
 
 

MANAVGAT DURUM RAPORU 
 

Lokasyon Manavgat/Antalya 

Tarih 02.08.2021 

Hazırlayan 
Fırat Parlak, Hayata Destek Acil Müdahale Ekibi, fparlak@hayatadestek.org 
Volkan Pirinççi, Hayata Destek Operasyonlar Koordinatörü, vpirincci@hayatadestek.org  

 
1. Duruma genel bakış: Genel durumu kısaca tanımlayın - değerlendirmelerden önemli noktalar, vb. 
Varsa, ilgili belgeleri ekleyin veya bir internet bağlantısı ekleyin. 

 
28 Temmuz 2021 tarihinde AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ilk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinin 
Yeniköy mevkiinde yangın çıkmıştır. Daha sonra yapılan açıklamada yangınların 4 bölgede çıktığı belirtilmiştir. 
Yangının çıktığı ikinci mevki Sarılar, üçüncü mevki Baraj Bölgesi ve dördüncü mevki Gebece’dir.11 Çıkan 
yangınlardan, 13 mahalle (Seki, Kalemler, Dikmen, Bucakşeyhler, Oymapınar, Tilkiler, Evrenleryavşı, Saraçlı, 
Aşağıışıklar, Hocalı, Gebece, Hocalar, Çardak) yoğun olarak etkilenmiş ve tahliye edilmiştir. 22 mahalle 
(Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Yavrudoğan, Çeltikçi, Ulukapı, Uzunkale, Taşkesiği, Güzelyalı, Belenobası, 
Hacıali, Karaöz, Sülek, Salkımevler, Demirciler, Karavca, Çayyazı, Yukarıışıklar, Yeniköy, Sarılar, Yaylaalan, 
Şişeler) ise kısmi olarak etkilenmiştir. Toplamda 35 Mahalle etkilenmiştir. Yerel yetkililerden adlığımız ilk 
bilgilere göre yangından etkilenen toplam hane sayısı yaklaşık 200’dür. SAKOM’dan ilk alınan bilgiyle 3 kişinin 
vefat ettiği açıklanmış olup 01.08.2021 tarihinde basına yansıyan açıklamalara göre vefat sayısı 7’ye 
yükselmiştir. Ayrıca AFAD’ın 30.07.2021 tarihli raporundaki ilk tespitlere göre yangından 320 büyükbaş, 3000 
küçükbaş, 22 muz serası, 15 sebze serası, 360 arı kovanı ve 15.000 dekar tarım alanının zarar görmüştür.2 
2Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları 01.08.2021 tarihi itibariyle devam etmektedir. 
Çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte, yangının geçim kaynakları üzerinde neden olduğu hasarın daha net 
bir şekilde anlaşılması beklenmektedir. 
 

Saha Çalışması 
 
31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Hayata Destek ekibi tarafından Manavgat’ta saha çalışmaları 
yürütülmüştür. Saha çalışmaları sırasında, AFAD, İlçe Tarım Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Koordinasyon 
Merkezi, AFAD Koordinasyon Merkezi yardım deposundaki malzemelerin dağıtımını koordine eden Türkiye 
İzcilik Federasyonu ve Ahbab gönüllüleri ile görüşülmüştür. Ayrıca yangından etkilenen Dikmen mahallesine 
saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve mahalle Muhtarıyla yüz yüze görüşülmüştür. Ayrıca AFAD tarafından yapılan 
açıklamada yangından yoğun ve kısmi olarak etkilendiği belirtilen 21 mahalle (Dikmen, Tilkiler, Çardak, 
Aşağıışıklar, Hocalı, Evrenseki, Kalemler, Gebece, Hocalar, Sarılar, Çolaklı, Gündoğdu, Yavrudoğan, Çeltikçi, 
Şişeler, Yeniköy, Yukarıışıklar, Çayyazı, Salkım Evler, Uzunkale ve Sülek) Muhtarıyla telefon görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir. Hocalar, Gebece ve Çardak köylerinde yangın devam ettiği için muhtarlar ile detaylı 
görüşme yapılamamıştır. Kalemler köyü muhtarı yangında yaralandığı için kendisine ulaşılamamıştır. 
Yapılabilen görüşmelerde toplamda 180 hanenin yangından zarar gördüğü bilgisi edinilmiştir. Yerel yetkililerin 
belirttiğine göre toplam etkilenen hane sayısı 200 civarındadır. 
 
Yukarıda belirtilen paydaşlarla yapılan görüşmeler ve saha ziyaretleri sırasında, aşağıda sektör bazlı olarak 
da belirtildiği üzere, temel ihtiyaçların karşılandığı, ihtiyaçtan fazla ayni yardımın bölgeye ulaştığı ve anlık 
ihtiyaçların kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir. Anlık ihtiyaçlar dışında, yangının tamamen söndürülmesiyle birlikte 
yaşadıkları yerlere dönecek ailelerin gıda dışı materyal (ev eşyası) ihtiyaçlarının giderilmesine dönük destekler 

                                                 
1http://www.antalya.gov.tr/manavgatta-4-ayri-noktada-orman-yangini-cikti 

2 https://www.afad.gov.tr/ulke-genelinde-devam-eden-orman-yanginlari-hk-2 
 



 
sunulabilir. Bununla birlikte temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık alanlarında meydana gelen hasarın 
giderilmesine dönük orta ve uzun vadeli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulacağı gözlemlenmektedir. 
 
31.07.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edilmiştir. 
Zarar gören hanelere yapılacak kamu destekleri takip edilerek, açıkta kalan ihtiyaçlar için yerel örgütlerin 
güçlendirilmesi ile bölgeye destek düşünülebilir. 
 
 
2. Nüfus verisi 

 
.  

 Toplam Bilgi Kaynağı 

Manavgat Genel Nüfus Sayısı / Hane 
Sayısı 242.490 Antalya Valiliği 

Yangından Etkilenen Mahalle Sayısı 35 AFAD (30.07.2021 İtibariyle) 

Yangından Etkilenen Hane Sayısı 200 Kriz Masası yetkilileri (01.08.2021) 

Yangında Yaşamını Yitiren Kişi Sayısı 7 Basın (01.08.2021 İtibariyle) 

Yangında Telef olan Küçükbaş Sayısı 3000 AFAD (30.07.2021 İtibariyle) 

Yangında Telef olan Büyükbaş Sayısı 320 AFAD (30.07.2021 İtibariyle) 

Yangında Hasar Gören Muz Serası 22 AFAD (30.07.2021 İtibariyle) 

Yangında Hasar Gören Sebze Serası 15 AFAD (30.07.2021 İtibariyle) 

Yangında Hasar Gören Arı Kovanı 360 AFAD (30.07.2021 İtibariyle) 

Yangında Hasar Gören Tarım Alanı 15.000 Dekar AFAD (30.07.2021 İtibariyle) 
 
3.Sektör Bazlı Müdahale ve İhtiyaçlar 
 İnsani Yardım ve Koruma ihtiyaçları, müdahale ve sektöre göre boşluklar: Her sektör için aşağıdakilere genel 
bir bakış sağlayın: 
 insani ihtiyaç 
 Kamu ve STK’ların neleri karşıladığı 
 ihtiyaçlar ve yanıtlar arasındaki herhangi bir boşluk, açıkta kalan ihtiyaçlar 

 
 Barınma 
 
Evleri yangından tamamen zarar gören kişiler veya yangın riski nedeniyle tahliye edilen 73 kişi AFAD 
tarafından yurtlara yerleştirilmiştir. Birçok aile yurtlarda konaklamak istemediği için komşularının veya başka 
bölgelerde yaşayan aile bireylerinin yanına yerleşmiştir. Yangın riskinden dolayı tahliye edilen bazı köylerde 
hayvanı kalan köylülerin de kaldıkları yurtlardan sabah erkenden ayrılarak köye döndükleri öğrenilmiştir. 
Ayrıca yangın tamamen söndürülen köylerde ailelerin kalabilecekleri çadırların AFAD tarafından kurulduğu 
belirtilmiştir. Bununla bilirlikte yaşadığı yerler zarar görmüş ailelere AFAD tarafından konteyner tahsis 
edileceği belirtilmiştir.  

 
 Gıda dışı ihtiyaçlar 
 
Evleri tamamen yanmış ailelerin Gıda dışı malzemelere ihtiyacı olduğu gözlemlenmiştir. Fakat acil durum hala 
devam ettiği için şuanda bu alanda çalışma yapan herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Yangınlar tamamen 
söndürüldükten sonra ve AFAD tarafından Konteyner tahsis edilmesi sonucunda ailelerin köylerine dönmesiyle 
birlikte Gıda dışı ihtiyaçların daha fazla görünür olacağı düşünülmektedir. 

 
 Gıda yardımı 
 
Birçok kurum ve kuruluş tarafından gıda yardımı yapıldığı gözlemlenmiştir. Kızılay tarafından 3 öğün yemek 



 
dağıtımı yapıldığı öğrenilmiştir. AFAD ve Manavgat Belediyesinin Koordinasyon merkezlerinin depolarında 
ihtiyaç fazlası gıda malzemesinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca muhtarlarla yapılan görüşmelerde çok fazla 
gıda malzemesi aldıklarını ve daha fazla ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte bazı Muhtarlar, 
yardım için gönderilen gıda malzemelerinin bozulmadan dağıtılması için yoğun bir çalışma yaptıklarını 
aktarmışlardır.  
 
Gelen yardımlar ile ilgili de mükerrerlik ve yığılma olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle de gelen gıda 
malzemelerinin saklama koşullarının sağlıklı olmadığı gözlemlenmiştir. Soğuk dağıtım zinciriyle ilgili sıkıntılar 
ve eksiklikler gözlemlenmiştir. 
 

 
 Sağlık (MHPSS desteği dahil) 
 
Sağlık hizmetleri kamu hastaneleri tarafından etkin bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca AFAD tarafından yapılan 
açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 30 ambulans, 12 UMKE ve 1 mobil komuta aracı ile 136 
sağlık personeli sevk edilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesinde kısmi tahliye gerçekleştirilmiş olup, 10 yoğun 
bakım hastası başka hastanelere nakledilmiştir. 
 
Sahada yürütülen herhangi bir MHPSS çalışması gözlemlenmemiştir. World Human Relief’in sahada olduğu 
ve MHPSS çalışmalarının planlanması ile ilgili çalışmalar yürüttüğüne dair bilgi edinilmiştir ancak kendileriyle 
görüşme yapılamamıştır. 
 
 WASH (Su, hijyen, sanitasyon altyapı vb) 
 
Muhtarlar ile yapılan görüşmelerde, Hocalı köyüne sabotaj riski nedeniyle elektrik verilmediği belirtilmiştir. 
Bunun dışında altyapı ile ilgili herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Yardım malzemesi olarak gönderilen 
içme suları AFAD ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Ayrıca AFAD koordinasyon Merkezi 
malzeme deposunda gelen ayni yardımlardan hazırlanmakta olan 500 adet Hijyen kitinin var olduğu ve 
yakında zamanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtilmiştir. 
 
 Geçim Kaynakları 
 
Manavgat bölgesinin geçim kaynakları genel olarak Tarım, Hayvancılık ve Turizmden oluşmaktadır. Yangın 
genel olarak hayvancılık yapılan bölgelerde çıkmış olmasına rağmen tarım alanlarını da etkilediği tespit 
edilmiştir. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde; Ahır ve Ağılların yanması sonucu birçok hayvanın telef olmasının 
yanında, geçim kaynakları tarım olan bazı köylerde zeytin ağaçlarının zarar gördüğü belirtilmiştir. AFAD 
tarafından 30.07.2021 tarihinde yapılan açıklamalarda, yangın nedeniyle 320 Büyükbaş, 3000 Küçükbaş, 22 
Muz serası, 15 Sebze serası, 360 Arı Kovanı ve 15.000 Dekar tarım alanının zarar gördüğü açıklanmıştır. 
Ayrıca yapılan saha ziyaretlerinde yangından tamamen veya kısmen zarar görmüş işyerlerinin olduğu tespit 
edilmiştir.  
 
İlçe Tarım Müdürlüğüyle yapılan görüşmelerde, gelen yardımların düzensiz bir şekilde gönderildiği ve 
ihtiyaçtan fazla olduğu aktarılmıştır. Kişiler ve kurumların yolladıkları yem ve samanları koyabilecekleri bir depo 
olmadığı için birçok kurumun gönderdiği yardımların doğrudan köylere yönlendirildiği belirtilmiştir. Yem ve 
saman göndermek isteyen birçok kurum bekletilip eldeki yemler tüketildikten sonra gönderebilecekleri 
konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü, afetin etkilerini belirlemek için hasar tespit 
çalışmaları yürütmektedir. 
 
Yangın nedeniyle ilgili köylerde tarım ve hayvancılık ciddi ölçüde zarar gördüğü belirtilmektedir. Birçok köyde 
hayvanların yaylada olması dolayısıyla kurtuldukları ancak ağıllarının yandığı belirtilmiştir. Yanan ağılların 
yerine İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderilen 200 portatif hayvan çadırının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca telef olan hayvanların birçoğunun yaşlılara ait olduğu, gençlerin hayvanları salarak ormana 
sürdükleri aktarılmıştır. Ahır ve ağıl ihtiyacı olan hane sayısıyla ilgili net bilginin İlçe Tarım Müdürlüğünün 
yürüttüğü hasar tespit çalışmalarının sonuçlanmasıyla ortaya çıkması beklenmektedir. 
 
 



 
 
 Koruma 
 
Koruma ile ilgili bir çalışma gözlemlenememiştir. Fakat Muhtarlarla yapılan görüşmelerde, yangından etkilenen 
özel ihtiyaç sahibi engelli bireylerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüğünün ilgili merkezlerine 
yerleştirildiği belirtilmiştir. 
 
Köylerde yaşlı nüfusun daha yoğun olduğu bilgisi alınmıştır. Sosyal dışlanma riski olan herhangi bir gruba dair 
bilgiye erişilememiştir. Hane bazında bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek olursa bu konuların daha detaylı 
izlenmesi önerilmektedir. 
 
 
4. Koordinasyon: Lütfen güncelleme sağlayın 
 bölgedeki insani yardım koordinasyon mekanizması 
 STL'nin katılımı 
 ilgili sorunlar / zorluklar (örneğin, BM kümelenmesi kurulumu). 

 
Afet sonrası, AFAD ve Manavgat Belediyesi tarafından iki farklı Afet Koordinasyon Merkezi Kurulmuştur. AFAD 
koordinasyon Merkezi içerisinde AFAD, Türkiye İzcilik Federasyonu, IHH, Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Yesevi 
Derneği, Vefa Sosyal Destek Hattı, Keşkül Yardım derneği çalışanları ve Ahbab gönüllüleri bulunmaktadır. 
Bu iki merkez arasında iletişim bulunmadığı gözlemlenmiştir.  
 
Yapılan yardımların düzensiz bir şekilde yapılması nedeniyle yangından hiçbir zarar görmeyen ailelerin yardım 
alabilmek için başka köylere gidip sıraya girdikleri, saman taşıyan araçları durdurup samana ihtiyaç 
duyduklarını belirterek krizden faydalanmaya çalışarak durumu suiistimal ettikleri görüşme yapılan bazı 
muhtarlar tarafından aktarılmıştır. 
 
 
5. Güvenlik: Son durumdan bu yana STL'nin çalışmasıyla ilgili personel güvenliği ve güvenlik sorunları 
/ olayları hakkında güncelleme sağlayın. Dahil etmek: 
 olası riskler / tehditler 
 etkilenen alanlara erişim. 

 
Yangın söndürme çalışmaları devam ettiği için yangının devam ettiği köylerin ziyaret edilmesi mümkün 
olmamaktadır. Şehir Merkezinde yangın riski şuan için gözlemlenmemektedir.  
 
Ayrıca Manavgat Belediye Başkanının basına yansıyan açıklamalarına göre şehir içinde silahlı sivil kişiler 
tarafından kontrol noktaları kurulduğu ve yoldan geçen araçların durdurarak kontrol edildiğine ve gece 
boyunca bazı mahallelerde silah seslerinin duyuldu öğrenilmiş ancak saha ziyareti sırasında herhangi bir 
sıkıntı yaşanmamıştır. Bununla birlikte, yangından hasar gören köylerde yardım çalışması yürütmek isteyen 
kişilere yangınları çıkaran kişiler olduğu düşünülerek yerel halk tarafından şiddet gösterildiğine dair 
görüntüler sosyal medyada paylaşılmaktadır. 
 
Sahada çalışacak ekiplerin yangın sonrası hasar gören binalardan uzak durması, külle kaplı zeminde 
yürürken dikkatli olması, yangının gidişatını takip ederek güzergah seçimini dikkatli yürütmesi önerilmektedir. 
 
 
6. Harita ve Fotoğraflar 

 
AFAD tarafından yapılan açıklamada ve Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü görüşmelerde yangından etkilendiği 
belirtilen köyleri dikkate alarak oluşturduğumuz Google Haritaya ilgili linkten ulaşılabilir. 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zjx23UucTsNUyiU_JIpmkBjm5Rv46lmM&usp=sharing  
 
 



 
Saha ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflar. 

 



 

 
 
 
7. İletişim bilgileri:  

 
 

Pozisyon İsim Telefon E-mail 

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

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

Güvenlik Uzmanı Aytekin BATU +90 505 266 03 13 abatu@hayatadestek.org 

Hibe Yöneticisi Fatih KIYMAN +90 543 772 87 66 fkiyman@hayatadestek.org 

 
 
 
8. Ekler  

 
İlgili kurumlarla talep üzerine paylaşılmak üzere köy listesi, muhtar iletişim bilgileri ve görüşmelere dair notlar 
hazırdır. 


