
Değerli Gençlerimiz, 
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Tanıtım Seminerlerinin birincisinde Enstitümüz adına 
sizleri selamlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. 
2020 yılı bir değişim yılı oldu. 100 yılda bir görülen olağan üstü ve sıra dışı olaylara beraberce tanıklık 
etmekteyiz. Bu zorlu süreç bizlere;  işbirliği, dayanışma, esnek olmak, uyum sağlamanın, çözüm odaklı 
olmanın ve dünya ya sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu işaret etmektedir. 
İçinden geçmekte olduğumuz ve ne kadar süreceği belirlenemeyen bu olağan üstü dönemi mükemmel 
bir şekilde yöneterek, hayatı mevcut koşullarla süründürebilmenin önemini vurgulayan ve bunu 
gerçekleştirebilmemiz için büyük çaba sarf eden Üniversitemiz Rektörlüğü; 7 Ağustos 2020 tarihinde 
“2020 Lisansüstü program mezunlarımızı”  pandemi koşullarında düzenlediği mezuniyet töreni ile 
uğurladı. Çok çalışarak Lisansüstü Eğitim için gereklilikleri yerine getiren 2020 mezunlarımızın bu 
gününü unutulmaz kılan, öğrencilerimizin başarıları ile her zaman gurur duyan Üniversitemiz Kurucusu 
ve Yönetim Üst Kurul Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal ve çok değerli Rektörümüz Prof. Dr. 
Sayın Ali Haberal’a ve Rektör Yardımcılarımıza en içten teşekkürlerimi bu vesile ile bir kez daha iletmek 
isterim. 
Yaşadığımız Covid-19 pandemi süreci de  “Sağlığı” hayatımızın merkezine yerleştirerek sağlık 
bilimlerindeki inovatif araştırmalara olan gereksinimi bizlere bir kez daha hatırlattı. Sizlerden çözüm 
bekleyen pek çok sağlık sorunu var. Bu da siz değerli gençlerimizin omuzlarındaki yükü biraz daha 
artırmaktadır. 
Sizlere biraz da Enstitümüz hakkında bilgi vermek istiyorum. Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı 
ile Haberal Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin 
hükümlere tabii olarak 1993 yılında mezuniyet öncesi eğitimin gerçekleşeceği Fakültelerle birlikte 
Sağlık Bilimleri Enstitümüz de kurulmuştur.  
Üniversitemizin Kurucusu halen Dünya Organ Nakli Derneği başkanlığını da yürüten ve Ülkemizde de 
ilk organ nakli ameliyatını 3 Kasım 1975'te gerçekleştiren Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal’dır. 
Üniversitemizin geniş sağlık ağından güç alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ülkemizde olduğu gibi 
uluslararası alanda da yeri ve saygınlığı olan bir akademik yapıya sahiptir. Enstitümüzde verilen 
lisansüstü dersler Üniversitemizin kadrolu öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 
Enstitümüzde, hastaları daha sağlıklı kılabilmek için yeni ve daha iyi tedavilerin araştırılması, yeni 
süreçlerin geliştirilmesini hedefleyen, sağlık bilimleri alanındaki inovatif araştırmaları evrensel etik 
kurallar çerçevesinde gerçekleştiren akademik kadromuzca tasarlanmış; sorgulamayı öğreten, 
uygulamaya dönük, araştırma odaklı ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak yenilenen dinamik bir 
lisansüstü eğitim verilmektedir. Enstitümüzde 18 anabilim dalında 31 lisansüstü program (16 Doktora, 
12 tezli yüksek lisans ve 3 adette tezsiz yüksek lisans programı) yürütülmektedir. 
Güncel bilgilerle donanmış ve alanlarında uzmanlaşmış mezunlarımız ise kamu, özel sektör veya 
akademide çalıştıkları ortama kolaylıkla uyum sağlamalarına ek olarak yenilikler getirerek fark 
yaratırlar. 
Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının iyi yetişmiş, iyi eğitimli gençler ile olacağına 
yürekten inanan Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; siz değerli gençlerimizi, yeni ufuklar 
açabilmek ve rutin - alışılagelmiş düşüncelerin dışında, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebilmek için 
ufkunuzu genişleterek kariyerinizi beraberce geliştirmeye davet etmektedir. 
Anabilim Dallarımızı daha iyi tanımanız için düzenlenen seminer programlarına ise web sayfamızdan 
ulaşabilirsiniz. 
Değerli Genç Arkadaşlarım, bilimin ışığı her zaman yolunuzu aydınlatsın… 
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