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Sayın Dekan,  

Sayın Diş Hekimleri Odası Başkanı, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Değerli Konuklar, 

Sevgili Mezunlarımız, 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarımızın ant içme törenine hoş geldiniz. 

Sağlık hizmetini kaliteli bir biçimde sunan ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir 

üniversitenin mensubu olarak, ülkemizde bilimsel Diş Hekimliğinin kuruluşunun 107. yılını 

kutladığımız şu günlerde, fakültemizin 2015 yılı mezunlarının ant içme törenine katılmaktan 

büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. İnsan sağlığına ve bilime hizmet 

eden siz değerli arkadaşlarımın onurlu coşkusunu paylaşıyorum. 

Ant içerek mesleğe adım atma tarihinize tesadüf eden Diş Hekimliği Gününüzü yürekten 

kutluyorum. Kuşkusuz 22 Kasım Ulusal Diş Hekimliği Günü’nün arifesinde olmak içimizdeki 

coşkunun, böyle özel günlerde daha bir derinden hissedilmesini sağlıyor ve mutluluğumuzu 

pekiştiriyor. Bildiğiniz üzere, ülkemiz ölçeğinde sağlık meslek çalışanlarının farklı gerekçelerle 

kutladığı günleri veya haftaları bulunmaktadır. Özellikle sağlık uğraşlarına ait olan bu gün ve 

haftalar, hem bir anma hem de bir dayanışma kültürü oluşturarak mesleğin geçmişi ile bugünü 

arasında bir köprü kurmaktadır. Yıl dönümlerinin ve özel günlerin en önemli işlevi, bitmek 

bilmeyen koşuşturmamız içinde ihmal ettiğimiz manevi unsurları; özellikle ortak geçmişimizi ve 

değerlerimizi bize hatırlatmasıdır. Her mesleğin kültürel boyutu, mesleğe özgü bilgileri ve meslek 

bilincini; mesleği yürütenlere özgü yaşam biçimini, duyuş-düşünüş ve tutum-davranış kalıplarını; 

mesleğin evrimleşme sürecinden izleri ve meslektaşların ortak değerlerini kapsar. Meslek 

tarihimiz ise bu kültürel boyutun ta kendisidir.  

Çağdaş bilimsel yaklaşımlar, sağlık kurumlarının nitelikli sağlık hizmeti verebilmeleri için 

altı temel unsuru yerine getirmek zorunda olduğunu belirtir. Bu unsurlar doğrultusunda sunulan 



sağlık hizmetinin “güvenli”, “kanıta dayalı”, “hasta odaklı”, “zamanında ve ulaşılabilir”, “verimli ve 

etkin”, “hizmet bekleyenlere eşit olarak dağılmış” olması gerekir. 

Bütün bunları göz önünde bulundurmayı ilke edinen Diş hekimliği Fakültemiz nitelikli 

hizmeti önceleyerek, çok kısa bir süre zarfında, hem fiziksel alt yapısını yenilemiş hem de belki alt 

yapıdan daha önemli olmak üzere öğrencilerine ve personeline verdiği eğitimlerle nitelikli 

hizmetin kurumsal düzeyde benimsenip sahip çıkılmasını sağlamıştır.  

İşte bu yönüyle, bu yıl 16. mezunlarını veren fakültemiz de akademisyenleri, klinik 

hizmetleri, bilimsel bilgi artışını destekleyen araştırma laboratuarları ve toplum ağız, diş sağlığına 

katkı sunan kayda değer projeleri ile öne çıkan, nitelikli bir eğitim-araştırma kurumu olmayı 

ziyadesiyle hak etmektedir.  

İnsan hayatı, dünyanın en yüce değeridir. Bu yüce değeri, uzun ve nitelikli hale getirme 

çabası, sağlık mesleklerinin genel karakteridir. Diş hekimleri de diğer 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, fiziksel-tıbbi güvenliğine ve ergonomik çalışmaya 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 görev alan nice 

akademisyenin, klinisyenin, araştırmacının ve eğitimcinin başarısıdır. Adeta tek vücut olmuş bir 

ekip halinde, çalışıp sorumluluklarını hakkıyla ve layıkıyla yerine getiren siz değerli hocalarımızın 

başarısıdır. 

Bu akademik başarının eseri olan Sevgili Genç Diş Hekimleri, varlığınızla duyduğumuz 

gururun altını bir kez daha çiziyor, fakültemizin kuruluşundan bu yana maddi ve manevi tüm 

varlığını ortaya koyarak mezunlarımızın yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum. 
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