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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN 3 ÖNERİ 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan ARSLAN, İlimizdeki 193 Sivil Toplum Kuruluşunun ve 

halkın ortak beklentisinin karşılanması noktasında, yaklaşık 4 aydan beri atıl durumda olan Elazığ 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin; 2. Basamak Hastane, İhtisas Hastanesi veya F.Ü. Tıp 

Fakültesi’ne devredilerek yine hastane vasfında hizmet vermesi için girişim başlattı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

“16 Milyon TL destek verilecek” 
Elazığ TSO ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 

işbirliğinde 2019 Yılı Endüstriyel Gelişim Mali Destek 

Programıyla ilgili bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısı öncesinde 

açıklamalarda bulunan FKA Genel Sekreteri A.Vahap 

Yoğunlu destek programı ile 16 Milyon liralık bir 

kaynak aktarılacağını vurguladı. Yoğunlu ,”Program 

kapsamında TRB1Bölgesini oluşturan Elazığ, 

Malatya, Bingöl ve Tunceli illerine aktarılması 

planlanan kaynak miktarı 16 milyon TL olup, 

desteklenecek projelerle yaklaşık 32 Milyon TL’lik 

yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz 

konusu programlara başvuru kabulüne başlanmıştır. 

Projeye başvurusu 22.03.2019 tarihinde sona 

erecektir. Girişimcilerimiz başvurularını internet 

üzerinden gerçekleştirilecektir. Programımızın bütün 

ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” dedi.  

 

 

 

 

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi     
Kuruluş Amacına Göre Hizmet Vermelidir. 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin atıl durumda kalması veya amacı dışı kullanılmasının 
ilimiz ve ülkemiz adına önemli bir kayıp olduğunu ifade ederek, “75 
yıldan beri hastane olarak hizmet veren ve bu nedenle bulunduğu 
lokasyonu cazibe merkezi haline getiren Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin amacı dışı kullanılması veya atıl durumda bekletilmesi 
hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir kayıptır. 
Sivil toplum kuruluşlarımızın ve tüm halkımızın ortak talepleri 
doğrultusunda yapmış olduğumuz girişimlerimiz devam etmektedir. Bu 
hususu geçtiğimiz hafta içerisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın 
Şuayip Birinci ile yüz yüze görüşerek yeniden değerlendirme imkanı 
bulduk. Bu görüşmemizin ardından, hazırlamış olduğumuz talep 
yazımızı, Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Bakan Yardımcımıza, Sayın 
Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize ve 
Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Elazığ İl Başkanlarına 
ulaştırarak bu sorunun çözümüne katkı sağlamalarını talep ettik. 
STK’ların, iş dünyasının ve Elazığ halkının bu ortak beklenti ve 
talebinin kısa sürede sonuçlanması için girişim ve çalışmalarımız 
devam edecektir” dedi. 

 

 

 

İş Dünyasının Talebi 
Karşılanmıştır 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Elazığ TSO) 
Asilhan ARSLAN, “2018 yılı Aralık ayı içerisinde, Hazine ve 
Maliye Bakanlığından, 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek 
olan ÖTV ve KDV indiriminin, en az üç ay daha uzatılmasının 
daralan piyasaları rahatlatacağını ve vatandaşın da bütçesini 
zorlamayacağını ifade ederek talepte bulunmuştuk. Sayın 
Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından bugün sosyal medya 
üzerinden yapılan paylaşımda mobilya, beyaz eşya, otomotiv 
ve konutta ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha süreceği 
müjdesini paylaşması talebimizin karşılanması ve piyasaların 
rahatlaması açısından çok önemli bir destek olmuştur. 
Kendilerine iş dünyası adına teşekkür ediyor, düzenlemenin 
iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
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