
                                             14 Mart 2019 Tıp Bayramı Konuşması 

      Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Saygıdeğer Dekanlar, değerli mesai 

arkadaşlarım, sağlık camiamızın çok değerli çalışanları ve geleceğin doktorları sevgili öğrenciler 

hepiniz hoş geldiniz. 

      Canını Dişine takarak, bıkamadan usanmadan çalışan tüm sağlık Camiamızın Çalışanlarının 

Tıp Bayramını Tebrik ederim. 

     14 Mart tarihi, 14 Mart 1827 Yılında II. Mahmut zamanında ‘Tıbhane-i Amire ve Cerrahane-

i Amire’  Tıp okulunun açılmasına dayanır. Bu olay Türk Tıbbı içi modern tıp eğitiminin 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir ve tıp bayramı ‘ilk kez’  1919 yılında istanbul’ un işgaline 

karşı bir tepki bir protesto eylemi olarak ‘tıp öğrencileri ‘ tarafından kutlanılmıştır. 

     Artık geleneksel olarak 14 mart haftası, sağlık haftası olarak kutlanmakta ve sağlık camiası 

çalışanlarının sorunlarını, taleplerini dillendirdiği, sağlık konularının gündeme geldiği bir hafta 

haline gelmiştir. 

      Değerli Misafirlerimiz, 

 Hipokrat; ‘ Tıp bir sanattır’, ‘ Hem de ondan insan Sevgisinin kopamadığı çok zor bir Sanat’  

denmiştir. Gerçekten de çok zor bir sanattır doktor olmak. Çünkü insanların en zor anlarında, 

en sıkıntılı zamanlarında yanlarında olmak zorunda kalıyorlar! Sadece ‘ Para kazanmak’ için 

yapılan sıradan bir iş değildir DOKTOR olmak. Yoksa bu kadar sıkıntıya, bu kadar zorluğa, bu 

kadar yorgunluğa, bu kadar hakaret ve şiddete rağmen, içten bir teşekkür veya iyileşen bir 

hatanın, bir çocuğun içten bir gülümsemesi ile hiçbir şey olmamış gibi Yeniden Başlayamazdık 

güne. 

     Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Misafirlerimiz,  

     Tıpkı bir ‘PİRAMİDİN’ Sağlam yapısını oluşturan parçaları gibi; geniş ve derin bir bilgi ve 

tecrübe birikimiyle atılmış sağlam bir Temel, onun üzerinde sonsuz bir SABIR ve EMPATİ 

yeteneği ve En tepede içinde insanlık sevgisi, temiz ahlak ve merhameti de içinde barındıran 

yüce bir VİCDAN sahibi olmakla vücut bulur DOKTOR olmak.  

     Sevgili Öğrencilerimiz, geleceğin doktorlarına seslenmek isterim; pratik meslek 

hayatınızdan  sık karşılaşacağınız bir örnek vermek istiyorum; Polikliniktesiniz ve belki 50-60-



70 hasta baktınız, sıra son hastaya geldi, İnanın o son hasta ve yakınlarında sanki ‘ ilk hastaya 

‘ bakıyormuşsunuz gibi sizden ilgi bekleyeceklerdir. Çünkü çoğu zaman sizin durumunuz onları 

ilgilendirmeyecektir.  Çünkü ‘O’ size çare bulun diye gelmiştir. Ama siz sevgili gençler  sonsuz 

sabır ve empati yeteneğiniz ile bunun üstesinden gelmelisiniz/ gelebilirsiniz, çünkü doktorluk 

zaten zor zamanlarda yapılan bir meslektir! 

 Sevgili öğrenciler bunlara hazırlıklı olun diye anlatıyorum, umarım meslek hayatınız boyunca 

sizleri takdir eden, teşekkür eden insanlarla karşılaşırsınız, ama doktorluk yapmak için takdirde 

beklemeyeceksiniz; 

Bana sorarsanız,‘<İnsan ne yaparsa kendine yapar’,  ‘İnsan ne yaparsa kendisi için yapar’.   

Yani sevgili öğrenciler bütün bu ahval  ve şerait içinde dahi bizler, ‘doktorluk’ adına mesleğinizi 

elimizden geldiğince ‘ en iyi’ şekilde yapmalıyız.  

Değerli Misafirlerimiz, 

 Dünyanın birçok ülkesinde, duruma göre bazen sağlık sistemindeki sorunların ‘Tek sorumlusu’ 

, bazen de ‘Tek Çaresi’  DOKTORLAR olarak gösterilmektedir. Bizler ancak iyi işleyen bir sağlık 

sisteminde çok faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. 

Sevgili Hocalarım, 

Doktor olmanın Evrensel sorunlarının dışında, Fakültemiz bazında, bildiğimiz veya 

bilmediğimiz birçok sorununuz vardır. Lütfen Bize İletin. 

Kendisi de bir DOKTOR babası olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey’in de desteği 

ile, çare bulmak için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağımızdan emin olabilirsiniz. 

 Bu yıl Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz adına çok iyi gelişmelerde yaşadık;  

- Yeni binamıza taşındık  

- Fiziki şartlarımız her bakımından düzeldi  

- Sevgili öğrencilerimizle ‘ yan yanayız’ artık  

- Mükemmel eğitim imkânlarına kavuştuk  

- YÖK değerlendirmesinden başarıyla geçtik  



- Tse/ıso 9001 denetiminden üniversite olarak başarıyla geçtik ve ıso 9001 kalite 

yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandık  

- Ayrıca hocalarımıza, araştırma görevlilerinin eğitiminden hak ettikleri ‘ek ders’   

ücretleri ödenmeye başlamıştır. 

Çok Değerli Hocalarımız, 

Mutlaka daha yapacak çok şey vardır ve eminim hep birlikte daha iyisini yapabiliriz. Çünkü  

‘Kalite ve Başarı Bir Yolculuktur Bir Varış Noktası Değil’ Sözlerimi bitirirken tüm sağlık 

camiasının Tıp Bayramı’nı  tekrar kutlar, esenlikler diler saygı ve sevgilerimi sunarım.       
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Dekan 

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 

       

 

 


