
 

ORMAN YANGINLARININ EĞİTİME ETKİSİ - KISA BİLGİ NOTU 
 

Lokasyon 

Adana / Kozan ve Aladağ İlçeleri 
Mersin / Silifke İlçesi 
Antalya / Manavgat ve Gündoğmuş İlçeleri 
Muğla / Marmaris ve Köyceğiz İlçeleri 

Tarih 10.08.2021 

Hazırlayan 
Volkan Pirinççi, Hayata Destek Operasyonlar Koordinatörü, 
vpirincci@hayatadestek.org  

 

1. Duruma Genel Bakış:  
 

Bu kısa bilgi notu, tarih itibariyle erişemediğimiz  için orman yangınlarıyla ilgili hazırladığımız durum 

raporlarında yer almayan, eğitim sektörüne dair bilgileri paylaşmak için hazırlanmıştır. Bilgi edinmek amacıyla 

Adana’nın Kozan ve Aladağ, Mersin’in Silifke, Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla’nın Marmaris ve 

Köyceğiz ilçelerinin Milli Eğitim Müdürlükleriyle ve yangından etkilendiği belirlenen bir okulun müdürüyle 

telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Telefonda görüşülen kişilerin aktarımları yorumsuz şekilde aşağıda 

paylaşılmıştır.  

 

2.Sektör Bazlı Müdahale ve İhtiyaçlar 

 
Adana Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  
 

 Yangın bölgesindeki toplam öğrenci sayısı 35, yangından etkilenen öğrenci sayısı 26’dır.  

 Boztahta toplanma alanında yer alan, taşımalı eğitim yapılan okul yangından etkilenmemiştir. Fakat 
okulun taşıma bölgesi olan Topallı, Çolaklı ve Bucak mahallelerindeki öğrenci ve veliler yangından 
etkilenmiştir. 

 
Adana Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 

 Toplam 200 öğrenci Akdam'da taşımalı eğitim görmektedir. Okul yangından etkilenmemiştir. 
Yaşadığı ev yangından etkilenen 35 öğrenci bulunmaktadır. 

 
Antalya Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 

 Bölgede taşımalı eğitim yapılan okullar ve bölge okulları mevcuttur. Köylerde genellikle taşımalı 
eğitim vardır. Taşımalı sistemi kullanan 880 öğrenci vardır ancak bölge okullarındaki öğrencilerle 
birlikte bu sayının artacağı tahmin edilmektedir.  

 Bölgede yalnızca, taşımalı sisteme geçildiği için artık kullanılmayan 1 köy okulunun yangından zarar 
gördüğü bilgisi aktarılmıştır.  

 Yangından ailesi/evi etkilenen öğrenci sayısına ilişkin veri, okulların kapalı olması dolayısıyla henüz 
mevcut değildir. Müdürlük, okul müdürleri üzerinden bu sayıyı öğrenmeyi planlamaktadır.  
 

Antalya Gündoğmuş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 

 Köylerde genellikle taşımalı sistem uygulanmakta ve öğrenciler okullar açık olduğunda merkeze 
getirilmektedir. Etkilenen öğrenci sayısı paylaşılmamıştır. 

 Semir'de, taşımalı sisteme geçildiği için kullanılmayan ve kapalı olan bir köy okulunun yandığı bilgisi 
aktarılmıştır.  

 
Muğla Marmaris ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
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 Marmaris ve Köyceğiz Milli Eğitim Müdürlükleri, yangından etkilenen bölgelerde normal eğitimin 
yanında taşımalı eğitimin de olduğunu aktarmışlardır. Telefon görüşmesinde etkilenen öğrenci sayısı 
paylaşılmamıştır.  

 Marmaris İçmeler’de bulunan Halit Narin Turizm Meslek Lisesi’nin çatısının yandığı, bunun dışında 
yanan başka okul olmadığı aktarılmıştır. Yaptığımız telefon görüşmesinde okul müdürü,  Valilik ve İl 
Müdürlüğü’nden hasar tespiti için ziyarete gelindiğini ve çatı tamirinin hızlıca okullar açılana kadar 
tamamlanacağını aktarmıştır. Tadilat ile ilgili ihtiyaç olmasa da, okul bahçesindeki ağaçların 
yanmasından dolayı yeniden ağaçlandırma ve peyzaj konusunda desteğin iyi olabileceği belirtilmiştir.   


