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1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri:  

Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. 
Doğudan Bingöl, kuzeyden (Keban Baraj Gölü aracılığı ile) Tunceli, batı ve güneybatıdan 
(Karakaya Baraj Gölü aracılığıyla) Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri ile 
çevrilidir.  Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ yapılan ve yapılmakta olan 
barajların etkisi ile ılıman bir iklime geçiş yapmıştır. Bu sürecin sonucunda özellikle önceleri 
çok soğuk ve yoğun kar yağışlı geçen kışlar nispeten daha ılıman geçmektedir. İl Sınırları 
içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. Hazar Gölü, il merkezine 30 km mesafededir. 
Ayrıca Elazığ Keban, Karakaya, Kralkızı ve Özlüce gibi önemli baraj gölleri ile çevrilidir. 

Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  

Elazığ ili nüfusu: 591.497'dir. (TÜİK 6 Şubat 2023 verileri) 
Bu nüfusun % 84,25' u şehirlerde yaşamaktadır (2022 sonu).   
6 Şubat 2023 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 10 ilçe, 20 belediye, bu 
belediyelerde 152 mahalle ve ayrıca 550 köy vardır.  
 



 
 

6 Şubat 2023 tarihinde, önce Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7,8 şiddetinde, 9 saat 
sonrasında ise 7,6 şiddetinde Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olmak üzere gerçekleşen iki 
deprem, Elazığ merkez ve ilçelerde şiddetli olarak hissedilmiştir.  
Elazığ ilinde yıkılan bina sayısı 5-6 ağır hasarlı bina sayısının 1100 civarı olduğu tahmin 
edilmekte. Bu depremde Elazığ ili için yıkıcı etkisinin az olmasının en büyük nedeni olarak 
24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depremi sonrası hasarlı yapıların tespiti, yıkılacakların yıkılmış 
olması, orta hasarlılarında güçlendirme çalışmasına bağlı olduğunu düşünüyorlar. 
 



Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
 
Ekonomisi madencilik, sanayi, tarım ve ticarete dayanır. Keban Barajı'nın yapılmasından 
sonra tarıma elverişli toprakların bir kısmı su altında kaldığından, tarım alanlarının giderek 
azalmaktadır. 
 
TÜİK verilerine göre Elazığ’ın nüfusu 2018 yılında 595 bin 638 iken; 2019’da 4 bin 540 kişi 
azalarak, 591 bin 098 olmuştu. 2020 yılında ise Elazığ’ın nüfusu 2019 yılına göre 3 bin 138 
azalarak, 587 bin 960 oldu. Özellikle 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 
büyüklüğündeki deprem sonrası büyük ve ağır sorunlar yaşayan Elazığ’ın iç göç vermesine 
neden olmuştur. 
 

 
 
 



 
 
 
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

Edinilen bilgilere göre - 
(Bilgi kaynağı1: (kriz masası, 
sağlık müdürlüğü, toplum, 
medya...) 

 2 X X 

Tahmininiz2   X   
 
Elazığ ilinde yaşanan 2 can kaybının ilk deprem sonrası eşyaları almak için binaya giren 1 
vatandaş ve ona refakat eden 1 polis memurunun ikinci depremde binanın yıkılması sonrası 
enkaz altında kaldıkları belirtildi. 
 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
Deprem sonrası Elazığ ilinde kurulmuş yeni bir çadır kent ve konteynır kent bulunmamakta. 
Etkilenen nüfus daha çok 2020 depremi sonrası yapılan boş TOKİ’lerde hızlıca kendi 
imkanları ile yer kiralayarak geçmişler (2020 Elazığ depreminden sonra, Elazığ’da yapımı 
planlanan 24 bin 963 konuttan, 3 yıl içerisinde 21 bin 140'ı tamamlanabilmiştir).  
 



Şehirde bulunan 2 konteynır kent 2020 Elazığ/Sivrice depreminden sonra kalmış olup birinde 
Ukrayna savaşından gelen Ahıska Türklerinin olduğu diğerinde ise 70 konteynır var olup bu 
depremzedeler için yeniden düzenlendiği belirtildi. Evsiz kalan insan sayınsın çok az kaldığı 
evi hasarlı olanların çoğunun boş TOKİ’lere kendi imkanları ile yerleştiklerin belirtildi.  
 
Malatya sınırında olan Baskül, Ağın ve Keban ilçelerine yaklaşık 50- 60 bin insanın 
Adıyaman ve Malatya'dan göç aldıkları belirtildi. 
 

 
 

2020 Elazığ depremi sonrası yapılan TOKİ’ler 
 
3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su  -Şehir şebeke suyunda aksama olmadığı, ilk gün tedbir amaçlı kullanılmadığı daha sonra 
yapılan incelemeler ile kullanılmaya başlandığı belirtildi. Klorlama yapılmış, kullanılabilir 
durumdadır.  
 
Gıda- Şehirde market, fırın ve lokantalar genel olarak açık ve aktiftir. 
 
Barınma  
 

4. SAĞLIK HİZMETLERİ 

• Elazığ ilinde 1 tıp fakültesi hastanesi, 1 Şehir Hastanesi, 1 ruh ve sinir hastalıkları 
hastanesi ve 4 özel hastane bulunmaktadır.  

• Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Lepra(Cüzzam) servisi hasar almış ve 
deprem sonrası hızlıca boşaltılmış (Serviste yatan hasta sayısının 6 civarı olduğu 
belirtildi). 

• Kamu ve özel hastanelerde bir hasar durumu söz konusu olmadığı belirtildi.  
• Birinci basamak ve kuruyucu sağlık hizmeti veren binalarda hasar olmadığı söylenildi. 

Hasar aldığı bilinen aile sağlığı merkezi bulunmadığı belirtildi. 
• Çevre illerden şehir hastanesine ve üniversite hastanesine daha çok Malatya olmak 

üzere diğer illerden hasta geldiği belirtildi.  
• Aşı stoklarının yeterli olduğu bilgisi alındı.  

 



 

 
 
5. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ   
 
6. ALTYAPI  
 
Su şebekesi: Kente şebeke suyu verilmiş, klorlama yapılmış kullanılabilir durumdadır.  
 
Elektrik: işlevsel. Deprem esnasında çok kısa süreli bir elektrik kesintisi olduğu ardından 
hızlıca elektrik verildiği belirtildi. 
 
İnternet ve şebeke: işlevsel 
 
Kanalizasyon:   ð İşlevsel  
 
Atıkların toplanması ve yok edimi  ð Uygun ☑ Uygun değil  
 
Güvenlik: Geçici yerleşim alanlarında kolluk kuvvetleri tarafından sağlanmaktadır. 
 
Ulaşım olanakları (Bölgeye, bölge içi) 
Geçici yerleşim alanları kent merkezinden uzak olduğundan ulaşım ile ilgili sıkıntı  devam 
ettiği belirtildi. 
 
 

Gereksinim 
 

Acil 
mi? 

Yerel kaynaklardan ne 
kadarı karşılanabilir?  

Bölge dışından istenecek yardım Bilgi 
aldığınız 
yere göre 

Size göre 

Sağlık personeli yok yeterli yeterli yok 
 
 
 
 

yok yeterli Yeterli 
 . yok 



Tıbbi malzeme – ilaç 
Taşınabilir tıbbi 
bakım birimleri 
(çadır-konteyner...) 

yok yeterli yeterli yok 

Hasta nakil aracı yok yeterli yeterli yok 
Su yok yeterli yeterli yok 
Gıda  yok yeterli yeterli yok 
Seyyar tuvaletler x x x x 
Barınma  x x x x 

 
 

8. ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER  
 

 


