Beyaz Önlük Giyme Töreni (2018)
Sayın Rektörüm,
Sayın Rektör Yardımcılarım,
Sayın Dekanlar,
Çok Değerli Hocalarımız,
Sevgili Öğrenciler ve
Çok Değerli Aileleri,
‘’Beyaz önlük giyme ‘’ törenimize hoşgeldiniz. şeref verdiniz. ayrıca, ahde-vefa’nın bir gereği
olarak ve onlara şükranlarımızı sunmak üzere, ‘ bizlerden önce ‘ tıp fakültemizde çok önemli
hizmetler veren, kuruluş aşamasında ve sorasında kurumun yaşaması ve gelişmesi için çalışan,
çok değerli ‘hocalarımızı da’ unutmadık!
Bu çok önemli günümüzde bizlerle olmalarını rica ettik. yeni binamızı görsünler,
öğrencilerimizler tanışsınlar istedik.‘ Sağ olsunlar’ bizi kırmadılar ve davetimizi kabul ettiler.
Şimdi aramızdalar!
Sayın Dekanım ve çok değerli hocalarım ‘evinize’ hoş geldiniz, eref verdiniz.

Sayın Misafirlerimiz,
Bugün, bizler için çok önemli bir gün,
-

Hem Yeni binamızdaki ilk Eğitim- Öğretim Dönemini başlatıyoruz
Hem de Aramıza yeni katılan Sevgili Öğrencilerimize, Doktorluğa ‘İLK ADIM’ olarak
Değerlendirdiğimiz ‘BEYAZ ÖNLÜK’ giyme törenini gerçekleştireceğiz.

‘BEYAZ ÖNLÜK ‘ DOKTOR İÇİN HEM GERÇEK HEM DE MANEVİ anlamda ‘TEMİZLİĞİN’
Simgesidir.
‘BEYAZ ÖNLÜK’ ile Sevgili Öğrencilerimize, Artık Hayatlarında Yeni bir Döneme girdiklerini ve
çok çalışarak bunu ömür boyu ‘Temizliğin, Vicdanın, Temiz Ahlakın ve Dürüstlüğün’ bir
Simgesi olarak üzerlerinde ‘GURURLA ‘ taşıyacaklarını, işin başında, Hatırlatmayı amaçlıyoruz.
Bu Vesile ile Sevgili Öğrencilerimiz ‘Vicdanınızın da, Önlüğünüzün de, Ömür boyu Bembeyaz
kalmasını Dilerim’

Kendisi de ‘ Doktor Babası ‘ olan ve her durumda her zorlukta ‘Doktor Dostu’ olduğunu
gördüğümüz, Rektörümüz, Sayın Prof. Dr. SALİH KARACABEY’e, Tıp Fakültemize Verdiği çok
değerli Destekleri için Huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca yeni binamızın yapımında emeği geçen, destek veren, tüm kurum ve kişilere
şükranlarımı sunuyorum.
Değerli misafirlerimiz yeni dönemle birlikte, hem tıp eğitimi, hem de mezuniyet sonrası
uzmanlık eğitimi kabiliyet ve kalitemiz artmış bulunmaktadır. ayrıca hastalarımıza da çok iyi
şartlarda ‘ sağlık hizmeti’ sunabileceğiz. Tıp Fakültemiz ‘fiziki’ ve ‘akademik’ kadro bakımından
oldukça iyi bir düzeye erişmiştir ve daha iyisi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Tıp Fakültemizde ;
- Anatomi ‘Kadavra’ ve ‘ Maket’ Laboratuvarı

-

- Mikroskopi Laboratuvarı
- 2 Adet Öğrenci Laboratuvarı
- Araştırma Laboratuvarı, Öğretim üyeleri /Asistan
- Hasta Simülasyon Merkezi
- Beceri sınıfları
- 3 adet amfi
- 8 adet sınıf
- Konferans salonu
- Kütüphane
- Yemekhane
- Çok sayıda Seminer salonları ile oldukça iyi bir düzeye gelmiştir.
Akademik Kadro Açısından da Tüm Akademik Birimlerimizde Kendi alanlarından çok Değerli
hocalarımız görev almaktadır. Mevcudumuz:
Prof.; 17+3 (Üroloji, FTR, Fizyoloji)
Doç; 15+4 (KVC, Kardiyoloji, FTR, Mikrobiyoloji)
Dr. Öğr. Üyesi; 60+10
Araştırma Gör; 42 (Asistan)

Öğrencilerimiz;
-Yozgat’ta Mevcut; 1.SINIF 86/ 2. SINIF 88/ 3. SINIF 48/ (TOPLAM 200)
-Hacettepe tıp fakültesinde; 215 öğrencimiz mevcuttur.
HASTANEMİZDE İse
-9 Ameliyathane
- 2 Genel Yoğun Bakım
-1 Kalp Damar Cer Yoğun Bakım
-1 Koroner Yoğun Bakım
- Koroner Anjiyografi Ünitesi
- Yeni Doğan – Pediatri Yoğun Bakım
-MR –CT _ Nükleer Tıp
İle hemen hemen her Branşta, hastalara hizmet verilebilmekte ve ‘Açık Kalp Ameliyatları’
dahil her türlü Ameliyat ‘düzenli bir şekilde’ yapılabilmektedir.
Sayın Rektörüm, Değerli Misafirler
Tıp Fakültesinin ‘ Hocaları’ olarak bizlerin amacı;
-Bilimin ışığında Yetişmiş ve bu şekilde karar veren
-Halk sağlığını önceleyen
-Mesleğine hâkim ve mesleğini seven
-İnsanları seven
-Ahlaklı
– Vicdanlı
-Araştırmacı ve Sürekli kendini geliştirebilen doktorlar yetiştirmektir.
Ulu Önder ATATÜRK’ÜN dediği gibi ‘ Kendimizi emanet edebileceğimiz’
yetiştirmek amacındayız.

Doktorlar

Öğrencilerimiz, mükemmel şartlarda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, çok
değerli hocalarımız tarafından büyük bir ‘özveri’ ile yetiştirileceklerdir.

Böylece Tıp Fakültemiz, Öğrencilerimiz için bir ‘Bilim Yuvası’ , Hastalarımız için üst düzey
Sağlık Hizmeti verilen bir ‘ŞİFA Kapısı’ olacaktır.
Fakültemiz çok değerli Hocaları (Öğretim üyeleri)
-Her şey sizinle anlam kazanıyor
-Çok iyi biliyoruz ki sizler olmasanız, bu binanın bu yüksek teknolojinin de hiçbir kıymeti yok
- Bu nedenle ‘en kıymetli varlığımız’ Sizlersiniz
-Size çok iş düştüğünün bilincindeyiz ve sizlere çok kıymetli Emekleriniz için şimdiden Teşekkür
ediyorum.
Sayın Hocalarım bilmenizi isterim ki ,
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Salih Karacabey’in de desteğiyle, her türlü imkanlarınızın
iyileştirilmesi konusunda ve her sorununuzun çözümü konusunda imkanlarımız dâhilinde,
elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum.
Öğrencilerimizin çok değerli anneleri, babaları, kardeşleri, tüm aile bireyler ve hatta
komşuları,
-Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum
-Çocuğunuz Tıp Fakültesi kazandı ve Doktor olacak, Büyük gurur gerçekten
-Ve Eminim, Çocuğunu Sınava Hazırlanırken, Sizler de onun kadar çalıştınız yoruldunuz.
Sevgili Aileler
-LÜTFEN bu desteğinize bundan sonra da devam edin,
-Çocuklarınıza çalışmaları konusunda göz kulak olun,
- Çalışmalarını bir 6 yıl daha destekleyin
- Çünkü Daha Zorlu bir sürece girecekler
Lütfen buna hazırlıklı olun
Sevgili Öğrenciler,
-

Öncelikle Tıp Fakültesini kazandığınız için sizleri tebrik ederim.
Çok Meşakkatli, çok zorlu bir ‘SÜREÇ ‘ olan ve bir o kadar da ‘ gurur verici’ bir meslek
olan ‘DOKTOR’ olmayı seçtiğiniz için sizlere teşekkür ederim.

Sevgili Öğrenciler,
-Size sunulan imkânların ve Hocalarımızın Kıymetini bilin,
- Hocalarınız aynı zamanda ‘Ustalarınızdır’ asla ‘Saygısızlık’ yapmayın,
- İmkânlarınızın ve Eğitimizin Çok üst düzeyde olduğunu unutmayın.
-Laboratuvarlara, Amfileri, Sınıfları, Cihazları düzgün kullanın zarar vermeyin
‘ İsraftan’ kaçının lütfen,
-

Sizlerden sonraki ‘ Kardeşleriniz’ bunları kullanacak unutmayın!
Günü gününe, düzenli çalışın,
Çok çalışmanız gerekecek buna alışın, şunu unutmayın;
‘Ne kadar Çalışsanız Azdır’ KULAĞINIZA KÜPE OLSUN !!!

Tekrar Hayırlı olsun Hepinize Başarılar dilerim.

Değerli misafirlerimiz katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun
Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu
Dekan
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

