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	 AYINTAPLI	MÜTERCİM	ASIM	EFENDİ

 Türkçe Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencilerine dilbilime giriş dersinde, kısa bir süre önce bir vesi-
leyle, Mütercim Asım ismini duyup duymadıklarını sormuştum. Birkaçı; okul, semt ya da hastane ismi ola-
bileceğini, bazıları da Gaziantep merkezde bu isimle bir cadde olması gerektiğini söylediler. Bir iki öğrenci 
ise ismin kendisinden hareketle, bunun; bir yazar, şair ya da çevirmen olabileceği tahmininde bulundu. Aynı 
soruyu, bir anketle Eğitim Fakültesi’nden 120 kadar öğrenciye daha sorduğumda, yine benzer cevapların 
verildiğini gördüm. Gaziantep’te yaşayan hemen herkesin bir biçimde farklı zamanlarda en az 20-30 kez 
kullanmış olduğu en işlek caddelerden birinin adıydı aslında Mütercim Asım…

Diş sağlığının önemini “Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları sadece dişleri etkilemekle sı-
nırlı kalmayıp, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, 
şeker hastalığı ve erken doğum gibi istenmeyen durumların risklerini de arttırmaktadır. Bazı hastalıkların ilk belirtileri ağızda görüldüğü 
için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir” ifadeleriyle açıklayan Prof. Dr. Kamile ERCİYAS ağız ve 
diş sağlığıyla ilgili birçok tavsiyede bulundu. 

Şiir Sanat ve Felsefe 
Köşesi

Hasta Taşıma Birimi
Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Hasta Taşıma birimimiz kurulduğu günden bu yana 
işleyişine başarıyla devam etmektedir. 
Hasta taşıma biriminin kurulmasını sağlayan GAÜN Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cuma Yıldırım, “2005 yılında Başhekim Yardımcısıyken Gaziantep Üniversite-
si’nin o dönem rektörü olan Sayın Prof. Dr. Erhan Ekinci hastane içi hasta taşımada problem-
ler olduğunu söyleyerek bu konuda çalışmalar yapmamızı istedi.

SAĞLIK DİŞLE BAŞLAR
Bültenimizin bu ayında GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile ERCİYAS ile ağız ve diş sağlığı üzerine merak edilenleri 
konuştuk. 
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AYINTAPLI	MÜTERCİM	ASIM	EFENDİ
 Türkçe Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencilerine dilbilime 
giriş dersinde, kısa bir süre önce bir vesileyle, Mütercim Asım 
ismini duyup duymadıklarını sormuştum. Birkaçı; okul, semt ya 
da hastane ismi olabileceğini, bazıları da Gaziantep merkezde 
bu isimle bir cadde olması gerektiğini söylediler. Bir iki öğrenci 
ise ismin kendisinden hareketle, bunun; bir yazar, şair ya da çe-
virmen olabileceği tahmininde bulundu. Aynı soruyu, bir anketle 
Eğitim Fakültesi’nden 120 kadar öğrenciye daha sorduğumda, 
yine benzer cevapların verildiğini gördüm. Gaziantep’te yaşayan 
hemen herkesin bir biçimde farklı zamanlarda en az 20-30 kez 
kullanmış olduğu en işlek caddelerden birinin adıydı aslında Mü-
tercim Asım…

 Bu küçücük yazıya Mütercim Asım isminin sığması ya da sığ-
dırılması tabii ki düşünülemez. Ancak yine de, bu şehrin sakinleri 
tarafından onun Gaziantep tarihinde çok önemli bir ilmî şahsiyet 
olduğunun bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz: O halde, o kimdi 
ve neler yapmıştı?

Bu günlerde (27 Kasım 2019) vefatının 200’üncü sene-i devriyesi 
münasebetiyle anılacak olan Mütercim Asım Efendi ya da diğer 
adıyla Seyyid Ahmed Asım (1755-1819), aslında 64 yıllık hayatına 
her ilim adamına nasip olmayacak çok büyük çalışmalar sığdır-
mış, devlet kademelerinde de önemli görevler üstlenmişti. Çok 
iyi derecede Arapça ve Farsça bilen ayrıca Fransızca öğrenmeye 
gayret eden Asım Efendi, 18. yy. sonu 19. yy. başlarında yaptı-
ğı çalışmalar ve özellikle Farsçadan çevirip III. Selim’e sunduğu 
sözlük ile dikkatleri üzerine çekti. Aynı şekilde Arapçadan da bir 
sözlüğü Türkçeye kazandırarak II. Mahmud’a sunmuştu. Her iki 
padişahın da takdirine mazhar oldu ve onlardan yardım gördü. 
Bu çevirilerdeki üstün başarısının ardından kendisine “mütercim” 
unvanı verildi. Arapça ve Farsça şiirler yazacak kadar şairliği, ta-
rih kitabı yazacak kadar tarihçiliği olan Asım Efendi, kadılık (Selâ-
nik) ve vakanüvislik görevlerinde de bulundu. Ama o, her şeyden 
önce bir “dilci” idi. Nitekim Namık Kemal, Mütercim Asım’ın dilde 
yeni bir çığır açtığını söyler. Mütercim Asım’ın Farsça ve Arapça-
dan yaptığı çevirileri onun için, “Arap ve Acem söz ülkelerini fet-
hetmek” anlamına gelmekteydi. Sultan II. Mahmud döneminde 
“devrinin yegâne âlimi” olarak kabul edilen Ayıntaplı Mütercim 
Asım’ın; bugün, sadece ve sadece bir cadde ismi olarak akıllara 
gelmesi maalesef çok düşündürücüdür…

GAÜN	Nizip	Eğitim	Fakültesi	Dekanı
Prof.	Dr.	Mehmet	Çiçek

Öğretim Üyelerine Özel Muayene Olabilirsiniz
Randevu için

0342 360 9500 (Direk Hat)
0342 360 6060 (Dahili: 76800)

www. gaunhastaneleri.com

Şiir Sanat ve Felsefe Köşesi

 Konuşmak, düşünmeye yaradığına göre, ne kadar çok kelime, o ka-
dar çok düşünce.. Her kelime bir ihtiyaca binaen çıkar ve toplumun duy-
gu ve düşüncelerini mühürleyen ifadeler halinde heykelleşir. Bu nedenle 
kelime sayısı yüksek topluluklar daima yüksek medeniyetler kurmuştur. 
Özellikle soyut kelimelerin varlığı, sanat, felsefe, sosyoloji ve estetik kay-
gılar taşımanın en somut delilleridir ve düşünsel meselelere o milletin ne 
kadar kafa yorduğunun da bir göstergesidir. Öte yandan, daha çok doğa 
seslerini taklit olarak ortaya çıkan ve tınısı da o doğa olayına benzeyen 
kısa, küt, musikisi olmayan kelimelerle, maveraya dair metafizik mesele-
lerin halledilmesi beklenemez.   

 Toplumlar dili, dil de toplumları geliştirir. Büyük Fransız düşünürü 
Monteyn (Montaigne) “Denemeler” adlı eserinin ön sözünde, kitabını, 
Fransa sokaklarında kullanılan dille yazmaktan hiç de hicap etmediğini 
ve halk dilinden uzaklaşmadığını ifade ediyor. Sokak aralarında ve kah-
vehane köşelerinde kullanılan bir dille, bir devrim gerçekleşebiliyorsa, o 
dil mücerret kavramlar açısından rüştünü ispat etmiş anlamına gelir ki, 
bu durumda Monteyn’in bu dili kullanması hiç de şaşırtıcı olmaz. Öte 
yandan toplam 250 kelimelik bir kelime portföyüyle anlaşmaya çalışan 
insan toplulukları ancak, en iptidai ihtiyaçlarını karşılamaktan öte bir oluş 
bildiremez. Bu durumda, lisanı farazî düşünceye imkân vermeyen mil-
letler, milli dil gümrüğünü sıkı tutmak kaydıyla kelime ithal edilebilirler. 
Dışarıdan alınan bu kelimeler, halkın ağzında pişirildikten sonra, gönül 
rahatlığıyla lügatlerde yerini alır. 

 Nasıl ki batı dünyası bizdeki “Ayşe” ismini, daha iyi telaffuz ede-
bilmek çabasıyla (!) “Ayshe” yazıyorsa, kulağa geldiği şekliyle kelimeleri 
heceleyen güzelim Türkçemiz sayesinde, yabancı isimleri bizzat okundu-
ğu şekilde; Arşimet (Archimedes), Aristo (Aristoteles), Niçe (Nietzsche), 
Aynştayn (Einstein), Henok Şönlayn (Henoch-Schönlein) vs şeklinde yaz-
maktan imtina edilmemeli. Kelime bir kere dile bu şekilde girdi mi, artık 
ana sütü kadar helal, kendi malımız gözüyle bakabiliriz o kelimeye.. 
 
 Menşei nereden olursa olsun, her yenilik ve her icat daima yeni bir 
kelime anlamına gelir. Bu yeniliklere, tarihin derinliklerinden bir ad apar-
mak yerine, o kelimeyi milli hançerenin tornasına tabi tuttuktan sonra 
kabul etmek, muasır medeniyet politikamızla da bağdaşır. Aksi halde, 
her yeniliğe bir milli kelime bulma gayreti ile hiçbir yere varılamaz. Yeni bir 
icat olarak otomobil bulunduğunda, her bir parçayı ayrı ayrı ifade eden 
binlerce teknik kelime, bilgisayar bulunduğunda hakeza bir çok yabancı 
kelime dilimize sızmıştır. Bu kelimeleri Türkçe okunuşu ile sahiplenmek, 
Türkçeye ihanet değil bilakis zenginleştirmek anlamına gelir. Buradaki 
kritik nokta, halkın bu kelimeyi benimseyerek telaffuzunu yapmasıdır. 
Halk telaffuz ettikten sonra o kelime zaten artık o halkın malıdır. Yukarıda 
bahsettiğimiz Monteyn’in, kitabını yazarken kullanmaktan çekinmediği 
sokak dili işte bu dildir. 

 Çocukken okuduğum 1961 baskılı bir kitapta, 1933 yılına ait kesitsel 
bir çalışmadan bahsediliyordu. O tarihte kullanılan dilin %45’i Arapça, 
%16’sı Farsça, %4’ü Fransızca ve geri kalanının Türkçe olduğu söyle-
niyordu. Bir imparatorluk dili olan Osmanlıcada bu durum yadsınamazdı 
ancak daha sonraki dönemde yapılan dil reformlarıyla durum eskisinden 
beter oldu. Modernleşmenin peçelediği öz Türkçe palavrası, toplumu 
düşünsel anlamda metafizik derinlikten yoksun bıraktı. Oysaki global-
leşmiş dünya artık ortak bir dil geliştirmişti. Burada yapılması gereken, 
öz Türkçesini aramak değil, o yeni kelimelerin nasıl sahiplenilebileceği 
hususunda çalışma yapmaktır.  Bu şekilde dil gelişirken mevcut toplum-
sal değerlerden ödün verilmemeli.  Çünkü gelişme, mukaddeslerden fe-
ragatle olmaz.
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FIKRA

İhtiyar Temel, doktora gider. Sol ayağının ağ-
rıdığından yakınır. Doktor gerekli muayeneyi 
yaptıktan sonra; “Yaşlılıktan” der. Temel, 
doktorun teşhisini beğenmemiştir ve sorar: 
“Doktor bey, haçan sağ ayağum da ayni 
yaştadır, o niçun ağrımayi?”:)

AYIN İNCİSİ

İnsanları tanımak için onları sınamaktan 
korkma; çünkü kaybedilmesi gerekenleri, 
en önce kaybetmelisin. 

Lucius Annaeus Seneca

HALK SAĞLIĞI MESAJI

Grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfek-
siyonu geçiriyorsanız, lütfen maske takarak 
çevrenizi enfeksiyondan koruyunuz.  

Prof. Dr. Kamile ERCİYAS ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajımız sizlerle…

GAÜN	Diş	Hekimliği	Fakültesi	bünyesinde	uy-
guladığınız	hizmetler	nelerdir?	Bilgi	alabilir	mi-
yiz?
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
modern bir binaya ve ileri teknolojik donanıma sa-
hiptir.  İmplant cerrahisi, ameliyathane şartlarında 
tedavi gerektiren diş hekimliği uygulamaları, diş 
beyazlatma, gülüş tasarımı, çene eklemi hasta-
lıkları ve tedavisi, diş eti hastalıkları tedavisi, or-
todonti ve çocuk diş hekimliği klinik hizmetlerimiz 
arasında yer almaktadır. 

Hastane kliniklerimizde bulunan dental volümetrik 
tomografi ve diğer dijital görüntüleme sistemleri 
ile hastalıkların teşhisinde, tedavi planlamasında, 
tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde daha az 
radyasyonla görüntü alınabilmektedir. Ultrason ci-
hazı ile baş ve boyun bölgesindeki şişliklerin, tü-
kürük bezi patolojilerinin, çene eklemi hastalıkları 
ve yumuşak doku lezyonlarının değerlendirilmesi 
yapılabilmektedir. 

Dijital diş hekimliği; bilgisayar desteğiyle direkt 
olarak hasta ağzından dijital ölçü alma, tarama 
ve buna uygun restorasyonların hazırlanabildiği 
günümüz teknolojisidir. Kısa sürede tedavinin ta-
mamlanabilmesi ve estetik olması, hasta ve hekim 
açısından büyük avantajıdır. Ayrıca kliniklerimiz-
deki lazer cihazları ile tedavilerimizi kısa sürede, 
ağrısız ve anesteziye gereksinim duyulmadan ger-
çekleştirmekteyiz. 

Ağız	ve	diş	sağlığının	hayatımızdaki	önemi	ne-
dir? 
Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Diş 
çürüğü ve diş eti hastalıkları sadece dişleri etki-
lemekle sınırlı kalmayıp, kalp-damar hastalıkları, 
kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağır-
sak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, 
şeker hastalığı ve erken doğum gibi istenmeyen 
durumların risklerini de arttırmaktadır. Bazı hasta-
lıkların ilk belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve 

Diş Hekimine Gitmekten
Korkmayın

diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması 
gerekmektedir. 
Ağız	ve	diş	sağlığı	için	tavsiyeleriniz	nelerdir?
Diş sağlığının korunması konusunda toplumun 
bilgilendirilmesi ve koruyucu uygulamalarla diş 
sağlığı sorunlarının ortaya çıkmadan önlenmesi 
gerekmektedir. Altı ayda bir yapılan diş hekimi 
kontrolleriyle mevcut ağız ve diş sağlığı sorunları 
erken teşhis edilebilir.  Çocuklarda erken diş kay-
bı, ısırma ve çiğnemede güçlük, ağızdan solunum, 
parmak emme, çapraşıklık, çenede kayma, diş 
sıkma ve gıcırdatma gibi problemlerden biri varsa 
en kısa sürede diş hekimine başvurulmalıdır. Kar-
bonhidrat içerikli yiyecekler, şekerli, gazlı içecek-
lerin tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalıdır. 
Diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi ve gargara kul-
lanımı günlük ağız bakımının birer parçası haline 
gelmelidir.

Günlük	diş	bakımımız	nasıl	olmalı?	Daha	beyaz	
ve	sağlıklı	dişler	için	nelere	dikkat	etmeliyiz?
İyi bir ağız, diş sağlığı ve daha beyaz dişlere ula-
şabilmek için;
• Günde en az 2 defa 2 dakikadan az olmayacak 
şekilde diş fırçalanmalıdır. 
• Fırçanın kıl paralelliği 3 ay içerisinde bozulduğu 
için değiştirilmelidir. 
• Fazla diş macunu kullanmak dişlerde aşınmala-
ra sebep olabilmektedir. Her bir fırçalama için diş 
fırçasının ortasına sürülen bir miktar diş macunu 
yeterli olacaktır. 
• Ağız ve diş temizliğini tamamlayıcı olarak diş ip-
leri ve gargara da kullanılmalıdır. 

Ülke	 olarak	 ağız	 sağlığına	 verdiğimiz	 önemle	
yurtdışına	oranla	ne	durumdayız?
Sağlık alanında elde edilen tüm kazanımlar; ülke-
lerin gelişmesi, toplumların refah ve huzurunun 
artması üzerine etkili rol oynamaktadır. Yapılan 
araştırmalara göre, ülkemizdeki diş fırçalama ora-
nı oldukça düşük. Türkiye’de kişi başına düşen diş 
macunu tüketimi yılda 80-85 gram arasında iken 
gelişmiş ülkelerde 155-480 gram arasında değiş-
mektedir. İngiltere’de bir kişi yılda 2.4 diş fırçası, 
İsveç’te 2.5 diş fırçası kullanırken, Türkiye’de 4 

Röportaj/ Fotoğraf: Elif EMİROĞLU

Prof. Dr. Kamile ERCİYAS

kişiye bir diş fırçası düşüyor. Türk Diş Hekimleri 
Birliği’nin araştırmasına göre; Türkiye’de 6 yaş 
grubunda süt dişlerinde yüzde 83 oranında; 12-13 
yaşlarında her 100 yüz çocuktan 83’ünün dişlerin-
de çürük bulunuyor. Nüfusun %10’u diş hekimine 
hiç gitmezken, %43’ü ise 1 yıldan beri diş hekimi-
ne gitmiyor. 

Ağız	ve	diş	sağlığı	haftası	ile	ilgili	neler	söyle-
mek	istersiniz?
Bilimsel diş hekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908’de 
başlaması nedeniyle ülkemizde her yıl 22 Kasım 
günü Diş Hekimliği Günü, 22 Kasımı içine alan 
hafta ise Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ola-
rak kutlanmaktadır. Toplumda ağız diş sağlığı bi-
lincinin oluşması, korunması ve ihtiyaç duyulan 
tedavilerin yürütülmesinde özveriyle çalışan tüm 
meslektaşlarımın Diş Hekimliği Günü’nü kutlar, 
toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine 
yönelik oluşturulan farkındalığın artarak devam 
etmesini temenni ederim.

Bakımlı	 ve	beyaz	dişlerin	gündelik	 hayatımız-
daki	önemi	tartışılamaz.	Size	göre	dişler	sosyal	
hayatımızı	nasıl	etkiliyor?
İletişimin temelini oluşturan konuşmanın en önem-
li unsurlarından biri olan ağız ve dişler, kişinin ken-
dine olan özgüveninde etkin rol oynuyor. Sosyal 
hayatta ve iş hayatında güzel bir gülümsemenin 
etkileri yadsınamaz. Bu yüzden kişilerde oluşan 
diş çapraşıklığı, diş çürüğü, diş eksikliği ya da diş 
etlerinin fazla görünmesi gibi sorunlar özgüveni 
zedeleyebiliyor. Güçlü akademik kadrosuyla fa-
kültemizden veya profesyonel bir diş hekiminden 
mutlaka yardım alınmalıdır.

Türkiye’de	en	yaygın	diş	hastalığı	nedir?
Ülkemizde de en yaygın olarak görülen diş hastalı-
ğı diş çürüğüdür. Bununla birlikle diş eti hastalıkla-
rının da görülme sıklığı oldukça yüksektir. 

İleriye	yönelik	projeleriniz	var	mı?
Son zamanlarda diş hekimliği alanındaki bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler; bilgisayar tasarımlı sis-
temler, kök hücre çalışmaları ve kozmetik yönün-
de olmaktadır. Bu sistemlerin öncelikli geliştirilme-
si ve kullanılması beklenen kurumlar; araştırma 
merkezleri ve üniversitelerdir. Bu bağlamda he-
deflerimiz; ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve 
lisansüstü eğitimde tercih edilen fakülte olmaktır. 
AB üyesi ülkeler ile diploma denkliği sağlayarak, 
akademik yayın ve tedavi hizmetleri verimliliğinde 
lider olmak, AR-GE laboratuvarları kurmak,  has-
ta memnuniyeti oranını artırmak, özel gereksinimli 
hastaların tedavi olabileceği üniteler kurmaktır.
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Hasta	Taşıma	Birimi’nin	işleyişi	nedir?
Bu birimde güler yüzlü hizmet anlayışı benimsenerek hasta ve hasta 
yakınlarına profesyonel hizmet verilmektedir. 

Bu birimin kurucusu GAÜN Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Cuma Yıldırım, Sorumlusu ise Hastane Müdür Yardımcı Suat 
Uçan’dır. 

8 personelin hizmet verdiği bu birimde hastanemize başvuran; refakat-
çisi olmayan mağdur vatandaşlara refakat edilmekte, hastanın tetkik ve 
tedavisi amacıyla bir klinikten diğerine, ameliyathaneye, başka birimlere 
transferi güvenli bir şekilde sağlanmaktadır. Yüzün üzerinde tekerlekli 
sandalye sayısı ile hizmet veren birimimizde,  aynı zamanda Onkoloji 
Hastanesi’nde tedavi gören hastalarımız da karşılanmakta, buradaki tanı 
ve tedavi hizmetleri sırasında onlara eşlik edilmektedir. 

Hastanın kısa sürede başka birimlere nakli için personel tarafından 
“Hasta Taşıma Asansörü” ile asansör hizmetinin de sağlandığı birimde 
ihtiyaç sahibi hastalara tekerlekli sandalye ve sedye hizmeti sunulmak-
tadır. 

Hastaların	dikkat	etmesi	gereken	hususlar	nelerdir?
Ancak hasta taşıma birimi kontrolünde bulunan tekerlekli sandalyele-
rin hasta ve hasta yakınları tarafından kullanılması konusunda dikkat 
edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur.  İhtiyaç sahibi hasta; teker-
lekli sandalye hizmeti almak istiyorsa hastanın ya da yakının tekerlekli 
sandalye karşılığında kimliğini hasta taşıma birimi personeline bırakması 
gerekmektedir. Hasta ve hasta yakınları hastaneden ayrılırken tekerlekli 
sandalyeyi birime teslim ederek, kimliklerini tekrar alabilmektedirler. Bu 
uygulamayı yapmamızdaki amaç kötü niyetli kimselerin önüne geçebil-
mektir. Bilinmelidir ki ihtiyaç durumunun dışında tekerlekli sandalyelerin 
kullanılıyor olması da ihtiyaç sahibi bir hastanın mağduriyetine sebep 
vermektedir. Hastanemize başvuran hastalarımızdan bu konuda hassa-
siyet göstermelerini istemekteyiz. Biz bu işleyişimizle tekerlekli sandal-
yelerin bir yerde toplanmasını sağlamakta ve gerçekten ihtiyaç duyan 
hastaların tekerlekli sandalye bulmaları konusunda sıkıntı yaşamasının 
önüne geçmekteyiz.

Hastaların hak ve mahremiyetlerini profesyonellik ve gizlilik çerçeve-
sinde koruyarak işleyiş gösteren birimimiz; hasta ve hasta yakınlarının 
gösterdiği hassasiyetle daha iyi hizmet vermeyi hedeflemektedir. 

Hastanemiz	bünyesinde	hizmet	veren	Hasta	Taşıma	birimimiz	kurulduğu	günden	bu	yana	işleyişine	başarıyla	devam	et-
mektedir.	

Hasta	taşıma	biriminin	kurulmasını	sağlayan	GAÜN	Hastanesi	Acil	Tıp	Anabilim	Dalı	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	Cuma	Yıldırım,	
“2005	yılında	Başhekim	Yardımcısıyken	Gaziantep	Üniversitesi’nin	o	dönem	rektörü	olan	Sayın	Prof.	Dr.	Erhan	Ekinci	hasta-
ne	içi	hasta	taşımada	problemler	olduğunu	söyleyerek	bu	konuda	çalışmalar	yapmamızı	istedi.Bunun	üzerine	konuyla	ilgili	
literatürleri,	makaleleri	taradık.	Yurt	içinde	hiçbir	kaynak	yoktu.	Yurt	dışında	da	elle	tutulur	bir	şey	yoktu.	Hal	böyle	olunca;	
biz	bir	şey	geliştirelim	dedik	ve	bir	sistem	geliştirdik.	Bu	sistemle;	hastane	içerisinde	istasyonlar	kurduk.	Bu	istasyonlarda	
elemanlar	istihdam	edip,	oralara	sedyeler	yerleştirdik.	Hastane	içerisinde	ambulans	çalışma	sistemine	benzer	bir	taşıma	
ekibi	oluşturduk.	Çalışan	personellerimize	ilk	yardım,	temel	yaşam	desteği	uygulamaları,	hasta	taşıma	v.b.	eğitimler	verdik.	
Güzel	bir	sistem	oluşturduk.	Bu	oluşturduğumuz	sistemi	bir	yayın	haline	getirdik.	Yayınımız	2006	yılında	İstanbul’da	askeri	
müzedeki	bir	kongrede	en	iyi	proje	ödülü	seçildi.	Sonrasında	ise	sistemimiz	Türkiye’de	de	yayılmaya	başladı.	Hastanelerde,	
hastane	içerisine	profesyonel	ekipler	oluşturulmaya	başlandı.	Bu	vesileyle	birçok	yere	örnek	olduk”	ifadelerine	yer	veriyor.

HASTA TAŞIMA
BİRİMİHastane Müdür Yrd. Suat UÇAN


