ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN İŞLEVSİZ HALE
GELMESİ VE BUNUN OLUMSUZ SONUÇLARININ GİDERİLMESİ
İÇİN ORTAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU
İlimizde 73 yıldan beri kesintisiz olarak hizmet veren, Rızaiye Mahallesi İnönü
Caddesi No: 74 Merkez Elazığ adresinde (İnönü Caddesi olmasına rağmen halk arasında
Hastane Caddesi olarak ifade edilmektedir) bulunan 922 yataklı tam teşekküllü A1 Sınıfı
Hastane olarak faaliyet gösteren Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni yapılan
1038 yataklı Şehir Hastanesi’ne taşınması her ne kadar yeni bina, donanım vb. imkanlar
sağlasa da şehrimizi, sosyal, ekonomik, sağlık, istihdam ve daha bir çok alanda büyük
zarara uğratmaya başlamıştır.
Söz konusu zararlar; aşağıda başlıklar halinde sıralanarak belirtilmiştir.
OLUMSUZ ETKİLENEN NÜFUS
Bu taşınmayla kapatılan hastaneye yürüme mesafesinde bulunan 12 mahalle ve bu
mahallelerde yaşayan 102 bin kişi doğrudan etkilenmiştir. Bu nüfus Elazığ’ın 10 ilçesinin
hepsinden daha fazla, 9 ilçenin nüfusunun toplamı kadar büyüktür.
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Kapatılan Eğitim Araştırma Hastanesi 1432 yatak kapasitesi ve yaklaşık 750 genel
hasta yatak sayısıyla hizmet verirken yeni yapılan 1038 yatak kapasiteli şehir hastanesinde
sadece 500 genel hasta yatak sayısıyla genel hastane olarak dizayn edilmiştir. Yani şehir
hastanesi kapalı alan bakımından eski devlet hastanesine göre çok daha büyük olmasına
rağmen kapasite bakımından eski devlet hastanesine oranla çok daha küçüktür.
TAŞIMA
İlimiz Merkez İlçesi’nde 438.000’den fazla nüfus yaşamaktadır. Şehrin bütün ulaşım
ağları var olan tek Merkez İlçeye odaklanarak oluşturulmuştur. Dünyanın bütün şehirlerinde
olduğu gibi Elazığ’da da nüfus büyük oranda şehrin bilhassa Hilalkent, Abdullahpaşa,
Çaydaçıra, Sürsürü, Ataşehir, Cumhuriyet, Bahçelievler, Hicret Mahallesi gibi şehrin
batısında yer alan mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Bu yerleşim birimlerinde bulunan başta
Fırat Üniversitesi’ne ait birimler, öğrenci yurtları, ilk ve orta derecede her türlü eğitim
öğretim kurumu ile birlikte söz konusu alanda büyük bir nüfus hareketliği mevcuttur. Taşınan
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi konumu itibarıyla şehrin geneline hizmet verebilecek
stratejik konuma sahiptir. Şehir nüfusunun %80’i ile İlçelerden gelen hastalar ilçe ve köy
garajlarının merkezde olması da dikkate alındığında çoğu zaman yürüyerek veya 1 araçla
hastaneye ulaşırken, yeni şehir hastanesine yürüyerek gidilemediği gibi çoğu zaman 2 araç ile
ancak ulaşılabilmektedir.
Ülkemizin ve şehrimizin gelir seviyesi düşünüldüğünde bu durum halkı sıkıntıya
sokmakta ve birçok hasta bu sıkıntıdan dolayı hastaneye gidememektedir. Ticari işletmeler,
Valilik, Belediye, Adliye, Emniyet gibi, genel ve yerel idare binalarının merkezde olması,
nüfus ve ticaret unsurlarının merkezde yoğunlaşması ve bu durumun çok kısa sürede
değişmeyeceği göze alındığında şehrin ticari kapasitesinin ve sosyal etkileşimin azalacağı,
dolayısıyla işletmeler ve ticarethanelerin kapanmasıyla istihdam gibi yaşamsal sorunların
ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.
ACİL ve AFET
Trafik kazası, kalp krizi, terör saldırıları başta olmak üzere hayati önem arz eden
özellikle geçmişte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına yapılan hain saldırıda yüzlerce
insanımızın yaralanması ve bu hastaların yakında bulunan tam teşekküllü devlet hastanesinde
yapılan ilk müdahaleler sayesinde can kaybının önlenmesi, 438 bin merkez nüfuslu bir
şehirde tam teşekküllü bir devlet hastanesinin varlığını zorunlu kılmaktadır.

TİCARİ HAYAT
Çok yakın bir zaman diliminde milyonlarca Türk lirası harcanarak depreme karşı
güçlendirilen ve kapasitesi artırılarak yeniden inşa edilen A1 sınıfı tam teşekküllü devlet
hastanesi yaklaşık 1 yıldır yeni yapılan acil birimi ve yine yaklaşık bir yıldır yeni yapılan
yoğun bakım ünitesiyle, Baypas ve onkoloji (Kanser)ameliyatlarının da eksiksiz yapılabildiği
köklü bir hastaneyken tamamen kapatılarak; işlevsiz hale getirilmesi devletimizi büyük maddi
zarara sokacaktır.
Bu taşınmadan dolayı şehrin ticaret merkezi de olan şehir merkezi ve devlet hastanesi
civarındaki işletmelerin kapanmasıyla 10.000’lerce insanın işsiz kalmasına neden olacaktır.
Şehir hastanesindeki yaklaşık 1700 yeni istihdam işsiz kalacak sayıyla kıyaslanamayacak
kadar azdır. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi özellikle 100.000’e yaklaşan nüfusu ile
komşu Tunceli halkına da hizmet vermektedir. Elazığ’a gelen her komşu şehir halkı
hastanemiz civarında bulunan ticari işletmelerden alış veriş yapıp şehrin ekonomisine can
suyu olmaktadır. Sadece Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu Rızaiye
Mahallesinde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 206, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı 462 ticari işletme mevcuttur. Bu işletmelerin büyük çoğunluğu hasta, hastane
bağlantılı hizmet vermekteyken hastanenin kapatılmasıyla bu işletme sahipleri ve çalışanları
işsiz kalacaktır.
Elazığ Devlet Hastanesi ve Harput Devlet Hastanesinin kapatılarak Elazığ Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile birleştirilmesi sonrasında Şehir Hastanesinin açılmasıyla İlimizde
İkinci basamak Devlet Hastanesi kalmamıştır. Hastalar Aile Hekimi veya direk üçüncü
basamak Üniversite hastanesinden veya Özel Hastanelerden hizmet almak zorunda
bırakılmıştır. Kayseri, Adana, Mersin gibi illerde de açılan Şehir hastaneleri olmasına karşın
bu illerde eski Devlet Hastaneleri 2. Basamak Devlet hastanesi olarak hizmet vermeye devam
etmektedir.
Yukarıda sayılan başlıca sebepler halihazırda kurulu tam teşekküllü cihazlarıyla, Acil
Servisi, Kardiyolojik Yoğun bakımı, bütün servis yatak ve aletleriyle eski devlet hastanesinin
(Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 2.basamak hastane olarak yeniden faaliyete sokularak
Elazığ halkının ticari, istihdam, sosyal ve sağlık hizmetleri bakımından karşı karşıya
bırakıldığı bu mağduriyetinin giderilmesi aciliyet arz etmektedir.
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin İlimizde olmayan 2. Basamak Devlet
Hastanesi olarak yeniden hizmete açılması için gereğini takdirlerinize arz ederiz.
ELAZIĞ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MESLEK ODALARI

