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Saygıdeğer Hocalarım,
Sevgili meslektaşlarım,
Kıymetli katılımcılar,
Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, yirmi yedincisini düzenlediğimiz Ulusal Nükleer Tıp
Kongresi’ne ikinci kez ev sahipliği yapmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek hepinize hoş
geldiniz diyorum.
Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder,
şehrimize ve bizlere yaşattıkları bu onur için Türkiye Nükleer Tıp Derneğimizin saygıdeğer
Başkanına ve Yönetim Kuruluna şükranlarımı sunarım.
Bildiğiniz gibi, bu yılki kongremizin bizler için çok özel bir anlamı var. Bu yıl
Derneğimizin 40. kuruluş yıldönümü ve bu nedenle de kongremizin ana temalarından biri
“Nükleer Tıbbın 40 yıllık yolculuğu” olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle, Derneğimizin ilk Başkanı
Sayın Prof.Dr.Fevzi Renda Hocamızdan şimdiki Başkanımız Sayın Prof.Dr.Zehra Özcan Hocamıza
kadar tüm başkanlarımıza ve Nükleer Tıbbın ülkemizde ve dünyada 40 yıllık tarihsel yolculuğu
sonunda ulaştığı bu gurur verici seviye için emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi
sunarım.
Değerli Katılımcılar,
Hepinizin bildiği gibi, nükleer tıbbın temeli 1930’lu yıllarda yapay radyoaktivitenin
keşfedilmesiyle atılmıştır. 1960’lı yıllarda Tc‐99m’in pazarlanabilir ve kolay erişilebilir olmasıyla
da tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır. Memnuniyetle belirtmeliyim ki, ülkemizdeki gelişmeler
de hemen hemen dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel seyir göstermiş, ilk dönemlerde
farklı branşlara bağlı “radyoizotop laboratuvarı” olarak faaliyet alanı bulan nükleer tıp
çalışmaları, 1973 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir uzmanlık branşı olarak belirlenmiştir.
Günümüzde hem tanı hem de tedaviye yönelik çok geniş bir yelpazede sağlık hizmeti
sunmakta olan uzmanlık alanımız, gelecekte de çok önemli gelişmeler gösterme potansiyeli
taşımaktadır. Şüphesiz ki bu noktaya gelmemiz, süreç boyunca geliştirdiğimiz ortak bir çaba ve
heyecanın sonucunda ortaya çıkmıştır.
Kısıtlı olanaklarla zor koşullarda çalışarak mesleğimize büyük bir ivme kazandıran
kıymetli hocalarımızın tutuşturduğu meşaleyi, şüphesiz bizler de aynı istek ve çabayla bizden
sonraki kuşaklara emanet edeceğiz. Ne mutlu ki, branşımızın vaadettiği muazzam potansiyel

genç nükleer tıpçılarda da karşılığını bulmaktadır. Ve inanıyorum ki, ilerlemeler her geçen gün
katlanarak hızlanacak ve hem hekim hem de hasta açısından önemli gelişmeler kaydetmemizi
sağlayacaktır.
Adana grubu olarak sizleri ikinci kez şehrimizde ağırlamak, bizim için çok onur verici
olmuştur.
Nükleer Tıbbın ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul edildiği 1973 yılında, yani 42 yıl
önce, Adana şehir kültürüne Üniversitemizin de eklenmesiyle, bilime ve gelişmeye doğru önemli
bir adım atılmıştır. Kültürel genlerinde çeşitli efsaneleri barındıran yöremizde, en tanıdık efsane
Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksirine dair olandır. Rivayete göre ölümsüzlük formülünün hem
keşfedildiği hem de kaybedildiği yöremizde, Tıp Fakültemiz 1972 yılında, üniversitemizin
kuruluşundan bir yıl önce kurulmuştur. Ülkemizin 11. üniversitesi olarak kurulan Çukurova
Üniversitesi, halen 16 fakülte, 15 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 1 devlet
konservatuvarı, 32 araştırma ve uygulama merkezi ve yaklaşık 50 bin öğrencisiyle çağdaş
eğitimin ve bilimin öncüsü olmaya, Türk Yükseköğretimine önemli katkılar sunmaya devam
etmektedir.
Bahsetmeden geçemeyeceğim önemli bir konu da, bölge insanının yaşamını
zenginleştiren en önemli unsurlardan biri olan yemek kültürüdür. Eminim ki Adana Kebabı
hepinizin aşina olduğu bir damak tadıdır. Ancak, Adana’lının deyişiyle Adana Kebabı Adana’da
yenir ve bunu denemenizi hepinize önemle tavsiye ederim. Bunun için, sizleri Cumartesi akşamı
Üniversitemizin Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Kayıkhanemizde akşam yemeğine davet
ediyorum. Katılırsanız çok memnun olacağız.
Kongremizin portakal çiçeği zamanına denk gelmesi de kanımca şehir dışından gelen
katılımcılar için önemli bir fırsattır. Bu büyüleyici kokuyu farketmenizi öneririm ve bundan çok
fazla keyif alacağınızı garanti ederim.
Tekrar hoşgeldiniz diyerek kongremizin başarılı geçmesini diliyor, tüm katılımcıların
yüreğine sağlık diyor, saygılarımı sunuyorum.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

