerimiz, yardımcı sağlık
personelimiz ve bütün çalışanlarımızıla ülkemiz için daha iyi günlerde birlikte
olmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Değerli misafirler
Bu gece aramızda tanınmış bir onur konuğumuz var. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalından Sayın Prof.Dr.Tahir
Hatipoğlu. Kendisi bilimsel yayınlarının dışında, akademik yaşam üzerine olan
kitapları ve Tüm öğretim üyeleri derneği’ndeki çalışmaları ile de tanınmaktadır.

Çok kısa bir süre önce haber vermemize rağmen bizleri kırmadı ve
yazdığı “Jöntürklerden Sontürklere Tıbbiyeli” kitabı ile aynı temalı bir
konferans vermeyi kabul etti.
Kendisine teşekkür ediyor ve huzurlarınıza davet ediyorum.

