
Yeni akademik yılın açılış dersi Sağlık Bakanı Dr. 
Ahmet Demircan’dan  

Üsküdar Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı, Sağlık Bakanı Dr. 
Ahmet Demircan’ın da katıldığı bir törenle başladı. Sağlık Bakanı Dr. 
Ahmet Demircan, “açılış dersi”nde bilgi üretmenin önemine işaret 

ederek “Bilgiye hakimseniz, bilgi üretebiliiyorsanız, bilgiyi 
teknolojiye dönüştürüyorsanız elbette ki gücü elde edersiniz” diye 

konuştu. Bakan Demircan öğle yemeğini de öğrencilerle birlikte 
sıraya girerek tabldottan yedi.

Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda 
düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne Sağlık Bakanı Dr. Ahmet 
Demircan, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, ASDER Onursal Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı E. General Adnan Tanrıverdi, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü Selim Çelenk, 
Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı A. Furkan Tarhan ve üyeleri katıldı.

Prof.Dr. Nevzat Tarhan: “Dünya standartlarında 
eğitimle bilim insanı yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan, törenin açılış konuşmasında 
üniversite olarak dünya standartlarında eğitim verme idealiyle 700 öğrenci ile çıktıkları 
yolda bugün 16 bin öğrenciyle üst düzey kalitede eğitim imkanı sunduklarını söyledi. 
Öğrencilerini alanlarında çığır açacak buluşlara sahip bilim insanları olmaları için teşvik 
ettiklerini ifade eden Prof.Dr. Tarhan, bugüne kadar 7 bin 500 öğrenciyi mezun 
ettiklerini kaydetti. 4 fakülte, bir sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, 5 enstitüde 35 
lisans, 56 önlisans, 30 yüksek lisans ve 5 doktora programına sahip olduklarını ifade 
eden Tarhan, 200’e yakın Erasmus anlaşması ile psikoloji alanında en fazla Erasmus 
anlaşması olan üniversite olduklarının altını çizdi. 

Proje Kültürü ve Pozitif Psikoloji’yi önemsiyoruz

350’yi aşkın akademik kadroyla öğrencilerini tam donanımlı yetiştirmeyi hedeflerken 
aynı zamanda ailesine ve topluma yararlı, yüksek değerlere sahip iyi birer insan 
olmaları hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Tarhan, öğrencilerinin gelecek hedeflerini 
belirlemeleri ve bunu öğrenmeleri için Proje Kültürü dersini zorunlu tuttuklarını söyledi.

Öğrencilerimiz fikirlerini ürüne dönüştürmeli



Üniversite olarak Pozitif Psikoloji’ye önem verdiklerini de kaydeden Tarhan, AR-GE 
çalışmalarını da önemsediklerini ve öğrencilerinin üniversite yıllarında tecrübe 
kazanmaları adına geçtiğimiz yıl Brain Park Kuluçka Merkezi’ni de faaliyete 
geçirdiklerini, fikirlerin ticari ürüne dönüşmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Tarhan, şunları söyledi: “Öğrencilerimize proje kültürü ve girişimciliği 
öğreterek bu anlamda öğrencilerimizin bir kimliği olmasını istiyoruz. Girişimciik 
alanında ve proje kültüründe yetiştirmek gençlere heyecan katıyor ve daha araştırma 
odaklı oluyorlar. Bu nedenle müfredatımıza Pozitif psikoloji ve Proje Kültürü dersi 
koyduk. Üniversite sadece meslek edindiren bir kurum değildir.  Meslek edindirmenin 
yanı sıra AR-GE’ye yani bilginin ürüne dönüşmesini de önemsiyoruz. Örneğin 
Türkiye’de ilk yerli enzimi üretecek projemiz bulunuyor. Bu çalışmaların artmasını ve 
gençlerin de bu çalışmaların içinde olmasını istiyoruz.”

İyi işler takdir edilmeli

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iyi yapılan işlerin teşvik için övülmesi gerektiğini belirterek “YÖK bu 
sene fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere kutlama belgesi verdi. Biz de 
senatomuzda bu belgeleri öğrencilerimize takdim ettik. Bu gibi çalışmaların teşvik edici 
olduğunu ve artması gerektiğini düşünüyorum. İyi davranış ve çabaların övülmesi 
gerekiyor” dedi.

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında uzmanlaşmış bir üniversite olduklarının altını 
çizen Tarhan, “Yeni bölümlere öncelik veriyoruz. Ortez protez, ergoterapi ve dil 
konuşma gibi yeni alanlarda istihdam olanağı var. O nedenle aldığınız eğitimin fırsatını 
kaçırmayın, aldığınız eğitimden iyi faydalanın” tavsiyesinde bulundu. 

Törene katılımından dolayı Sağlık Bakanı Dr Ahmet Demircan’a da teşekkür eden Prof. 
Dr. Tarhan, “Sağlık Bakanımız bugün bize katıldı. Bize enerji güç ve motivasyon verdi, 
açılış dersi bize önemli bir katkı olacak. Yeni akademik yılın tekrar hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

Sağlık Bakanı Demircan’dan ilk ders

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan da törende akademik yılın ilk dersini verdi. 
Türkiye’nin konumu gereği çok pahalı bir coğrafyada bulunduğunu belirten Demircan, tıp 
öğrencisi olduğu 1970’li yıllarda Sultan Abdülhamit’in yazdığı hatıratı okuduğunu söyledi.

Bilgiye hakimseniz gücü elde edersiniz

Sultan Abdülhamid’in hatıratında “Ne yapalım ki atalarımız çadırlarını sırtlanların yolu üzerine 
kurmuş” dediğini belirten Dr. Ahmet Demircan, şunları söyledi:

“Bu cümle beni çok etkilemişti ben de bunun üzerine şöyle bir fikri metafor 
oluşturuyordum: Osmanlı bu coğrafyayı sırtlanlardan koruyan bir aslandı ama 
koruyamadı ömrü vefa etmedi, Osmanlı tarih sahnesinden çekilirken bu aslanın 
yavrusu Türkiye Cumhuriyeti doğdu, elbette onun üzerine gelecekler. Onlar biliyorlar 
ki aslanın yavrusu büyüyünce aslan olacak, oluyor da. Onu bildikleri için uğraşıyorlar 
ama biz bu coğrafyanın kıymetini bilen özgür yaşamayı bilen, onun diyetini ödeyen bir 
milletin torunlarıyız, çocuklarıyız. Bu sadece fiziki bir mücadeleyle olmuyor.  Bu 
mücadelenin önemli ayaklarından biri ki gücü temin edecek en önemli unsur bilgi. 



Bilgiye hakimseniz bilgi üretebiliiyorsanız bilgiyi teknolojiye dönüştürüyorsanız elbette 
ki gücü elde edersiniz.” 

Bakan Demircan: “Bilgiye bilgi katmalıyız!”

Bu coğrafyada atalarımızın büyük medeniyetler inşa ettiğini belirten Bakan Demircan, 
“Biz bu büyüklüğün faturasını ödüyoruz. Çaresi için zihin yormamız lazım. Bir dönem 
bilgi ile akıl ile çok iyi işler yapan bu coğrafyayı inşa eden insanlar, bir dönem ayağı 
takılmış. Ayağı takıldığı yer sendeleyip sıkıntı yaşadığımız yer, bilgi üretiminden 
kopmak sorgulayıcı akılla aramızda sıkıntı doğması. Bilgi üretimini tekrar 
yakalamalıyız. Bilgiyi elde etmekten daha öte bir şey söylemeye çalışıyorum. Var olan 
bilgiye ulaşırsınız öğrenirsiniz elbette ama bilgiye bilgi katmanın görevimiz olduğunu 
unutmayalım. Bu noktada değilsek daima arkadan gideriz. Bu coğrafyanın parlayan 
yıldızı, umudu mazlumlara umut vaad eden Türkiye  siz gençlersiniz. Bu coğrafyanın 
umudusunuz. Bilgi üretecek insanların hizmetine sunacaksınız biz gençleri bu noktada 
bulmak görmek istiyoruz. Eğer biz bunu yakalayamaz başaramazsak etrafta bu konuda 
zaafa uğrayan örnekleri görüyoruz. Parça parça ediliyorlar, birbirine düşürülüyorlar” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin sağlıkta üretim yapmasını hedefliyoruz

Ülkemizde üniversite olmayan şehrimiz kalmadığını vurgulayan Dr. Ahmet Demircan, 
bunun büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ve yeni akademisyenler 
yetiştirmenin üniversitelerin gelişimi için önemli olduğunu söyledi. Dr. Ahmet Demircan, 
bakanlık olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara da değinerek Türkiye’nin sağlıkta üretim 
yapması, dışarı açılması, kaliteyi yükseltmesi ve sürdürülebilir olmasını 
hedeflediklerinin altını çizdi. 

Profesörlük cübbeleri takdim edildi

Törende ayrıca Akademik Yükseliş Unvan Takdim Töreni gerçekleştirildi. Doçentlik ve 
Profesörlük Unvanı alan akademisyenlere törenle cübbeleri giydirildi. Törende Üsküdar 
Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abulfaz Süleymanov ve Üsküdar 
Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı’ya 
profesörlük cübbeleri İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr Mithat Baydur 
tarafından takdim edildi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Haydar Sur, Üsküdar 
Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Muhammed Kürşat Yelken ve Prof. Dr. 
Nurper Ülküer’e cübbelerini giydirdi. 

Prof. Dr. Mehmet Zekai Pekkafalı, Prof.Dr. Murat Kalemoğlu ve Prof.Dr. Tuğrul Akın’a 
ise profesörlük cübbelerini Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü Prof. Dr. Şefik 
Dursun tarafından takdim edildi. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Elif Erhan ise Prof.Dr. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Osman Nuri Küçük’e cübbesini giydirdi.

Törenin sonunda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Sağlık Bakanı 
Dr. Ahmet Demircan’a Hisseden Adam Heykeli ve çini tabak hediye etti. 

Sıraya girdi öğrencilerle tabldot yemek yedi



Bakan Demircan, öğle yemeğini de öğrencilerle birlikte sıraya girerek tabldotta 
yemeğini yedi. Bakan Demircan’a Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve beraberindekiler 
de eşlik etti.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu tarafından da canlı olarak yayınlanan törenin 
ardından Bakan Dr. Ahmet Demircan ve beraberindekiler, Üsküdar Üniversitesi Klinik 
Farmakogenetik, İleri Toksikoloji ve Deney Hayvanları Laboratuvarlarını gezerek 
çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi verdi. 

Bilgi için: İletişim Ofisi Halkla İlişkiler Ajansı
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