
Değerli Mesai Arkadaşlarım, 
Kıymetli doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz 
 
Sözlerime başlarken Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 14 Mart Tıp Bayramı 

dolayısıyla düzenlemiş olduğu 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giyme Törenine hoş 
geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.  

 
Kıymetli Konuklar 
 
Sözlerime başlarken insan yaşamını her şeyin üstünde tutan, insanı yaşat ki devlet 

yaşasın düsturuyla hareket eden ve bütün zorluklara rağmen özveriyle çalışan başta 

hekimlerimiz olmak üzere hemşirelerimizin, ebelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart 

Tıp Bayramını kutluyorum. 

Üniversite yıllarında zorlu bir eğitim süreciyle başlayan doktorluk, sürekli 

yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı ve hepsinden de 

önemlisi insanı sevmeyi gerektiren bir meslektir. Bu kutsal ve onurlu mesleği seçen, kendisini 

insanlığa adayan tüm doktorlarımıza ve sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.  

Siz hekimler Allah’ın yarattığı en kutsal varlık olan insana hizmeti kendisine görev 

edinmiş ve insana hizmet yolunda kendisini adamış insanlarsınız. En üstün varlık olan insan, 

en zor zamanında ve çaresiz kaldığı anda sizin kapınızı çalmakta ve sizlere müracaat 

etmektedir. Sizler hata kabul etmeyen, hatası bir insanın hayatını kaybetmesiyle veya sakat 

kalmasıyla sonuçlanan zor bir görev yapıyorsunuz. Hekimler ve sağlıkçılar Balkan Savaşında, 

Birinci Dünya Savaşında, İstiklal Harbinde ve 15 Temmuz Hain Darbe kalkışmasında büyük 

kahramanlık ve fedakarlıklar göstermişlerdir.  

Değerli Konuklar 

Son yıllarda ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 

hükümetlerimizin desteklerile sağlık alanında; sağlık hizmetlerinin ülke geneline 

yaygınlaştırılması, hastanelerin fiziki şartlarının ve teknik donanımının iyileştirilmesi, hekime 

ulaşmanın kolaylaştırılması ve nitelikli personel sayısındaki artışlar gibi bir çok olumlu 

gelişmeler olmuş, bundan yirmi yıl, otuz yıl önce hayal dahi edemediğimiz şekilde bir çok iyi 

işler yapılmıştır. Ülkemiz dünyanın en önemli uluslararası sağlık hizmetleri merkezlerinden 

biri haline gelmiştir. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere karşın, sağlık alanında yapılacak olan 

her şey de tam anlamıyla bitmiş değildir. Vatandaşlarımızın ve başta doktorlarımız olmak 

üzere sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen çeşitli sorunları vardır. Ben onları burada tek tek 

saymayacağımız. Ancak 14 Mart Tıp Bayramının bu sorunların çözümüne de katkı sunmasını 

diliyorum. 

 

 



Saygıdeğer Konuklar, 

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde bu gün itibariyle 16 Profesör, 28 Doçent ve 87 Doktor 
Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 131 öğretim üyesi ve 133 Araştırma Görevlisi ile birlikte 
toplam 267 hekim ve 673 öğrenci bulunmaktadır.  

Tıp Fakültemiz Eğitim Araştırma Hastanesinde son yıllarda hem teknik donanım 
anlamında, hem de hizmet kalitesi anlamında önemli işler yapılmıştır. Eğitim Araştırma 
Hastanemizde, 2018 yılında bir milyon 97 bin hastaya sağlık hizmeti verilmiştir. Artık 
insanlarımız tedavi olmak için Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalmıyorlar. Birçok alanda 
bölgenin ve ülkenin önemli referans merkezlerinden birisi durumundayız. Eğitim Araştırma 
Hastanemiz sadece ilimize değil, başta yakın komşularımız Artvin, Erzurum ve Trabzon olmak 
üzere, hemen yanı başımızda olan Gürcistan’a bile hizmet etmektedir. 

Tıp Fakültemizde okuyan öğrencilerimizin daha iyi eğitim almaları, hasta ile 
karşılaşmadan önce acilden kadın doğuma, ameliyathaneden evde sağlık birimine ve yoğun 
bakım ünitesine varıncaya kadar bir çok alanda her türlü uygulamaları yapabilecekleri en son 
teknolojik ürünlerle donanımlı klinik simülasyon eğitim merkezi kurduk. Kurmuş olduğumuz 
bu merkez şu anda ülkemizde tam donanımlı şekilde hizmet veren iki merkezden biridir. 
Devlet Üniversiteleri Tıp Fakültelerindeki tek merkezdir. Klinik Simülasyon Eğitim 
Merkezimizden sadece Tıp Fakültemiz öğrencileri istifade etmiyor. Aynı zamanda Sağlık YO, 
Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri de istifade etmektedir.  

 Böyle kapsamlı ve donanımlı bir merkezin Üniversitemize kazandırılması noktasındaki 
büyük katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, merkezi kuran 
hayırsever iş adamına ve merkezin kurulması aşamasında katkıda bulunan, emek veren 
öğretim üyelerimize şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Ancak bütün bunlar Üniversite olarak sağlık alanında hiç ihtiyacımız ve sorunumuz 
olmadığı anlamına da gelmemelidir. Her şeyden önce hem il olarak, hem de Üniversite 
olarak, daha önceki tıp bayramı konuşmalarımda da söylemiş olduğum üzere, artık bu sıklet 
bu yükü kaldırmamakta, acilen Tıp Fakültesi Hastanesi formatında tasarlanmış en az 800 
yatak kapasiteli modern bir hastaneye ihtiyacımız vardır.  Yeni bir hastane konusunda birçok 
ön çalışma yapıldı ve iş ihale aşamasına geldi. Siyasilerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar, 
yakın zamanda da ihaleye çıkılmasını ümit ediyorum. Bu konuda gelinen son durumu, Sayın 
Cumhurbaşkanımız iki hafta önce Rize’de yapmış olduğu konuşmada ifade etti. 

Kıymetli Öğrencilerim 

Sizler bu günün hekim adayları, yarının ise hekimlerisiniz. Sizlerden isteğim, eğitim 
öğretim hayatınız boyunca mesleğinizde en iyi şekilde yetişmek için yapabileceğiniz her şeyi 
yapmanız, hekimlik mesleğini icra ederken insanlar arasında ayırım yapmamanız, her insanı 
Allah’ın yarattığı en değerli varlık olarak görmeniz, hekimliğin bir meslek değil, bir yaşam şekli 
olduğunu bilmenizdir. Biraz sonra giyeceğiniz beyaz önlükleriniz gibi hayatınız boyunca temiz 
kalmanızı dilerim. Artık bu önlükleri ancak ölünce çıkarabilirsiniz. Çünkü hekimlik mesleğinin 
emekliliği yoktur. Bizim medeniyetimizde tıp ilmiyle meşgul olmak demek, aynı zamanda 
Rabbimizin inan üzerindeki tecelli eden hikmetlerine, mucizelerine de şahit olmak demektir. 



Bundan dolayı tarihimizde tıp âlimleri aynı zamanda dini ilimler alanında da eserler 
vermişlerdir. 

Hocalarınız ve bizler sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için ne yapmamız gerekiyorsa 
onları yapmaya hazır olduğumuzu da bilmenizi isterim. 

Maalesef zaman zaman gece gündüz demeden özveriyle çalışan siz değerli hekimlere 
ve sağlık çalışanlarına şiddet olaylarını da duyuyoruz veya tanık oluyoruz. Bu nokta da şunu 
açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki, size kalkan elleri affetmek mümkün değildir. Bu tür 
davranışlarda bulunanların teröristten hiçbir farkı yoktur ve onlara müsamaha gösterilemez. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, sağlık alanındaki tüm sorunların 
kısa sürede çözülmesini umut ediyor, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin ve terörün bir an 
önce son bulmasını arzu ediyor, insana hizmet etmeyi amaç edinen, bu kutsal, saygın ve 
onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız ile diğer sağlık çalışanlarımızın 14 
Mart Tıp Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, hepinize sağlıklı günler dileyerek saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum. 


