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“ETFAL YAPILSIN, YERİNDE KALSIN” 

 

Sevgili Dostlar, Değerli Basın Emekçileri,  

Şişli Etfal Dayanışması olarak, ilk basın açıklamamızı 5 Mart 2021 tarihinde yine 

burada yapmıştık. Etfal Hastanemizin bölünerek Büyükdere ve Seyrantepe’ye 

taşınmakta olduğunu, taşınma sonrası hastanemizin akıbetinin ne olacağı konusunda 

hiçbir açıklama yapılmadığını, hastanemizin Şişli’ye dönmeyeceği konusunda 

endişeli olduğumuzu ifade etmiştik. 

Yine aynı tarihte tüm Şişli’de yaygın bir şekilde dağıtmaya başladığımız 

bildirilerimizde ve Sağlık Bakanlığı’na yönelik dilekçe metnimizde, “Şişli Halkı olarak, 

hastanemizin depreme karşı güçlendirme çalışmalarının ardından aynı yerinde, daha 

modern koşullarda ve yine tam teşekküllü olarak faaliyetine devam edeceğine dair 

yetkililerden söz ve güvence istiyoruz” demiştik. 

Bu talep doğrultusunda 40 gündür mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz. Binlerce 

imza topladık. Sarı önlüklerimizle onbinlerce bildiri dağıttık. “Şişli Etfal Kapatılmasın”, 

“Etfal Yenilensin Yerinde Kalsın” yazılı pankartlarımız Şişli’nin caddelerini, 

sokaklarını, evlerimizin ve işyerlerimizin pencere ve balkonlarını süslüyor. Şişli Etfal 

renkleri her geçen gün Şişli’de daha görünür hale geliyor. Sosyal medya 

hesaplarımızdan onbinlerce insanla etkileşim halindeyiz. 

İmza kampanyalarımızda tanık olduğumuz halkın tepkisini, Etfal’i tasfiye etmeye 

niyetlenenlerin görmelerini isterdik. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyoruz. Arada 

bir imza topladığımız masalara yanaşsınlar, halkın nasıl tepki verdiğini, hastanesini 

nasıl sahiplendiğini bizzat kendileri görsünler, hastaneyi ellerinden almaya 

niyetlenenlere neler söylediklerini duysunlar. 

Bu süreçte sadece sahadaki çalışmalarla yetinmedik. Devleti temsilen çeşitli 

kurumların yetkilileriyle de görüştük, sorularımıza cevap aradık. Şişli Etfal Hastanesi 

Başhekimini, Şişli İlçe Sağlık Müdürünü ziyaret ettik. Kendilerine bizzat sorduk. “Şişli 

Halkına bir açıklama yapılmadı ve yapılmıyor, siz yetkili makamlardasınız, sizin 

bilginiz var mı? Şişli Etfal tekrar, tam teşekküllü olarak yerine dönecek mi” diye 

sorduk. 

Her iki yetkili de Şişli Etfal’in geleceğine dair kendilerinin de bilgi sahibi olmadıklarını 

ifade ettiler. 

Değerli Yurttaşlar, Basınımızın Değerli Temsilcileri, 



 
Bu nasıl bir iştir ki, 122 yıllık köklü geçmişe sahip, 1 milyona yakın nüfusa hizmet 

sunan, bu ülkeye binlerce uzman hekim yetiştirmiş, sadece Şişli’nin değil Türkiye’nin 

en özellikli hastanelerinden birisi deprem gerekçesiyle taşınıyor, sonrasında ne 

olacağını Başhekim de İlçe Sağlık Müdürü de bilmiyor. Bu nasıl bir gizlilik halidir! 

Kendi yetkililerinizden dahi gizleyecek nasıl bir proje var masanızın üzerinde?  

Bu durum endişelerimizi daha da artırmaktadır. Karar vericilerin kafasında, Etfal’in 

geleceğine ilişkin, halk sağlığını önceleyen, 122 yıllık sağlık çınarını tazelemeye ve 

güçlendirmeye çalışan bir proje olsaydı şimdiye çoktan açıklarlardı. Şişli halkı da bu 

kararı alkışlardı.  

Yetkililere sesleniyoruz. Halkın sağlık hakkına dokunmayın. Gelin yol yakınken, Etfal 

Hastanesinin depreme karşı yeniden inşasını takiben yerinde kalacağını ilan edin, 

halka bunun güvencesini verin. Halkla inatlaşmayın. Etfal arazisinden rant 

devşirmeye kalkışmayın.  

122 yıllık sağlık güvencemizin elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz! Etfal 

halkındır, kapatamazsınız, tasfiye edemezsiniz.  

Sevgili Dostlar, Basınımızın Kıymetli Temsilcileri, 

122 yıllık hastanemize sahip çıkma mücadelemizde geçtiğimiz hafta yaşanan önemli 

bir gelişmeyi de buradan paylaşmak istiyoruz. Şişli halkının yereldeki en büyük 

iradesi olan ve aynı zamanda halk sağlığının korunması misyonuna sahip bulunan 

Şişli Belediye Meclisi, Etfal Hastanesinin yerinde dönüştürülmesi ve tam teşekküllü 

olarak faaliyetine devam etmesi yönünde iradesini ortaya koyan bir karar aldı. Bu 

karar büyük bir oy çokluğuyla alındı. Oysa, bu kararın oybirliğiyle çıkmasını, Şişli 

halkının sağlık hakkına tüm siyasi parti gruplarının ve belediye meclis üyelerinin 

sahip çıkıp ortaklaşmasını temenni ederdik.  

Şişli Etfal Dayanışması olarak, halkın sesine kulak veren, halkın talebine sahip çıkan 

bu kararı yürekten selamlıyor, alkışlıyoruz. Bu kararın ortak bir karar olarak çıkması 

yönündeki hassasiyeti ve yoğun çabası nedeniyle Şişli Belediye Başkanı Muammer 

Keskin’e ve karara destek veren tüm belediye meclis üyelerine teşekkürlerimizi 

iletiyoruz.  

Hiçbir siyasi boyut taşımayan, sadece halkın sağlık hakkına sahip çıkan Belediye 

Meclisi kararına karşı-görüş bildiren meclis üyelerini ise kendi vicdanlarıyla baş başa 

bırakıyoruz. Umarız, temsil ettikleri insanların sağlık hakkını düşünerek bu 

tutumlarından tez zamanda vazgeçerler. 

Değerli Arkadaşlar, 

Şimdi gelelim imza kampanyamızın sonuçlarına. Sağlık Bakanlığı’na iletilmek üzere, 

Etfal’in yerinde dönüştürülmesi ve yerinde kalması talebiyle 5 Mart’taki basın 

açıklamamızla birlikte başlattığımız imza kampanyamız devam ediyor. 40 gündür, 

hem sahada ıslak imza topladık, hem internetten yol aldık. Şu an elimizde 



 
gördüğünüz dosyalarda bugüne kadar toplanan ıslak imzaların föyleri ile internet 

imzalarının dökümlerini görüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı’na teslim edinceye kadar 

imza kampanyamızın devam edeceğini de buradan duyurmuş olalım. 

İnternet üzerinden gerçekleştirdiğimiz kampanyada dün öğle saatlerine kadar 14.653 

imza toplandı. Kampanyanın sahadaki çalışmalarında da düne kadar 7.011 imza 

topladık. 40 günde toplanan 21.664 imza, Şişli halkının görüş ve düşüncelerini net bir 

şekilde ortaya koymaktadır: “Biz hastanemizi vermeyeceğiz, hastanemizden 

vazgeçmeyeceğiz. Etfal Şişli’nindir, Şişli’de kalmalıdır” diyor Şişli halkı.  

Değerli Dostlar, Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Normal şartlarda planımız, topladığımız imzalı dilekçelerimizi önümüzdeki günlerde 

Şişli’den kalabalık bir grup olarak Ankara’ya giderek, bir basın açıklamasıyla Sağlık 

Bakanlığı’na teslim etmekti. Ancak, olumsuz yönde seyreden pandemi şartlarını ve 

yasaklarını dikkate alarak bu kararımızı şimdilik askıya aldık. Dilekçelerimizin 

teslimini ne zaman ve nasıl yapacağımızın kararını, pandemi koşullarındaki 

gelişmeleri dikkate alarak önümüzdeki haftalarda belirleyip sizlerle paylaşacağız. 

Basın açıklamamıza burada son verirken, Şişli Etfal hastanemizin yenilenerek 

yerinde kalması yönündeki talebimizi tekrarlıyor, Şişli Halkı olarak bu yönde 

yetkililerden samimi bir söz ve güvence beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, iki hafta sonrasında, yine 

burada ve aynı saatte gerçekleştireceğimiz basın toplantımızda buluşmayı diliyoruz.  

Etfal Yapılsın, Yerinde Kalsın! 

 

Şişli Etfal Dayanışması 

 

Şişli Etfal Dayanışması Sosyal Medya Hesapları: 

Twitter: @EtfalSmas   Instagram: @sislietfaldayanismasi  

Facebook: https://www.facebook.com/sislietfaldynsma 

İmza kampanyası: change.org/sislietfalkapatilmasin 

https://twitter.com/EtfalSmas

