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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı
Mezunlarımızın Yemin ve Mezuniyet Törenine gelerek bizleri onurlandırdığınız için, hepinize çok
teşekkür ediyorum ve hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Pek Kıymetli Öğrencilerimiz
Bugün burada tarihin en eski ve insana hizmet etmesi nedeniyle belki de en değerli mesleğine
adım atarken gururla yemin ve mezuniyet törenlerini yaptığımız sevgili genç arkadaşlarımız,
biliyorum, son derece güç, zaman zaman bunaltıcı koşullar altında, yoğun bir tempoda, ağır bir
eğitim aldınız.
Bu eğitimi gerçekleştiren bilgi, beceri ve insanca tutumları ile size örnek teşkil eden öğretim
üyelerimizin ve kendilerinin üstün çabaları ve özverili çalışmaları sayesinde sahip olduğunuz
yüksek potansiyelleri açığa çıkarabildiniz ve bugünkü başarıya kavuştunuz.
Sizler eleştirel düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenmiş, araştırma becerisi kazanmış, yaşam boyu
okuma alışkanlığı edinmiş, özgüvenli, etik değerleri, erdemi, topluma ve en önemlisi insana karşı
sorumluluk duygusu gelişmiş hekimlersiniz.
Sevgili Genç Hekim Arkadaşlarım,
Çalışma hayatınızda birçok engelle karşılaşacaksınız. Dilerim ki bu engellerin hepsini aşabilesiniz.
Aşamadığınız engeller olsa bile sizi mutlu eden başarılarınız olacaktır; bunların keyfini yaşamaya
bakın. Çalışma hayatınızda, birazdan Dekan Hocamızın sizlere ettireceği yemini asla
unutmamalısınız: Aldığınız diplomanın size kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayınız,
hayatınızı insanlık hizmetlerine adayınız. İnsan hayatına mutlak surette saygı gösteriniz ve
bilgilerinizi insanlık aleyhine kullanmayınız. Mesleğiniz dolayısıyla öğrendiğiniz sırları saklayınız.
Hocalarınıza ve meslektaşlarınıza saygı gösteriniz.
Sevgili Genç Arkadaşlarım,
Sizler, toplumu tanıyan, toplumun sorunlarına duyarlılık, akıl ve bilimsellikle yaklaşan hekimler
olarak güzel ülkemizde sağlıklı bir toplum oluşturma görevlerinizde dayanışma ve uyum içinde
çalışmalısınız. Unutmayın: Sizler, bizim övüncümüz ve güvencemizsiniz.
Sevgili Genç Arkadaşlarım
Sözlerimi bitirmeden önce, sizlere kişisel özgürlüğe götüren yedi yolu tavsiye ediyorum.
1. Paradan tasarruf edin; asla har vurup harman savurmayın, israf etmeyin
2. Bilgilerinizin de bir raf ömrü olduğunu bilin, bilgilerinizi sürekli güncelleyin, yeni bilgiler
edinin. Eğitim ve becerilerinizi geliştirin
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3. Şerefinize asla halel getirmeyin, koruyup kollayın
4. Özel hayatınızı iş hayatınızla asla karıştırmayın
5. Bedeniniz, gönlünüz, ruhunuz hep aynı frekansta olsun. Hayatınızı bütün kalbinizle
veremeyeceğiniz hiçbir teşkilata vakfetmeyin
6. Başkalarına el uzatmayı ilke edinin, bilgi ve tecrübe cimriliği yapmayın. Etki ağınızı
genişletin
7. Faal olun, sorumluluk alın. Şahsi sorumluluğa karşı büyük bir arzu geliştirin
Sözlerimi burada bitirirken mezuniyetinizi kutluyor en içten sevgilerimi, saygılarımı, bundan
sonraki yaşamınızda sağlık ve başarı dileklerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Remzi Gören
Rektör
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