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Değerli Öğretim Üyeleri,
Sayın Diş Hekimleri Odası Başkanım,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,

Diş Hekimliği Fakültemizin 2018 yılı mezunlarının Ant İçme Törenine hepiniz hoş geldiniz.
Sizleri şahsım ve Üniversitemiz adına saygıyla selamlıyorum.
Nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir üniversitenin mensubu olarak, Diş Hekimliği Fakültemizin
kuruluşunun 25. yılını kutladığımız bu özel yılda, siz özel mezunların yemin ederek mesleğe adım atma
törenine katılma mutluluğunu yaşıyorum.
Böyle ayrıcalıklı günlerde, insan sağlığına ve bilime hizmet etmenin onurlu coşkusunu daha derinden
hissediyoruz.
Sözlerime başlarken, başta siz değerli aileler olmak üzere, bu güzide genç meslektaşlarımızın
yetişmesinde emek sarf eden ve Diş Hekimliği Fakültemizin eğitim ve hizmette yüksek standartlara
sahip bir kurum haline gelmesine katkı sağlayan tüm eğitim-öğretim kadromuza içtenlikle teşekkür
ederim.
Geleneksel hekimliğin uygulayıcısı her ne kadar tek kişi de olsa, bu tek kişinin yetişmesinde sahne
arkasında birçok birey rol almakta, adeta “küçük bir ordu” bulunmaktadır.
Bu bir eğitim gönüllüleri ordusudur.
İdealist eğitimcilerle donanmış her diş hekimliği fakültesinin nihai amaçlarından birisi elbette kaliteli
sağlık hizmeti sunabilen yeterli ve yetkin hekimi yetiştirebilmektir.
Siz değerli mezunlarımızın bu özelliklere sahip birer hekim olduğunuzdan hiç kimsenin kuşkusu
yoktur.
İnsan yaşamı, çağdaş dünyanın en yüce değeridir.
Bu yüce değeri, uzun ve nitelikli hale getirme çabası, sağlık mesleklerinin genel karakteridir.
Diş hekimleri de tüm sağlık çalışanları gibi, bu yolda emek veren üretken ve özverili kişilerdir.

Sevgili Mezunlar,
Sizler,
- sağlığın her birey için temel bir insan hakkı olduğunu bilen;
- sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde toplum yararını önceleyerek hizmet sunabilen;
- hastaya ilişkin bilgileri ve hastanın tercihlerini gözetip güncel bilimsel kanıtları ve klinik yargısını
kullanarak tanı ve tedavi konusunda klinik kararını verebilen;
- hastaya sunduğu hekimlik hizmeti sırasında hastanın mahremiyetine, güvenliğine ve kişisel sağlık
verilerinin korunmasına üst düzeyde özen gösteren;
- mesleki uygulamalarını insanı merkeze alarak yapan ve
- meslek etiğine ait değerleri içselleştirip yaşama geçiren
özel hekimler olarak yetiştirildiniz.
Elbette bu, bir akademik başarıdır.
Bu, tek bir hekimin yetişmesinde birer akademisyen, klinisyen, araştırmacı ve eğitimci olarak görev
alan siz değerli hocalarımızın başarısıdır.
Bu başarının arka planında, Diş Hekimliği Fakültemizin çeyrek yüzyıl boyunca nitelikli, güvenli,
ulaşılabilir, verimli ve sürdürülebilir bir hizmeti öncelemesi; öğrencilerini ve personelini çağdaş bilimin
gerekleri doğrultusunda yetiştirmesi ve kurumsal süreçlere sahip çıkılmasını sağlaması bulunmaktadır.

Yoğun bir akademik başarının eseri olan Sevgili Genç Diş Hekimleri,
Varlığınızla duyduğumuz gururun altını bir kez daha çiziyor, Fakültemizin kuruluşundan bu yana maddi
manevi tüm varlığını ortaya koyarak mezunlarımızın yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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