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    İzmir doğumlu Dr. Abdullah SAYINER İzmir Lisesi’nden sonra Askeri Tıbbiye’ye girmiştir. Tıbbiye’yi bit

irdikten sonra Hanife Hanım ile evlenir.Eşini ebelik eğitimi için okula gönderir. Bir süre Tire’de çalıştıktan s

onra Buldan’a göçerek Hükümet Tabibi olarak göreve başlar.  

   Dokumacılığın bugün bile önde gelen uğraş olmayı sürdürdüğü Buldan’da dokuma tezgâhları da bodrum ka

tlarında güneş görmeyen, nemliortamlarda bulunmaktadır. O günlerin Türkiye’sinde yoksulluğun da önde gel

en illet olduğu anımsandığında verem kaçınılmaz bir son gibidir. 

    1930’lu ve 1940’lı yılların Türkiye’sinde veremden ölüm oranlarının sırasıyla  % 0.0071 ve % 0.0046 oldu

ğunu anımsatmakta yarar var. Kendiside bir verem hastası olan Dr. Abdullah SAYINER bu derdin yarattığı s

ıkıntıları yaşayarak öğrenmiştir. 

    Henüz ilaçla tedavinin söz konusu olmadığı bu dönemde temiz havanın şifa bulmada önemli olduğundan h

areketle Dr. Abdullah SAYINERBuldan’a bir hastane kazandırmaya kararlıdır. Bu amaçla 1951’de bir dernek

 kurmakla başlar işe. Derneğin iki önemli amacı vardır. Birincisiolabildiğince çabuk şekilde hastane projesini

 yaşama geçirmek. İkincisi ise, hastalara her anlamda destek sağlamak. 

    Özellikle, hastane projesinin tamamlanması amacıyla parasal destek sağlanması için dokumacılar kooperatif

ine satılan her tomar iplikten belirli biryüzdenin hastane inşaatına yönlendirilmesi bile denenmiştir. Buldan’da

 yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs şirketinin bilet başına belirli bir parayıhastane inşaatına bağışlaması bir b

aşka kaynak olmuştur. 

    Altı yıl süren inşaat sırasında diğer yandan da hastane bahçesi ve çevresinin ağaçlandırılması unutulmamışt

ır. 

    Bunca olumlu özelliğinin yanı sıra iki çocuk babası olan Dr. Abdullah SAYINER ailesine olan düşkünlüğü

yle de tanınır. 

    Kısmi felç geçiren Dr. Sayıner ailesiyle birlikte İzmir’e göç etmek zorunda kalır. Tamamlanan yapıtı döne

min Başbakanı tarafından 1958’dehizmete açılır. Açılışta bulunamayan Dr. Abdullah SAYINER kısa süre son

ra yaşama gözlerini kapatır. 

    Cenazesi toprağa verilmeden önce bir gece Buldan’da yapımına ön ayak olduğu hastanede bekletilir. 

    1961 yılında ise dernek yönetiminin aldığı kararla adı ölümsüzleştirilmek üzere yaptırdığı hastaneye verilir. 

    04/06/2011 tarihinde de Buldan 'da Dr. Abdullah SAYINER adını ölümsüzleştirmek için heykeli dikilerek 

törenle açılışı yapılmıştır. 


