
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ŞİŞLİ ETFAL’İN YENİLENEREK YERİNDE 
KALMASINA YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI 

 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Sağlık Emekçileri, 

Sağlık Hakkına ve Şişli Etfal’e Sahip Çıkma Mücadelesi Veren Değerli Şişli Halkı, 

Sağlıkta kamusal hizmet anlayışını esas alan sağlık emekçileri örgütleri olarak hepinizi 
saygıyla selamlıyoruz. 

Bugün, kökleri derinlerde olan, kuruluşundan bugüne milyonlarca insana şifa 
dağıtmış, halen Şişli ve civarındaki ilçelerde yaşayan 1 milyon insanın doğrudan sağlık 
güvencesi durumundaki, 122 yıllık bir çınarın önünden sesleniyoruz size.  

Bir çocuk hastanesi olarak kurulmuş, zamanla büyümüş, gelişmiş, ülkemizin seçkin 
hastanelerinden birisi haline gelmiş Şişli Etfal’in önündeyiz. 

Şişli Etfal, tam teşekküllü bir hastane olarak sadece Şişli ve bölge halkına değil, son 
derece donanımlı, yetkin, özellikli birimleriyle tüm ülkemize hizmet sunan bir 
hastanedir.  

Değerli Dostlar, 

Sağlıklı yaşam temel bir haktır. Devlet her yurttaşına ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini 
sunmakla yükümlüdür. Bu, devletin asli görev ve sorumluluklarındandır. Sağlık 
hizmetini vatandaşı için erişilebilir kılmak da bu sorumlulukların bir parçasıdır. 

Oysa bugün burada, Şişli’nin tam merkezinde, kuşaktan kuşağa halka şifa dağıtmış, 
burada doğanların burada çocuk sahibi oldukları, torunlarını kucaklarına aldığı, 
bölgedeki merkezi konumuyla insanların kolay erişebildiği hastanemiz, halkın ve sağlık 
emekçilerinin elinden alınmaya çalışılmaktadır. Devlet, 122 yıldır halka sağlık 
şemsiyesi olmuş bu dev çınarı kökünden kesmeye çalışmaktadır. 

Dakikaların bile önemli olduğu bir kalp krizinde, doğum sancısında, ağır yaralanmalı 
travmalarda, büyük felaketlerde hızlı müdahale imkanı sunan hastanenin temelli 
taşınması durumunda, yüzbinlerce insanın kaderiyle oynanacaktır. 

Yurttaşların, özellikle yaşlılar ve engellilerin uzak bölgelerdeki hastanelere gitmesi 
eziyete dönüşecektir. Bugüne kadar kapısından girdiklerinde her türlü sağlık hizmetini 
alabildikleri hastane ortadan kaldırılacak, farklı sağlık şikayetleri için farklı hastanelere 
gitmek zorunda kalacaklardır. 

Şişli Etfal’den doğacak boşluğu doldurabilecek başka bir kamu hastanesi yoktur. Şişli 
Etfal’in kapatılması ile birlikte kamusal sağlık hakkına erişim zorlaşacak, çevre 



hastanelerin hasta yükü artacak, bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanacaktır. 
Yüz binlerce insan, devletin sağlık imkanından mahrum bırakılacak, özel-paralı 
hastanelere mahkum edileceklerdir.  

Devletin yurttaşının ayağına sağlık hizmetini götürmesi gerekirken, 122 yıldır 
yurttaşının yanı başında hizmet veren hastaneyi elinden almaya çalışması anlaşılır bir 
durum değildir.  

Üstelik tasfiye edilmeye çalışılan, yerine ne konacağı ise bir türlü açıklanmayan Şişli 
Etfal, sadece halka şifa dağıtan bir hastane değil, o şifayı dağıtan doktorları da 
yetiştiren, yüksek nitelikli bir sağlık kurumudur. Tam teşekküllü olmasının avantajıyla, 
yetkin ve deneyimli hocaların yönetimindeki branşlarında uzmanlık eğitimlerini 
tamamlayan binlerce doktor, sadece Şişli’de değil Türkiye’nin dört bir yanında şifa 
dağıtmışlardır, dağıtmaya devam etmektedirler. Şişli Etfal, kuşaktan kuşağa sadece 
hastalara şifa olan bir hastane değil, kuşaktan kuşağa doktorlar da yetiştiren bir 
hastanedir.  

Bölünüp parçalanıp başka yerlere taşınarak tam teşekküllü hastane hüviyetini 
kaybedecek Şişli Etfal’in, uzman doktor yetiştirme vasfının da zarar göreceği açıktır. 
Bu Türkiye sağlık sisteminin de kaybı olacaktır. 

Değerli Dostlar, 

Şişli Etfal’in yorgun binalarının depreme karşı yeniden yapılması bir zarurettir. Ancak, 
bu zaruret, kent merkezindeki rant değeri yüksek, iştah kabartan bu arazinin farklı 
amaçlar için kullanılmasına yönelik fırsatçılığa dönüştürülmemelidir.  

Öte yandan, kent merkezlerindeki sağlık kurumlarını tasfiye ederek yerine ticari esaslı, 
bir avuç zengin hastaya hizmet sunan yapılar oluşturulmaya çalışılması da kabul 
edilemez. Bu türden niyetler varsa bundan hemen vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz. 

Değerli Dostlar, 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Biz sağlık emekçileri, bölge halkıyla birlikte hastanemize sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. 

Her gün binlerce insanın muayene olduğu, bine yakın insanın acil servisinde hizmet 
aldığı 600 yataklı hastanemizin elimizden alınmasını istemiyoruz. Halkın sağlık 
hizmetlerine erişim hakkına darbe vurulmasını kabul etmiyoruz. 

Şişli Etfal’in geleceği planlanırken, pandemi sürecinde halka büyük hizmetler sağlamış 
hastanemizin olmadığı bir durumda yeni pandemilerde, salgın hastalıklarda, kitlesel 
saldırılarda, büyük İstanbul depremi gibi felaketlerde bölge halkının ne duruma 
düşeceğinin dikkate alınmasını istiyoruz. 

Bizler, binalarımızın güçlendirilmesini, sağlık çalışanlarımız, hastalarımız ve hasta 
yakınları için daha konforlu ve donanımlı bir hastane haline getirilmesini takiben Şişli 



Etfal’in, tüm birimleriyle, çalışanlarıyla, aynı yerinde halka hizmet sunmaya devam 
etmesini istiyoruz. 

Uzman doktorlar yetiştiren yüksek nitelikli bir sağlık kurumu olan Şişli Etfal’in bu 
niteliğini kaybetmemesini, binlerce yeni uzman doktorun yetişmesini sağlayan bir 
eğitim ve araştırma hastanesi olmaya devam etmesini istiyoruz. 

Şişli Etfal yuvasına dönerken, bugün taşındığımız Seyrantepe ve Sarıyer bölgesinde 
halka nitelikli sağlık hizmet sunan kurumların, hiçbir zarar görmeden, yine donanımlı 
olarak hizmet sunmaya devam etmelerini istiyoruz. Çünkü, nitelikli, parasız sağlık 
hizmetine erişmek herkesin hakkıdır.  

Karar vericilere sesleniyoruz: Bölge halkına, sağlık emekçilerine, Etfal esnafına, 
yaşlılara, engellilere kulak verin. Şişli Etfal’in tam teşekküllü olarak yerinde kalmaya 
devam edeceğine dair samimi, açık ve net bir açıklama yapın, güvence verin. Hepimiz 
planımızı bu güvenceye göre yapalım, hastanemize yeniden kavuşuncaya kadar 
hayatlarımızı düzenleyelim. 

122 yıllık bu sağlık çınarı yaşamaya devam etsin. Köklerinde, gövdesinde, 
yapraklarında binlerce yeni yaşam doğup, büyüyüp gelişsin, insanlara şifa sunmaya 
devam etsin. 

Aşağıda imzası bulunan sağlık çalışanları örgütleri olarak, Sağlık Bakanlığından ve 
karar vericilerden talebimiz açık ve net: Şişli Etfal Yenilensin, Yerinde Kalsın! 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 

 

İstanbul Tabip Odası 

İstanbul Eczacılar Odası 

İstanbul Diş Hekimleri Odası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) 

 


