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1. Duruma genel bakış:  

 
Adana’nın Kozan, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde 28-29 Temmuz 2021 tarihlerinde başlayan orman 
yangınları ilçelere bağlı bazı köylerin hasar görmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda AFAD, Kozan 
Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, köy muhtarları, Türk Kızılay ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 
toplanan verilere göre orman yangınlarından Salmanlı, Bağözü, Kuytucak, Ergenuşağı, Akarca, Kızlarsekisi, 
Gökgöz, Topallı, Boztahta, Bucak ve Kahyalar köyleri etkilenmiştir. AFAD’tan alınan ilk bilgilere göre Kozan, 
Aladağ ve Karaisalı bölgelerinde toplamda 1197 binanın tahliye dildiği, toplamda 3322 kişinin Kozan’da 2705 
kişi, Aladağ ve Karaisalı’da toplamda 617 kişinin tahliyesinin gerçekleştiği ve öncelikle bölgedeki KYK 
Yurtları’na yerleştirildikleri bilgisine ulaşılmıştır. Bu köylerin 6’sında toplamda 75 hane zarar görmüştür. 
Geriye kalan 5 köyde ormanlık araziler hasar görürken hanelerde herhangi bir hasar gözlemlenmemiştir. 
Afetten etkilenen kişi sayısının tahmini olarak 150 kişi olduğu ve bu kişilerin kıyafetlerinin, mutfak gereçlerinin 
ve beyaz eşyalarının tamamen yandığı, evlerinin de yaşanmayacak hale geldiği Hayata Destek Ekibi 
tarafından yapılan hasar ve ihtiyaç tespit ziyaretlerinde belirlenmiştir. Kozan ve Aladağ Kaymakamlıklarının 
hafta başında yapacağı açıklama ile bu sayının netlik kazanması beklenmektedir. 
 
Saha Çalışması 
 
30.07.2021 tarihinde mevcut durum hakkında bilgi almak adına, Kozan Belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı 
ziyaret edilmiştir. Kozan Kaymakamlığı ile yapılan ilk görüşmede Hasar Tespit Ekipleri’nin henüz çalışmalarını 
bitirmediği belirtilmiştir. Buna istinaden Kozan Kaymakamlığı’ndan bilgi alabilmek için Kozan Kızılay Şube 
Başkanı ve Kozan Kaymakamlığı Özel Kalem Afet Odak Kişisi olarak iki kişinin iletişim numarası alınmıştır. 
Daha sonra Kozan Belediyesi ziyaret edilmiştir. Orada da afetle Zabıta Müdürlüğü’nün ilgilendiği bilgisi 
alınmıştır. Bu doğrultuda düzenlenen ziyaret ve belirlenen odak kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda 
Kozan’a bağlı Salmanlı, Bağözü, Kuytucak, Ergenuşağı, Akarca, Kızlarsekisi, Gökgöz isimli 7 köy, Aladağ’a 
bağlı Topallı, Boztahta, Bucak isimli 3 köy ve Karaisalı’ya bağlı Kahyalar isimli 1 köy hasar gördüğü bilgisi 
alınmıştır. Bu verilere göre toplam 11 köy oluşan orman yangınından etkilenmiştir. 
 
Zarar gören bölgelerden 6’sında hanelerin de zarar gördüğü gözlemlenirken diğer 5’inde sadece ormanlık 
alanların zarar gördüğü ancak hanelerde herhangi bir hasar oluşmadığı gözlemlenmiştir. Buna göre Akarca, 
Kızlarsekisi, Gökgöz, Topallı, Boztahta, Bucak köylerinde hane ve sakinleri zarar görürken Salmanlı, 
Bağözü, Kuytucak, Ergenuşağı, Kahyalar köylerinde ormanlık arazilerin hasar gördüğü ancak hanelerin bu 
durumda herhangi bir hasar görmediği bilgisi edinilmiştir.  
 
30.07.2021-01.08.2021 tarihleri arasında belirlenen ve yukarıda belirtilen bölgelere yapılan ziyaretlerde 
orman yangınından etkilenen hane sayısının 75 olduğu aynı şekilde etkilenen kişi sayısının da şu an için 
tahminen 150 kişi olduğu tespit edilmiştir. Bu sayının ilerleyen günlerde ilçe kaymakamlıklarının paylaşacağı 
verilere göre değişkenlik göstermesi beklenmektedir. Ek olarak yangından zarar görmesin diye doğaya 
salınan 125 küçükbaş hayvanın olduğu belirtilmiştir. Kümes hayvanlarının büyük çoğunluğu yangında telef 
olmuştur. 
 
Yapılan ziyaretler hasar gören hane sakinlerinin temel ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve bir ihtiyaç listesi 
oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Salmanlı, Bağözü, Kuytucak, Ergenuşağı, Akarca, 
Kızlarsekisi, Gökgöz, Topallı, Boztahta ve Kahyalar köyünde hasar gören haneler ziyaret edilmiş, muhtar ve 
hane sakinleri işbirliğinde bir ihtiyaç listesi oluşturulmuş, oluşturulan liste de muhtarlar ile paylaşılmıştır. Bu 
çalışma karşılanan ihtiyaçların belirlenmesi ve elenmesi ile gerçekleştirilmiştir. 



 
 
Tamamen hasarlı hanelerde AFAD çadır kurmuştur. Ayrıca Türk Kızılay gıda desteği sağlamıştır. En çok 
hasar gören bölgenin Aladağ olduğu belirtilmiştir. Bölgeye Aladağ Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Birimi, 
Türk Kızılay, SAR, AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekibi destek vermiştir. Bölgede hizmet 
veren Kızılay, SAR ve Derman ekibi ile görüşme sağlanmış ve Gıda Kiti Dağıtımı, Çadır Kurulumu, Günlük 
Sıcak Yemek Dağıtımı konularında destek verdikleri bilgisi alınmıştır. Alınan bilgiler doğrultusunda Aladağ 
bölgesinde afet sonrası acil ihtiyaçların büyük oranda karşılandığı öğrenilmiştir. 
 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yakınlarında TÜYAP’ın, afet sonrası ihtiyaçları karşılamak ve desteği 
devam ettirebilmek adına stant açtığı bilgisi alınmıştır. 
 
 
2. Nüfus verisi 

 
.  

 Toplam Bilgi Kaynağı 

Kozan- Aladağ Genel Nüfus Sayısı / 
Hane Sayısı 540 hane/1280 kişi Mahalle Muhtarları 

Gökgöz Mahallesi Etkilenen Hane 
Sayısı /Kişi Sayısı 4 hane/4 kişi Gökgöz Mahallesi Muhtarlığı 

Kızlarsekisi Mahallesi Etkilenen 
Hane Sayısı /Kişi Sayısı 20 hane/ 36 kişi Kızlarsekisi Mahallesi Muhtarlığı 

Akarca Mahallesi Etkilenen Hane 
Sayısı /Kişi Sayısı 8 hane/ 30 kişi Akarca Mahallesi Muhtarlığı 

Aladağ (Boztahta, Bucak, Topallı) 
Etkilenen Hane Sayısı /Kişi Sayısı 43 hane/80 kişi 

Kızılay Çukurova Şube Başkanı, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Derman Ekibi 
Temsilcisi 

Toplam 75 hane/150 kişi 
Mahalle Muhtarlıkları, Kızılay, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Derman Ekibi 

 
3. İnsani Yardım ve Koruma ihtiyaçları 
 

 
 Barınma 
 
Adana’nın Kozan ve Aladağ ileçelerinde gerçekleşen orman yangını nedeniyle bölgede 75 hane zarar 
görmüştür. Zarar gören hanelerde yaşayan kişilerin tercihine göre barınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Afet 
bölgelerine AFAD tarafından toplam 54 çadır kurulmuştur. Ayrıca konaklama ihtiyacı için 3 yurt ayarlanmıştır. 
Ancak hane sakinleri yurtta kalmayıp bir kısmı akrabalarının yanında kalmayı bir diğer kısmı da hane 
sakinlerinin bir kısmı da AFAD’ın kurduğu çadırlarda kalmaktadır.  

 
 Gıda dışı ihtiyaçlar 
 
İhtiyaç tespiti için ziyaret edilen bölgelerde yaşam alanı hasar görmüş kişilere AFAD tarafından toplamda 200’e 
yakın yatak ve yastık dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ek olarak gözlemlediğimiz 1 eve Adana Büyükşehir 
Belediyesi Derman Ekibi tarafından beyaz eşya desteği sağlanmıştır. Beyaz eşya dağıtımı henüz başladığı 
için destek verilen hane sayısı netleştirilmemiştir. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekibi Temsilcisi 
beyaz eşya desteğinin devam edeceği bilgisini bizimle paylaşmıştır. 
 
 Gıda yardımı 
 
Afetten etkilenen 75 haneye Türk Kızılay ve İlçe Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Birimi tarafından kahvaltılık gıda 
paketleri dağıtılmıştır. Her haneye 1 gıda paketi olacak şekilde toplamda 75 gıda paketi dağıtılmıştır. Bunun 
yanı sıra her aileye Türk Kızılay tarafından 3 öğün sıcak yemek desteği ve içme suyu desteği sağlanmaktadır. 



 
Afetten etkilenen hanelere, gıda desteği birçok kurum ve dernek tarafından da sağlanmaktadır. Gıda desteği 
ile ilgili hiçbir bölgede eksiklik gözlemlenmemiştir. 
 
 Sağlık (Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek dahil) 
 
Afetten etkilenen hane sakinlerinin devamlı kullandığı ilaçlar en yakın sağlık kuruluşundan, bağlı oldukları Aile 
Sağlığı Merkezi’nden ya da şehirde yaşayan akrabaları tarafından temin edilmektedir. Düzenli olarak ilaç 
kullanan kişilerin tedavilerinde afete bağlı olarak bir aksama gerçekleşmemiştir. Afetten fiziksel sağlığı olumsuz 
etkilenen kişilerin olmadığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bilgisi bölgede hizmet veren kamu kurumu 
çalışanları ve diğer STK’lardan alınmıştır.  
 
Afet sonrası Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık ekipleri ve Türk Kızılay İlk Yardım Ekipleri afet bölgesinde bulunan 
kişilere ilk yardım desteği sağlamıştır. Afetten etkilenen her iki bölgeye Sağlık Bakanlığı tarafından tahmini 
olarak toplam 60 Ambulans, 180 sağlık çalışanı intikal etmiştir. Ek olarak bölgelere afetten etkilenen hayvanlar 
için veteriner desteği de sağlanmıştır. 
 
Afet başlangıcı ve devam eden günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince yerinde keşif ve 
psikososyal destek çalışmaları için bölge ziyaret edilmiştir. 
 
 
 WASH (Su, hijyen, sanitasyon altyapı vb) 
 
Hane sakinlerinin komşularına ya da akrabalarına yakınlığına göre tuvalet ve duş ihtiyaçlarını karşılama 
durumları değişmektedir. Hasar gören haneler su kaynağı sınırlı olduğu için bu konuda problem 
yaşamaktadırlar. Bazı hanelerin tuvalet ve banyoları evin dışında olduğu için musluk tamiri yapılıp kullanılır 
hale getirilerek bu problemleri giderilmiştir. Toplu yerleşim alanında yaşayan ve hanesi zarar görmüş kişiler ise 
akrabalarının evinde konakladığı için bu konuda acil bir ihtiyaç bildirmemişlerdir.  

 
Bunun haricinde özellikle kadınlar ve çocuklar için hijyen ve kişisel bakım kitlerinin önemli ve acil olduğu 
belirlenmiştir. Temel ihtiyaçlara (barınma, yemek) öncelik verildiğinden henüz hijyen ve kişisel bakım 
ihtiyaçlarına yönelik bir dağıtım gerçekleştirilmemiştir. 
 
 Geçim Kaynakları 
 
Afetten etkilenen hane sakinlerinin geçim kaynakları genel olarak hayvancılıktır. Yangın sırasında hayvanlarını 
koruyabilen haneler olmuş, bazı haneler ise hayvanlarını doğaya salmak durumunda kalmıştır. Afetten 
etkilenen kişilerden alınan bilgiye göre en az 125 hayvan doğaya salınmıştır. 

 
Afetten etkilenen hanelerden birinde kaynak atölyesi ile geçimini sağlayan bir kişi olduğu gözlemlenmiştir. 
Kaynak atölyesi de yangından ciddi hasar almıştır. 

 
Aynı şekilde tarımla uğraşan kişilerin de mahsulleri zarar görmüştür. Toprağın tekrar verimli hale gelmesi 
zaman alacağı için hane sakinleri gelir elde etmek ile ilgili destek talebinde bulunmuşlardır. 
 
 Koruma 
 
Koruma ile ilgili bir çalışma gözlemlenememiştir. Fakat hane sakinlerinin ve mahalle muhtarlığının afet sonrası 
yaşadığı zorluk ve yoğunluk nedeni ile temel ihtiyaç listesini belirleyememe ihtimali doğrultusunda Hayata 
Destek Derneği Adana ekibi destek vermiştir. Ek olarak Kozan ve Aladağ Kaymakamlıklarının Hasar Tespit 
Ekipleri bölgeleri ziyaret ederek temel ihtiyaçları belirlemiştir. Afetten etkilenen kişiler hem ilk yardım hem de 
temel ihtiyaçların karşılanması konularında desteklenmişlerdir. 
 
 
 
 
 



 
 
4. Koordinasyon: 
 

 
Hayata Destek Ekibi bölgede aktif olarak hizmet veren Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, Kızılay, Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekibi, SAR ve hasar gören Akarca, Kızlarsekisi, 
Gökgöz, Topallı, Boztahta köylerinin muhtarları ile koordinasyon halinde çalışmaktadır.  
 
Hayata Destek Ekibi hasar gören bölgeleri ziyaret edip ihtiyaç listesi oluşturmak konusunda muhtarları ve hane 
sakinlerini desteklemiştir. Bunun yanı sıra bölgede hizmet veren diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kurumları ile iletişim ve veri alışverişi gerçekleştirmiştir. 
 
Afetin büyüklüğü ve yarattığı hasar sebebi ile ihtiyaçların belirlenmesi, bilgi alışverişinin sağlanması, odak 
kişilerin belirlenmesi konusunda zorluklar yaşanmıştır. Ayrıca afet bölgelerinin büyük bir kısmında şebeke 
probleminin yaşanması durumu, hane ziyaretlerinde iletişimi zorlaştırmıştır. Yaşanılan yoğunluk ve yerleşimin 
büyük oranda dağınık olması nedeniyle destek verilen, etkilenen kişi sayılarının belirlenmesi ve net bir sayıya 
ulaşılması konusunda zorluk yaşanmıştır. Sağlanan desteklerin de henüz net olarak listelenmemiş olması 
ihtiyaç duyulan diğer şeylerin belirlenmesi konusunda zorluk oluşturmuştur. 
 
Dağlık bölgelerde yolların da elverişsiz olması hanelere ulaşım konusunda zorluklara sebep olmuştur. 
 
5. Güvenlik: 
 

 
Gidilen bölgelerin dağlık alan olması, buna bağlı olarak yolların dar olması trafik kazası riski oluşturmaktadır. 
Yardım götürecek ekiplerin dağ yollarına uygun araç ve lastik seçimi yapması önerilmektedir. 

 
Afet bölgesinde genel olarak şebeke probleminin olması, olumsuz herhangi bir durumda iletişim sorunu 
yaşanmasına sebep olabilir. 

 
Afet sonrası bölgeye çok fazla ziyaretin gerçekleşmesi köy halkında güven kaygısı oluşturmuş. Bu konuda 
yardım götüren kişilerin dikkatli olması ve öncesinde gidecekleri yerlerdeki temsilcilerle iletişim halinde olmaları 
önerilmektedir. 
 
Sahada çalışacak ekiplerin yangın sonrası hasar gören binalardan uzak durması, külle kaplı zeminde 
yürürken dikkatli olması, yangının gidişatını takip ederek güzergâh seçimini dikkatli yürütmesi önerilmektedir. 
 
8. Harita ve Fotoğraflar 

  
Hayata Destek Derneği Acil Müdahale Ekibi tarafından gerçekleştirilen Hasar ve İhtiyaç Tespiti Ziyaretleri 
sonucunda etkilendiği tespit edilen köyleri dikkate alarak oluşturduğumuz Google Harita’ya aşağıdaki linkten 
ulaşılabilmektedir. 
 
Aşağıda haritanın fotoğrafı da yer almaktadır. Haritaya göre mavi ile işaretli bölgelerde hane ve sakinleri 
herhangi bir hasar görmemiştir. Haneleri ciddi hasar gören bölgeler de kırmızı ile işaretlenmiştir. 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QgVwGIiQRdrG3ax-
OYecexTkupxUUS86&ll=38.01959632518103%2C35.98104295351561&z=8 
 
 
Saha ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflar: 



 

 
 
 
Gökgöz Mahallesi: 

 

 
 
 
Kızlarsekisi Mahallesi: 



 

 
 
Aladağ Ormanlık Arazi: 

 

 
Boztahta Mahallesi: 



 

 
 
Topallı Mahallesi: 

 
 
Kahyalı Mahallesi: 

 
 
 
 



 
8. İletişim bilgileri:  

 
 

Pozisyon İsim Telefon E-mail 

Operasyonlar Koordinatörü Volkan Pirinççi +90 506 306 39 00 vpirincci@hayatadestek.org 

Saha Koordinatörü Kamil Yücel +90 549 839 40 63 kyucel@hayatadestek.org 

Saha Çalışanı Canan Aygün +90 549 840 82 52 caygun@hayatadestek.org 

Saha Çalışanı Süleyman Ergin +90 554 202 01 46 sergin@hayatadestek.org 

Şoför Yusuf Eker +90 539 583 42 03 yeker@hayatadestek.org 

 


