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2018 yılı Temmuz ayı içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Fethi Sekin Elazığ Şehir 
Hastanesi’nin faaliyete başlaması ile birlikte Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harput Devlet 
Hastanesi’nin faaliyetlerine son verilmiştir. 

75 yıldan beri hastane olarak faaliyet gösteren ve bulunduğu lokasyonu cazibe merkezi haline getiren her 
iki hastanenin kapanması ile birlikte bölgede bulunan yaklaşık 1000 farklı iş konulundaki işletme ekonomik 
olarak zor durumda kalmış ve kepenk kapatmaya başlamıştır. Yine hastaneler nedeniyle yatırım amaçlı alınan 
işyerleri ve konutlar da değer kaybına uğramaya başlamış ve ilimiz ekonomisi bu anlamda ciddi bir kayıpla karşı 
karşıya kalmıştır. 

Bölgedeki işletmeler ile iki ayrı muhtarlığın Odamıza yaptığı çözüm üretme talebine istinaden ilimizde 193 
ayrı meslek kuruluşu ve STK temsilcisiyle üç ayrı toplantı yapılmış, bu toplantılarda Elazığ Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin 2. Basamak Hastane olarak hizmetine devam etmesi kararı çıkmıştır. Hazırlanan gerekçeli 
dosyamız ve imzalar Bakanlığımıza takdim edilmiştir. 

Sivil Toplum Kuruluşlarımız, halkımız ve işletmelerimizin bu talebine rağmen, ilimiz yerel basınında Elazığ 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Milli Eğitime devredilerek okul statüsünde hizmet vermesi ile ilgili bir tahsis 
girişiminin söz konusu olduğu paylaşılmıştır. 

Bu haber Elazığ halkının ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın tepkisini çekmiştir. 75 yıldan beri çok büyük bir 
sağlık yatırımı olarak Elazığ’a kazandırılan bu alanın amacı dışında kullanılması Elazığ halkı tarafından kabul 
ve takdir görmemektedir. 

Uzmanların katılımı ile hazırlıkları bir yıl süren Elazığ Kalkınma Kurultayında ilin üç öncü sektöründen biri 
Sağlık sektörü olarak tespit edilmiştir. Sağlık yatırımları malumunuz olduğu üzere çok ciddi altyapılar ve diğer 
donatıları içermektedir. Dolayısı ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin varlığı ilin Sağlık alanında bölgesel, 
lider bir il olması anlamında büyük bir avantajdır. Şehir Hastanesinin hizmete girmesi, Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin başka bir amaçla kullanılmasını gerektirmemekte aksine, fırsat görülüp, ilimizin öncü sektörü olan 
Sağlık Sektörünün güçlendirilmesi anlamında bu hastanelerin branş hastanesi veya 2. Basamak Hastane olarak 
hizmet vermesinin sağlanması gerekmektedir. 

Merkezde yer alan Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğunluk nedeniyle tıkanma noktasına gelmiş ve hizmet 
veremez durumdadır. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin bu yükünün azaltılması anlamında, Elazığ Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinin Üniversiteye devredilerek Tıp Fakültesine bağlı bir ihtisas hastanesi olarak da 
değerlendirilmesi mümkündür. Şehir Hastanesi yapılan diğer illerimizde de durum böyledir. Komşu ilimiz 
Malatya’da 13 katlı ve 300 odalı Kadın Doğum Hastanesi hizmete açılma aşamasına gelmiştir. Dolayısı ile 
ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılması ve toplumun beklentilerinin karşılanması anlamında, Elazığ Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin kuruluş amacına uygun olarak; 

1- İHTİSAS HASTANESİ 
2- FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NE DEVRİ 
3- İKİNCİ BASAMAK HASTANE şeklinde değerlendirilmesi talebimizin ivedi olarak gündeme alınması 

hususunu, Saygılarımla takdirlerinize arz ediyorum. 
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