
 

 

 

SİLİFKE YANGIN DURUM RAPORU 

 

Lokasyon Silifke/ Mersin 

Tarih 02.08.2021 

Hazırlayan Leyla Ezberci, lezberci@hayatadestek.org 

 

1. Duruma genel bakış 

 

29 Temmuz sabah saatlerinde Mersin’de başlayan yangından Silifke ve Aydıncık ilçeleri etkilenmiştir. Bu 

kapsamda Mersin AFAD İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Daire Başkanı, Aydıncık 

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı, Silifke Say Mahalle Muhtarı, Aydıncık CHP İlçe Başkanlığı, Aydıncık İyi Parti İlçe 

Başkanlığı, GOAL, MAYA Derneği, ilgili muhtarlar, müftüler ve 2 kanaat önderi ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Mersin bölgesinde yangınların 1 Ağustos’ta tamamen kontrol altına alındığı bilgisi Büyükşehir Belediyesi’nden 

alınmıştır. Fakat yangın çıkma riski hala devam etmektedir. Ekibimizin saha ziyareti sırasında, gittiğimiz 

bölgenin üst kısmında kalan Gülnar bölgesinde dumanların yükseldiği görülmüş ve köylüler tarafından ihbar 

edildiği öğrenilmiştir. 

 

2 Ağustos 2021’de Silifke bölgesine gerçekleştirilen saha ziyaretinde 12 evin yandığı, evi yanan kişilerin 

akrabaların evine ya da başka evlerde kiracı olarak yerleştirildikleri öğrenilmiştir. Ayrıca 7 ahırın yandığı ve ölen 

hayvanların olduğu öğrenilmiştir. Saha çalışması sırasında köylerdeki bahçelerin yaklaşık %80’inin zarar 

gördüğü köylüler tarafından aktarılmıştır. Köylerde can kaybı yaşanmamıştır.  

 

Saha Çalışması 

 

2 Ağustos 2021 tarihinde yerinde tespit amacıyla Silifke Işıklı, Yapalı ve Yeşilovacık köylerine saha ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında Işıklı mahalle muhtarı, Yapalı ve Yeşilovacık müftüleri ve köy halkı ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alınan bilgilere göre köylerdeki genel durum şöyledir:  

 

Işıklı Köyü:  

 

1 evin yandığı, 5 evin ise zarar gördüğü bilgisine ulaşılmıştır. Köydeki bağ-bahçelerin yaklaşık yüzde sekseni 

zarar görmüştür. Köyün acilen sulamaya ihtiyacı vardır ama su borularının yandığı ve sulama yapılamadığı 
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bilgisine ulaşılmıştır. Bu köyde hem sulama hem de içme suyu için su borularına ihtiyaç vardır. Köyde ve 

çevresinde çok fazla orman kaybı olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Yapalı Köyü:  

 

Köyde 3 ev ve 3 ahırın yandığı öğrenilmiştir. 8 koyun ve 1 büyükbaş hayvan yangından kurtarılamamıştır. Bağ 

ve bahçelerin çoğu yanmıştır. Köyde hem elektrik hem de su problemi olduğu öğrenilmiştir. Yanan su boruları 

köyde hem sulama hem de içme suyuna erişimi kısıtlamaktadır.  

 

Yeşilovacık Köyü:  

 

Bu köyde 4 ev ile birlikte 4 ahırın yandığı, 1 evin ise hasar gördüğü öğrenilmiştir. Bağ-bahçeler yanmıştır. Yangın 

köyün ortalarına kadar ilerlemiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü, yanan bağ ve bahçelerin kaydını tutmuştur. Aileler 

yanan evlere destek olunmasını, bağ ve bahçelerin tekrardan üretime geçebilmesi için sulama kısımlarının 

desteklenmesi gerektiğini aktarmıştır. Bu köyde de yanan su borularının yenilenmesine ihtiyaç olduğu 

gözlenmiştir.  

 

Sahada çalışırken Orman Müdürlüğü, Belediye, GOAL ve Yaşamı Destekleme Derneği ile karşılaşılmıştır. 

Yaşamı Destekleme Derneği’nin evi yanan bir aileye çarşaf, perde vb. ev eşyaları getirdiği görülmüştür. Ayrıca 

sağlanan gıda destekleri ile Işıklı Mahallesinde depo alanı oluşturulmuştur.  

 

2. Nüfus verisi 

 

 Toplam Bilgi Kaynağı 

Silifke Genel Nüfus Sayısı  125.173 Kişi Silifke Mahalle Muhtarlıkları 

Silifke Işıklı Mahallesi Nufus 

Bilgisi/Etkilenen Hane Sayısı 

1449 kişi/ 6 ev hasarlı, 

köyün %80’inin bağ 

bahçesi zarar görmüş 

Işıklı Mahallesi Muhtarlığı 

Silifke Yeşilovacık-Yapalı Mahallesi 

Nufus Bilgisi/Etkilenen Hane Sayısı 

2895/ Yanan 7 ev, Köyün 

büyük bölümünün bağ 

bahçesi zarar görmüş 

Yeşilovacık Mahallesi Muhtarlığı 

 

 

 



 

 

3. Sektör Bazlı Müdahale ve İhtiyaçlar 

 

 

 Barınma 

 

Silifke’de yapılan çalışmada toplam 12 evin ve 7 ahırın yandığı öğrenilmiştir. Ayrıca hasar gören evler 

mevcuttur. Evi yanan ailelere talep karşılığında kira desteği sunulmuş ya da aileler yakınlarının yanında kalmayı 

tercih etmiştir. Hasar tespit çalışmaları nedeniyle yanan evlerde hiçbir şeye dokunulmaması gerektiği bilgisi 

Kaymakamlık tarafından iletilmiştir.  

 

Köylüler, dokümantasyon konusundaki endişelerini paylaşmış; tarım sigortasının ya da yanan evlerin 

tapusunun sorulması durumunda destek alamayabileceklerini dair endişelerini dile getirmişlerdir. Fakat İlçe 

Tarım Müdürlüğü’nün yangın bölgelerinde yaptığı tespit çalışmaları sırasında bu bilgilerin sorulmadığı 

öğrenilmiştir. İyileştirme ve normalleşme evresi için ev tadilatı ve ev eşyası belirgin bir ihtiyaç olarak karşımıza 

çıkmaktadır.   

 

Büyükşehir Belediyesi ev tadilatı taleplerinin geldiğini aktarmıştır. Sosyal Hizmetler birimi kapsamında ihtiyaç 

halinde ev tadilatı desteği verileceği aktarılmıştır ancak sürecin ne aşamada olduğu tam olarak 

bilinmemektedir. 

 

 Gıda Dışı İhtiyaçlar 

 

Görüşmeler sırasında kıyafet yardımının geldiği, evlerinin tadilatı sırasında ve sonrasında ev eşyalarına ihtiyaç 

olduğu aktarılmıştır. 

 

 Gıda Yardımı 

 

Görüşülen sahaların hiç birinde gıda talebi tespit edilmiştir. Gıdaya ihtiyaç olmadığı; zarar gören bağ bahçe, 

hayvanlar, evler ve ahırlar için destek sağlanması talep edilmiştir. Işıklı köyünde kurulan depoda çok fazla gıda 

yığılması olduğu gözlenmiştir.  

 

 Sağlık (MHPSS desteği dahil) 

 

Mersin bölgesinde Aile Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte psikososyal destek çalışmaları 

yürütülmektedir. Çalışmalar kapsamında bireylerle görüşerek ihtiyaç belirlenmeye çalışılmaktadır. Psikososyal 

destek ekibi 3 Ağustos’tan itibaren 10 gün süreyle sahada destek sunacaklarını iletmişlerdir.  



 

 

 

 

 WASH (Su, hijyen, sanitasyon altyapı vb) 

 

Işıklı köyünde yangından önce de suyun yetersiz olduğu, şu anda ise yanan alanların tekrardan canlandırılması 

için suyun kesinlikle yetersiz kalacağı aktarılmıştır. Diğer mahallelerde ise tarımda kullanılmak üzere suyun 

yetersizliğinden ziyade suya erişimde sıkıntı olduğu gözlenmiştir. (Su borusu, su tankı desteği). 

 

 Geçim Kaynakları 

 

Afetten etkilenen hane sakinlerinin geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Yapılan görüşmelerde köylerin 

bağ ve bahçelerinin zarar gördüğü tespit edilmiştir. Hayvanlarını kaybeden aileler mevcuttur. Zarar gören 

toprağın ve ormanlık alanların tekrardan verimli hale gelmesi için sulama sistemleri desteklenebilir.  

 

 Koruma 

 

Koruma ile ilgili özel bir çalışma ver ihtiyaç tespit edilememiştir. Öte yandan etkilenen bölgede sosyal olarak 

dışlanma riski bulunan gruplara rastlanılmamıştır. 

 

4. Koordinasyon:  

 

Resmi koordinasyon AFAD üzerinden yürütülmektedir. Öte yandan yerel yönetim ve STK’ların koordinasyonda 

aktif olmadığı, kurumlar arası iletişimin zayıf olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Sivil toplum kuruluşlarının da koordinasyon içinde olmadığı gözlenmiş; köylere birden çok STK’nın gelip aynı 

soruları sorduğu gibi şikâyetler alınmıştır. 

 

AFAD ile 3 defa telefonda gerçekleştirilen görüşmelerde, Büyükşehir Belediyesi ve Aydıncık SYDV’e ile yapılan 

görüşmelerde sahada gerekli desteklerin sağlandığı ve acil bir ihtiyacın olmadığı aktarılmıştır. İyileşme ve 

normalleşme için desteğe ihtiyaç olabileceği öngörülmektedir. Sürecin takipçisi olarak kamu, yerel yönetimler 

ve diğer STK’larla iletişimi sürdüreceğiz. 

 

5. Güvenlik:  

 

 



 

 

Gidilen bölgen dağlıktır ve yolları dardır. Ulaşılan köyler merkeze uzaktır ve ulaşım zaman almaktadır. Planlama 

yapılırken bu durumun dikkate alınması önemlidir.  

 

Köyde yaşayanlar için toplanma alanları bulunmaktadır. Hayat Destek ekibi oradayken 2 sivil toplum örgütü, 

Orman Müdürlüğü ve belediye ile karşılaşılmıştır. Muhtarlar bazı sivil toplum kuruluşlarının sadece görüntü 

almak ve röportaj yapmak için bölgeye geldiğini; bu tür ortamlarda tartışma olasılığının yüksek olduğunu 

aktarmıştır. 

 

8. Harita ve Fotoğraflar 

  

Saha ziyareti sırasında tespit edilen köyler ve bilgiler haritaya eklenmiştir.  

 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1nbTpO02Q4ev8645bSp4uIrd_oJTFmWww&usp=sharing   

 

 

Işıklı Mahallesi:  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1nbTpO02Q4ev8645bSp4uIrd_oJTFmWww&usp=sharing


 

 

 

 

 

Yapalı Mahallesi: 

 

 

 

Yeşilovacık 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 

Acil Durum Takım Lideri / 

Proje Yöneticisi 
Leyla Ezberci +90 549 7697051 lezberci@hayatadestek.org 

Sosyal Çalışmacı Metin Çulha +90 5439589693 mculha@hayatadestek.org 

Psikolog Sabahat Soyer +90 5342414107 ssoyer@hayatadestek.org 

 

 

 


