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‹nflaat› 461 y›l önce tamamland›. 1843 y›l›nda kad›nlara
tahsis edildi. Bir dönem kad›nlar hapishanesine

dönüfltürüldü. Bak›ms›zl›ktan harab oldu, onar›ld›. Deprem
ve yang›n gibi nedenlerle çöktü, yeniden diriltildi. Bugün,
yeni aç›lan modern ek binas› ile birlikte Sa¤l›k Bakanl›¤›'na
ba¤l› tam teflekküllü bir E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
olarak yine ayakta, Türk Halk›n›n ve Türk t›bb›n›n
hizmetinde.

Kad›nlar›m›z tarih boyunca yapt›klar› darüflflifalar (has-
taneler) ve sosyal yard›m kurumlar›yla hastalara ve

düflkünlere yard›m etmifllerdir. Bunlardan biri de Kanuni
Sultan Süleyman'›n hasekisi, II. Selim'in annesi "Hürrem
fiah" yani "Haseki Sultan"d›r. Haseki Sultan, bugün Haseki
Hastanesi'nin bulundu¤u Avratpazar› mevkiinde, Mimar
Sinan'a cami, medrese, imaret, s›byan mektebi ve

darüflflifa ihtiva eden bir külliye inflaa ettirdi. Haseki
Külliyesi'nin flöhreti semtin ad›n› afl›nca bölge "Haseki"
ad›yla an›lmaya baflland›.

Haseki Sultan Darüflflifas›'n›n inflaat› 1550 y›l›nda
tamamland›. Zaman içinde de¤iflen fonksiyonuna

uygun olarak isim de¤ifltirdi. 1551 tarihli vakfiyesinde;
darüflflifan›n genel bir tedavi kurumu oldu¤u aç›kça belir-
tilir. Vakfiyede sa¤l›k personeli olarak; iki doktor, bir
kehhal (göz hekimi), bir cerrah, bir eczac›, dört hastabak›c›
ile idrar fliflelerine bakan iki hizmetli öngörülmektedir.
Vak›f koflullar›na göre, idari ve yard›mc› görevliler ile birlik-
te darüflflifada çal›flanlar›n say›s› 28’dir. Bu say› zamanla
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artm›flt›r. 1558 y›l›nda görevlilerin ücretleriyle birlikte
Haseki Darüflflifas›'n›n gideri, 114.550 akçeydi.

Darüflflifa, 1843 y›l›nda, kad›nlara tahsis edildi. Bu 
tarihten sonra; kimsesiz, bak›ma muhtaç, evsiz

barks›z hasta ve çaresiz kad›nlar› tedavi eden bir kad›n has-
tanesi oldu. 1869'da Zaptiye Müflirli¤i'nin yönetimine geçti
ve "Nisa Tevkifhanesi" ad›n› ald›. Art›k halk aras›nda
"Haseki Zindan›" ad›yla tan›n›yordu. Bir ara tevkifhanenin
iki ko¤uflu boflalt›l›p 30 yatakl› bir hastane haline getirildi
ve hasta tutuklu kad›nlara ayr›ld›. Resmi yaz›flmalarda,
“Haseki Tevkifhanesi’nde Bulunan Nisa Hastanesi" ad› 
kullan›l›yordu. Zaptiye Müflirli¤i'ne ba¤l› oldu¤u y›llarda,
yatan hastalar, zaptiye hekimleri taraf›ndan tedavi ediliyor,
zaman zaman da d›flar›dan baflvuran kad›n hastalara 
poliklinik hizmeti veriliyordu. Bir odas›nda muhtaç aceze
kad›nlar bar›n›yor, di¤er bir odas› ise kad›n tutukevi olarak
kullan›l›yordu. Bu dönemde, hekimler baflka görevleri
nedeniyle hastaneye 10-15 günde bir gelebildikleri için
düzenli tedavi yapam›yordu. llk olarak 1871 y›l›nda bir
eczac› ile Dr. Kiyako, 1872'de de ikinci bir hekim, daimi
statüde görevlendirildi.

Mart 1880'de hastanenin yönetimi fiehremaneti'ne
(belediye) geçti. Hastalar ile mahkum kad›nlar,

Sultanahmet'te yeni yapt›r›lan Nisa Tevkifhanesi'ne
nakledildi. Bak›ms›zl›ktan harabeye dönmüfl olan
darüflflifaya da düflkünler kabul edilmeye baflland›. fiehre-
maneti 1884'de Moral› Ali fiefik Bey'in kona¤›n› sat›n al›p
onard›. Böylece 1885'te yatak kapasitesi 100'e yükseldi.
Bir süre sonra eski bir bina olan bu konak da ihtiyaca
cevap veremez oldu. 1889'da y›kt›r›ld›, yan›ndaki Salih
Pafla Kona¤›'n›n bahçesinden bir bölüm istimlak edildi. Bu
arsa üzerinde, Mimar Patrocle Kompanaki'nin plan›na
göre, o y›llarda Avrupa' da çok revaçta olan pavyon 
sisteminde modern bir hastane yap›lmaya baflland›. Bu
plana göre hastanede 12 ahflap ko¤ufl, ameliyathane,
sterilizasyon odas›, iki katl› bir memurlar dairesi ile bir
aceze (düflkünler) pavyonu yer alacakt›. Ocak 1891'de,
dahiliye ve hariciye pavyonlar›yla, ameliyathane, memurlar
dairesi ve baz› müfltemilat hizmete girdi. Son derece 
modern ameliyathanesi sterilizasyona çok uygun bir
flekilde tavan› kubbeli olarak infla edildi, ya¤l›boya ile
boyand›, duvarlar› da camla kapland›. Yurdumuzda asepsi
ve antisepsi ilk kez burada uyguland›. Yatak say›s› 200'e
ç›kt› ve 1893 y›l›nda pavyonlara hasta kabul edilmeye
baflland›. 10 Temmuz 1894 günü meydana gelen büyük
depremde darüflflifa binas› büyük hasar görünce boflalt›ld›.

Hastane, 1908'de, II. Meflrutiyet'in ilan›ndan sonra
belediyeye ba¤l› olarak kurulan, Müessesat-› Hayriye-i

S›hhiyye Müdüriyeti'ne ba¤land›. Burada bar›nan düflkün-
ler ile sakatlar Darülaceze'ye nakledildi. Böylece yatak
say›s› 250'ye yükseltildi. Sulu konak aras› hastaneye dahil
edilerek cadde üzerindeki mutfak poliklinik haline getirildi.
Arka tarafta da büyük bir mutfak ve müstahdem lojman›
yap›ld›.
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1910'da ahflap pavyonlar, 1911-1913 y›llar›nda bofl olan
darüflflifa binas› onar›ld›. Tarihi darüflflifa binas›, "Haseki

Meccan›n Müflahedehanesi" ad›yla ak›l hastalar›n›n
gözlem ve tecriti için kullan›lmaya baflland›. 1911 y›l›nda
temeli at›lan Nurettin Bey Pavyonu araya giren Balkan ve
1. Dünya Savafllar› nedeniyle tamamlanamad›. Ancak
1924 y›l›nda hizmete girebildi. 50 yatakl› bu pavyon ile
yatak say›s› 300' e yükseldi. 1918'de ç›kan bir yang›n tari-
hi darüflflifa binas›n› yeniden harabeye çevirdi. Dönemin
Vali ve Belediye Baflkan› Lütfi K›rdar'›n gayretleriyle
1946'da onar›ma al›nd›, 1948 y›l›nda yeniden faliyete
geçirildi. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda hastanenin ad› 
"Türkiye Cumhuriyeti ‹stanbul fiehremaneti Haseki Nisa
Hastanesi" 1930' larda ise "Haseki Kad›nlar Hastanesi" idi.
1933 Üniversite Reformu'nda, Haydarpafla'da bulunan T›p
Fakültesi ‹stanbul yakas›na nakledilince; fakültenin kad›n-
do¤um, tedavi ve farmakoloji ile II. hariciye klinikleri
Haseki Hastanesi'ne yerlefltirildi. Bu s›rada müstahdem 
lojman› y›k›larak yerine 200 kiflilik bir anfi yap›d›. K›sa bir
süre sonra üst kat›na bir kat eklenerek 1935'te 35 yatakl›
bir septik do¤um servisi aç›ld›. Kad›n-Do¤um klini¤inin
buradan, 1967'de Cerrahpafla'ya tafl›n›ncaya kadar, yapt›¤›
çal›flmalar hastaneye bir do¤um hastanesi görünümünü
kazand›rd›.

‹stanbul'da 1951 y›l›nda uygulamaya konulan Klakson
Yasa¤›'n›n anlafl›lmas› için, Fahrettin Kerim Gökay'›n vali

ve belediye reisi oldu¤u 1952 y›l›nda, hastane bahçesinde
yap›m›na bafllanan bir binaya, sembolik olarak "Klakson
Yasa¤› Pavyonu" ad› verildi. ‹nflaat, belediyeden sa¤lanan
ödene¤e eklenen ba¤›fllarla k›sa sürede tamamland›.
Klakson Yasa¤› Pavyonu, 23 Kas›m 1953 günü törenle
hizmete girdi. 1962 y›l›nda bu pavyonun üzerine 60 yatakl›
ikinci bir kat ç›k›ld›. Burada ‹.Ü. T›p Fakültesi kad›n-do¤um
klini¤i 1967'de Cerrahpafla'ya tafl›n›nca, çevre halk›na
hizmet amac›yla yeni bir kad›n-do¤um klini¤i aç›ld›. Hasta-
ne bünyesinde; 1965'te; fizik tedavi ve rehabilitasyon,
elelektro-ensefalografi ve miyelografi merkezleri, 1968'de
psikoloji laboratuvar› kuruldu. 1972'te yeni Nureddin Bey
Pavyonu faaliyete geçti. Darüflflifa binas› 1946'da
onar›larak Haseki Hastanesi'nin poliklini¤i olarak yeniden
kullan›ma girdi. Vak›flar ‹daresi'ne ba¤l› olan Haseki
Külliyesi 1963'te genel onar›ma al›nd›. Onar›m çal›flmalar›
tamamland›ktan sonra Darüflflifa binas› 1974 y›l›nda
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› taraf›ndan kiraland› ve dini e¤itim
kurslar›na tahsis edildi.

1994 y›l›nda imzalanan protokolle Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
devredilen Haseki Hastanesi e¤itim hastanesine

dönüfltürüldü. 1998 y›l›nda Haseki E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi ad›n› alarak faaliyetlerini sürdürdü.
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2006 y›l› bafl›nda aç›lan ek hizmet binas›n›n temeli Op.
Dr. Alaattin YAVAfiÇA’n›n baflhekimli¤i döneminde

1985 tarihinde at›ld›. 21 y›l boyunca kaba inflaat olarak
bekleyen proje, Op. Dr. Haldun ERTÜRK’ün baflhekimli¤i
döneminde yeniden canland›r›ld›. Gerekli protokollerin
imzalanmas› ve ‹l Özel ‹daresi’nden gerekli ödene¤in
ayr›lmas›n› takiben nihayet 09.07.2004 tarihinde
9.818.500 YTL bedelle ihale edilerek k›sa bir zamanda
bugünkü halini ald›. Ek hizmet binas›nda Ortopedi ve
Travmatoloji, Kulak Burun Bo¤az, Beyin Cerrahisi, Göz,
Üroloji, Genel Cerrahi Kliniklerinin yerleflti¤i 114 adet,
banyo, tuvalet, telefon ve televizyonlu hasta odas›, 206
hasta yata¤›, 14 ameliyathane, 16 yo¤un bak›m ve reani-
masyon ünitesi, BBiyokimya ve Klinik Biyokimya,
Mikrobiyoloji Laboratuvarlar›, son sistem sterilizasyon biri-
mi, otomatik ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma sistemi
bulunmaktad›r.

Hedefimiz halen ciddi altyap› sorunlar› olan di¤er
binalar›m›z› da Haseki ad›na yak›fl›r kalite düzeyine

getirmektir. Bununla ilgili olarak projelendirme faaliyetleri
yürütülmektedir.
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