
 
 

MARMARİS DURUM RAPORU 
 

Lokasyon Marmaris/Muğla 

Tarih 03.08.2021 

Hazırlayan Aytekin Batu, Hayata Destek Güvenlik Uzmanı  
 
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 öğle saatlerinde Marmaris Armutalan mahallesinde başlayan orman yangını 
sırasınyla önce İçmeler beldesine, sonra Turunç ve Osmaniye köylerine doğru yayılmıştır. Osmaniye köyünde 
yaklaşık 25 ev, Bayır köyünde 6 ev yangından hasar gördü, Turgut köyü yakınındaki Şelale mevkiinde bulunan 
orman ve bazı tesisler yandı, küçükbaş hayvanlar telef oldu ve arı kovanları yandı. İtfaiyecilere gönüllü olarak 
içme suyu taşıyan bir kişi hayatını kaybetti. Köylerden ve mahallelerden tedbir amaçlı boşaltılan evlerin 
sakinleri otellere yerleştirildi. Yangın 01 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Çiftlik, Orhaniye ve Hisarönü köylerine 
ulaştı, Marmaris-Datça karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. 02 Ağustos 2021 itibariyle orman yangını 
Turunç, Çiftlik, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü köylerinin ormanlık alanlarında hala devam etmektedir.  
 
İnsani yardım açısından akut barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı, etkilenen insnaların yangın bittikten 
sonra yerleşim yerlerine dönmeye başlamasıyla geçim kaynaklarının yeniden kazandırılması ve normalleşme 
süreçlerinde desteğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Hayata Destek müdahale planlarını geçim 
kaynaklarının yeniden kazandırılması ve normalleşme evresine yönelik olarak yapmaktadır. 
 
Kamu, sivil toplum kuruluşları ve yereldeki sivil örgütlenmelerden edinilen bilgiye göre halen aktif yangınla 
müdahale devam ettiği ve sivil ekiplerin yangınla mücadelede ciddi bir rol oynadığı için şu anda öne çıkan 
ihtiyaçların hepsi yangına müdahale eden ekipler için koruyucu ve destekleyici malzemelerden oluşuyor. 
 
 
Saha Çalışması 
 
30 Temmuz Cuma günü Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı telefonla aranarak durumun ne olduğu ve 
herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı soruldu, başkan yardımcısı “şu anda sadece yangın söndürmeye 
odaklandık, şu anda havadan yangın söndürme aracı dışında hiçbir ihtiyacımız yok,  zararın ve ihtiyaçların 
neler olduğuna daha sonra bakacağız” dedi.  
 
31 Temmuz Cumartesi Marmaris kaymakamlığına gidildi. Sosyal Hizmetler Vakıf Müdürü Evrim Kader 
Çağlayan, kriz masasının o gün toplandığını, kriz masasına devlet kurumlarını katıldığını, STK’ların davet 
edilmediğini, köylerden ve mahallelerden tahliye edilenlerin otellerde konaklatıldığını, şu an herhangi bir 
ihtiyaçlarının olmadığını söyledi. İleride belirlenecek ihtiyaçlara göre bizi bilgilendireceklerini belirtti. 
 
İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya sahada olduğundan telefon ile yaptığımız görüşmede, şu anda ihtiyaç 
belirlemediklerini, belki hayvan yemi ihtiyacı olabileceğini, ama bizi müsait oldukları en kısa zamanda arayarak 
neler yapılabileceği ile ilgili görüşeceklerini belirtti.  
  
Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da, şu an için ihtiyaç duyulan bir şey olmadığını, ihtiyaç belirlemesi için 
çalışmaların orman yangını söndürüldükten sonra daha net ortaya çıkacağını söyledi. 
  
Osmaniye mahallesinde yanan turistik Balevi’nin kurucusu Mehmet baysal ile yaptığımız görüşmede, arıcıların 
yangından büyük zarar gördüklerini, bölgenin afet bölgesi ilan edildiğini, durum tespitinden sonra devletin 
zararlarını tazmin edeceğini umduklarını, şu an için yapılabilecekler hakkında belirsizlik olduğunu söyledi.  
  
Marmaris Kaymakamlığı özel kalemi ile yaptığımız görüşmede, Hayata Destek Derneğinin bilgilerinin 
kendilerinde olduğunu, STK’lar ile yapılacak toplantı için bizi bilgilendireceklerini söylediler. 



 
 
02 Ağustos 2021 günü Marmaris Hisarönü mahalle muhtarı yangının ormanlık alanda hala devam ettiğini, 
birkaç hayvan barınağının yangından zarar gördüğünü ancak ne kadar hayvanın telef olduğunu bilmediğini, 
köydeki evlere yangının ulaşmasını engellediklerini söyledi. Şimdilik herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını 
belirtti.  
 
Marmaris Orhaniye mahalle muhtarı da aynı şekilde yangını köye gitmeden durdurduklarını ama ormanlık 
alanda hala sürdüğünü, zarar ziyanlarının ve herhangi bir şeye ihtiyaçlarının olmadığını söyledi. 
 
Cumhurbaşkanlığı tarafından, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinin de 
aralarında bulunduğu yangın bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.  
 
 
2. Nüfus verisi 

 
.  

 Toplam Bilgi Kaynağı 

Marmaris Genel Nüfus Sayısı / Hane 
Sayısı 95.851 Muğla Valiliği 

Yangından Etkilenen Mahalle Sayısı 10 Marmaris Belediyesi yetkilileri (01.08.2021) 

Yangından Etkilenen Hane Sayısı 200 Marmaris Belediyesi yetkilileri (01.08.2021) 

Yangında Yaşamını Yitiren Kişi Sayısı 1 Basın (01.08.2021 İtibariyle) 

Yangında Telef olan Küçükbaş Sayısı Bilinmiyor Yangın devam ediyor 

Yangında Telef olan Büyükbaş Sayısı Bilinmiyor Yangın devam ediyor 

Yangında Hasar Gören Arı Kovanı Bilinmiyor Yangın devam ediyor 

Yangında Hasar Gören Tarım Alanı Bilinmiyor Yangın devam ediyor 

 
3.Sektör Bazlı Müdahale ve İhtiyaçlar 

 
 Barınma 
 
Osmaniye ve Bayır köylerinde toplam 31 ev yangından hasar görmüştür. Evleri hasar gören aileler akraba ve 
komşularının evlerinde ikamet ediyorlar. AFAD konteynır evlerin bu köylere getirileceğini belirtmiş. Risk 
nedeniyle evleri tahliye edilen kişiler Marmaris’teki otele yerleştirildiler. Turunç ve civarındaki sitelerin tahliye 
edilmek istenmesine rağmen vatandaşların evlerini bırakmak istemedikleri ve evlerinde kaldıkları 
öğrenilmiştir.  
 
02 Ağustos günü akşam saatlerinde gelen haberlere göre rüzgar yön değiştirerek alevlerin tekrar Hisarönü 
köyüne yönelmesi sebebiyle bu köy kara ve deniz yoluyla tahliye edilmiştir.  Ayrıca Kavaklıdere ilçesinde de 
orman yangını başladığı ve bazı yerleşim alanlarının tahliye edilmeye başlanıldığı öğrenildi.  
 
 Gıda dışı ihtiyaçlar 
 
Şu ana kadar evleri tahliye edilip otellere yerleştirilen veya akraba ve komşularında kalan insanların herhangi 
bir ihtiyaçlarının olduğu yönünde bilgiye erişilememiştir.  İlerleyen günlerde yerleşim yerlerine geri 
dönülmesiyle birlikte ev eşyası ve gıda dışı yardım malzemelerine ihtiyaç olabileceği ön görülmüştür.  

 
 Gıda yardımı 
 
Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi ve görüştüğümüz muhtarlar gıda yardımına ihtiyaç olmadığını, 
ihtiyacı olanlara Kızılay’ın fazlasıyla destek verdiğini ifade etmişlerdir.  



 
 

 Sağlık (Psikososyal Destek Dahil) 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye yeterince sağlık personeli ve ambülans sevk edilmiştir. Marmaris 
Belediyesi yangından zarar gören canlılara ücretsiz veterinerlik hizmeti verileceğinin duyurdu. 
 
Sahada yürütülen herhangi bir psikososyal çalışmasına dair bir duyum alınmamıştır. 
 
 WASH (Su, hijyen, sanitasyon altyapı vb) 
 
Bölgede elektrik kesintileri zaman zaman yaşanmaktadır. Ancak temizlik için suya erişimde aksaklık 
yaşanmamaktadır. İçme suyu Kızılay ve AFAD tarafından dağıtılmaktadır.  
 
 Geçim Kaynakları 
 
Marmaris’te ekonominin can damarı turizmdir. Köy kısımlarında ise geçim kaynağı zeytincilik ve arıcılıktır. 
Türkiye’de üretilen çam balının yüzde otuzu Marmaris’te üretilmektedir. Hayvancılık Marmaris ve köylerinde 
fazla yaygın değildir. Köylerde küçük ve büyükbaş hayvanlar genelde ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere beslenmektedir.  
 
Yaz mevsimi olması sebebiyle arı kovanlarının büyük kısmı yaylalara taşındığından Marmaris köylerinde 2-3 
bin civarında arı kovanı olduğu tahmin edilmektedir ve bunun ne kadarının yangında zarar gördüğü henüz 
tespit edilememiştir. Ancak arıların bal yaptığı çam ağaçlarının büyük kısmı yanmıştır. Ayrıca ne kadar zeytin 
ağacının yandığı da henüz belli değildir.  
 
Marmaris İlçe Tarım Müdürü ile yaptığımız telefon görüşmelerinde henüz ne kadar zarar olduğu tespitinin 
yapılmadığı, tespitten sonra yapılabilecekler konusunda projeler üretilebileceği belirtilmiştir.  
 
 
 Koruma 
 
Koruma ile ilgili bir çalışma duyumu alınmamıştır. Ayrıca bölgede sosyal dışlanma riski olan herhangi bir grup 
yoktur.   
 
 
4. Koordinasyon: Lütfen güncelleme sağlayın 

 
Marmaris Kaymakamlığı tarafından kriz merkezi kurulduğu söylense de herhangi bir kriz merkezi toplantısı 
düzenlenmemiştir. Gönüllü oluşumlar ve afet platformunu temsilen birkaç temsilci dışında sahada aktif faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşu bilgisi alınamamış olup var olan çalışmalar da genellikle yangını söndürmeye 
odaklanmıştır. 
 
Marmaris Belediyesi resmi internet sayfasından duyuru yaparak kendilerinden teyit edilmeden hiçbir yardım 
gönderilmemesini istemiş, teyit edilen yardım listesinin gönderileceği adresi duyurmuştur. Talep edilen 
malzelerin tamamı yangınla mücadele eden ekiplerin kullanacağı ekipmanlardan oluşmaktadır.  
 
 
5. Güvenlik:  

 
Yangın söndürme çalışmaları devam ettiğinden ve rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle yangın yönünün 
değişiklikler gösterdiğinden dolayı bölgeye giriş çıkışlar denetim altındadır. Bu sebeple yangından etkilenen 
bölgeler ziyaret edilememiştir.  
 
Az olmakla birlikte halen yangınları belli grupların kasten çıkardığı yönünde inanışlar vardır. Bu sebeple 
özellikle yangın olan bölgeleri ziyaretlerde dikkat edilmesi gerekmektedir.  



 
 
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. 
 
6. Haritalar 

 
Marmaris Orman Yangını  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BqT3H0SGQpscssZ8TrZsoqZPR97PUCt4&usp=sharing  
 
Muğla Genel Orman Yangını  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1X48hqsb4uRP6kE1DBupXRcXnEAJye8sQ&usp=sharing  
 
 
7. İletişim bilgileri:  

 
 

Pozisyon İsim Telefon E-mail 

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

Acil Durum Ekibi Görevlisi / 
Güvenlik Uzmanı Aytekin BATU +90 505 266 03 13 abatu@hayatadestek.org 

 


