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AKÇADAĞ İLÇESİ 
  
1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
  
Coğrafi özellikleri 
Akçadağ, Malatya'ya bağlı bir ilçe merkezidir. Malatya’nın 37 km. batı ve kuzey batısında 850 
ile 1660 rakımları arasında, ilçenin doğusunda Malatya merkez ilçesi, güneyinde Yeşilyurt ve 
Doğanşehir ilçesi, batısında Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçesi, kuzeyinde Darende ve 
Hekimhan ilçeleri bulunmaktadır. 
 
Demografik özellikler:  
İlçenin nüfusu 28.283 olarak açıklanıyor (http://www.malatya.gov.tr/akcadag). 
 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş?) 
İlçenin zarar gören ve ölümlerin en fazla olduğu bölgelerinin merkez Başpınar, Bahar ve Ören 
mahalleleri olduğu öğrenildi. Nüfusu 28.283 olan ilçede vefat sayısı 35-40 civarı olarak 
bildirildi.  
 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
Deprem sonrası, merkez nüfusu pek değişmemiş, bunun nedeni, Akçadağ’dan gidenler 
olurken, bir o kadar nüfusun da Malatya’dan Akçadağ’a gelmesi olarak gösteriliyor. 
 
Temel Gereksinimler: 
Su:  Şebeke suyu var, içilebileceği söylenmiş. 
 

http://www.malatya.gov.tr/akcadag


Sağlık Kurumları: 
 
Birinci basamak sağlık kuruluşları: 
İlçede 6 ASM olduğu, açık fakat düzensiz çalıştıkları bilgisi verildi. 
 
İkinci basamak sağlık kuruluşları: 
Devlet hastanesi, ilk depremden beri faal, diyaliz çalışıyor. Binaya hafif hasarlı raporu 
verilmiş, halihazırda bu hasar onarılmış ve boyanmıştı. Personel, binanın dayanıklı olduğu 
kanısında. Röntgen ve laboratuvar çalışıyor. Doğanşehir’in hastalarını da alıyorlar. 
Hastanenin cerrahi branşları ve acil uzmanı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine destek 
için gönderilmişler. Hekimler 48 saat nöbet çalışıp, 7 gün boş şeklinde çalışıyor, kalan 
zamanda kendilerinin depremden kaynaklanan problemlerini çözmeye çalışıyorlar. 
Toplamda günlük 250 poliklinik yapılıyor. 
 
Hastane mutfağı çalışıyor, günde 200 kişilik yemek çıkıyormuş. Depremin ilk 3 günü gıda 
sorunu varken, 1000 kişilik yemek çıkarmışlar ve halka yemek vermişler. 
  
KALE İLÇESİ 
             
Demografik özellikler ve etkilenen nüfus: 
2020 Sivrice depreminde yaşanan yıkımlar sonrasında yeni binaların alçak ve genelde bahçeli 
planda yapılması ve depremin şehrin doğu kesimlerinde daha hafif hissedilmesinin de 
etkisiyle, Kale ilçesi yıkım olmayan bir ilçe. Normalde 2000-3000 olan nüfusun, 15-20 bine 
çıktığı belirtiliyor. 
  
 
Doğanyol, Pötürge ve Arapgir ilçelerinde de yıkım yok, ancak depremde zarar gören Malatya 
merkez ve diğer ilçelerden, buralara doğru önemli bir göç hareketi var. Bu durum, yakın ve 
orta vadede yerel yönetim, barınma, sağlık ve istihdam başta olmak üzere önemli sosyal ve 
ekonomik sorunların gelişmesine aday görünüyor. 
 


