Değerli öğretim üyeleri,
Değerli Tıp Doktoru meslektaşlarım,
Sayın Veliler,
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2007-2008 öğretim yılı mezuniyet törenine
hoşgeldiniz.
Değerli Veliler,
Bugün burada evlatlarınız zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlamış
bulunuyor. Sizler de bu anı yaşamak için birçok fedakarlıkta bulundunuz. Bir doktor
yetiştirmenin zorluğunu yakınen biliyorum. Size sadece şunu söyleyebilirim, çileniz
daha bitmedi. Yasalarla, sınavlarla, sağlık bakanlığı ile stresli günler sizi bekliyor. Ama
bundan sonra mesleğini ülkenin hangi kısmında sürdürürse sürdürsün, ister uzman
olsun, ister pratisyen hekim olarak devam etsin evladınız artık çok farklı bir dünyaya
adım atmıştır, o bir pırlantadır, hayatınız boyunca onunla gurur duyabilirsiniz.
Evlatlarınızı ülkenize ve dünyaya yararlı insanlar olarak yetiştimek için gösterdiğiniz
bütün fedakarlıklar ve sabır için sizlere teşekkür ediyorum.
Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım,
Çoğunuzla bu fakülte kurulduğundan beri biraradayız. Ne kadar kötü koşullarda
çalıştığımızı, ne kadar küçük hastanelerde başladığımızı hepimiz hatırlıyoruz. Bu
eksiklikleri karşılıyabilmek için ne fedakarlıklar yapıldığını biz içinde yaşayanlar
biliyoruz. Bunca yıldan sonra çalışma arkadaşlarımdan hiçbiri bu olumsuz şartlarla
mücadele etmekten vazgeçmediğini görüyorum. Herşey zamanla daha iyi oluyor.
Hele böyle bu çabaların meyvelerini verdiği günlerde yaşanan bütün üzüntüler ve
yorgunluklar unutuluyor.

Geçen 15 yılın ardından ilk defa bitmesini umutla bekleyeceğimiz, ek bina değil, bir
hastanemiz oldu. 550 normal, 100 yoğun bakım yatağıyla, 18 ameliyathanesi, modern
acil servisi ile bölgenin en güzel hastanesinin 2009 sonu-2010 başı bitmesini
bekliyoruz. 2009’un başından itibaren radyasyon onkolojisinin, yeni BT ve PET’in
hizmete girmesi için arkadaşlarımız girişimleri başlattılar.Bu sene yeni eğitim
binamızın da temeli atılacak. 45 PDÖ odasına, sınıflara, modern öğrenci ve araştırma
laboratuarlarına, teknik olarak üst düzey bir hayvan laboratuarına, kendi koferans
merkezine sahip olacak eğitim binamızın en geç 2009 sonuna yetişmesini planlıyoruz.
Hep beraber zaten büyük bir aileydik, ama, gelecek senelerde çok daha fazla kadroya,
öğrenciye ve olanaklara sahip daha büyük bir aile olacağız.
Sizlere Pamukkale Üniversitesinin öğrencilerini yetiştirmek için gösterdiğiniz özverili
çabadan dolayı, yöneticiniz, meslektaşınız ve dostunuz olarak, teşekkür ediyorum.
Değerli Öğrenciler,
Sizlere uzun uzun tıp fakültesinin ne kadar farklı bir fakülte olduğunu, aktif
eğitimin sizlere ve bizlere neler kattığını, sağlık dünyasının piyasa ekonomisi ile ne
kadar farklılaştığını, anlatacak değilim. İnsanlık var olduğundan beri tıp vardır ve hep
sorunlarla ve umutlarla dolu olagelmiştir.
Tıbbın
Acı ve mutluluk dolu,
gurur verici ve yıkıcı,
umutsuz sonlara ve yeni başlangıçlara açık,
zenginlik ve fakirliğin birarada olduğu,
bireyselliğin öneçıktığı, ekip dayanışmasının olmazsa olmaz olduğu

çelişkilerle dolu, karmaşık dünyasına hoş geldiniz.
Önünüze açılan bu dünyada artık kendi yolunuzu çizeceksiniz. 18 yıl önce tıp
fakültesinden mezun olan biri olarak sizleri mutlulukla izliyorum. İçinizdeki heyecanı,
korkuyu, gururu hissediyorum. Sizlere uzun uzun yaşamla ilgili öğütler verecek
değilim. Hepiniz yaşayacak ve göreceksiniz. Sadece şunu söyleyebilirim. Hipokrat
andında yazılı her kelime ile gerçek hayatta karşılacaksınız. Ve bazı tercihlerde
bulunmak zorunda kalacaksınız. Üniversitede dersleriniz nasıl olursa olsun, kaç
hastanız bulunursa bulunsun, kaç para kazanırsanız kazanın, ne kadar ünlü olursanız
olun, bu tercihler sizi iyi doktor, iyi insan yapacak.
Meslek hayatınız boyunca ne zaman ihtiyacınız olursa biz hocalarınız, meslektaşlarınız,
ailenizden biri olarak sizlerin yanında olacağız.
Hepinizin yolu açık olsun.

Öğrencilerimizin, velilerinin , öğretim üyelerinin kısaca tüm Pamukkale Üniversitesi
ailesinin bu mutlu gününü kutluyor sizleri saygıyla selamlıyorum.

