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1. Giriş
İklim krizinin etkisiyle oluşan sıcaklık artışları, 2021 
yılının temmuz ayı itibariyle Ege ve Akdeniz bölge-
lerimizde afet boyutuna ulaşan orman yangınlarına 
neden oldu. Manavgat, Marmaris, Isparta, Köyce-
ğiz, Milas gibi farklı noktalarda eş zamanlı olarak 
başlayan ve günler süren yangınlar henüz kontrol 
altına alınmışken bir başka afet de Batı Karade-
niz’de yaşandı. Aşırı yağışlar sonucu bölgede etkili 
olan sel, Kastamonu ve civarında can kaybına ve 
maddi hasara yol açtı. Gerek yangının gerekse selin 
ciddi ölçüde tahribata sebep olması bu süreçte sivil 
toplumun da ana gündemi ve odak noktası haline 
geldi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının yaşan-
dığı ve “yangın” söz konusu olduğunda ülkemiz 
açısından en ağır bilançonun verildiği 2021 yazın-
da; Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) 
verilerine göre Türkiye’de toplam 612 orman yan-
gını gerçekleşti ve bu yangınlar sonucunda toplam 
206.013 hektar alan tamamen yandı. Şekil 1’de 
gösterilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın 
“Orman Yangınları” verilerine göre 2021 yılı yangın-
larının toplam bilançosu Türkiye’nin yıllık yangın bi-
lançosunun neredeyse %750 üzerinde gerçekleşti.

Şekil 1. Yıllara Göre Türkiye’deki Yangın Sayısı ve Yangından Etkilenen Alan
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2. İhtiyaç Tespitleri & Lojistik
2021 yılı, Türkiye’de afetlerin arka arkaya görüldüğü bir yıl oldu. Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi art arda 
yaşanan afetlerin yoğunluğu ve etki alanının genişliği, müdahale ve kontrol sürecinin zaman zaman bir hayli 
güçleşmesine sebep oldu. Bu noktada AFET PLATFORMU, kendisini teşkil eden sivil toplum kuruluşlarının her 
biri birbirinden farklı kabiliyetlerini bir araya toplamayı başardı. İnsani yardım, afete doğrudan müdahale, afet 
sonrası insani ve çevresel çalışmalar gibi farklı alanlarda, farklı sivil toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma disip-
lini oluşturan AFET PLATFORMU, afet kırılganlığını minimize edebilme gayretiyle kritik süreçlerde hızlı ve ihtiyaca 
yönelik bir dizi efektif çalışma gerçekleştirdi.  

AFET PLATFORMU çatısı altında bulunan sivil toplum kuruluşlarının ülke çapındaki gönüllü ağı, kamu kurumları 
ile ortak proje yürütme pratikleri, tedarik ve lojistik depoları, teknik malzeme bilgileri, bağışçı/destekçi ağları, 
iletişim ofisleri gibi farklı kabiliyetler bir araya toplandığında, yaşanan afetlerde olağanüstü bir koordinasyon 
örneği gösterildi. Sahadaki ekiplerimiz bölgelerin yerel yönetimleri ve kriz masası ile doğrudan irtibat kurarak 
ivedilik arz eden malzemeleri tek tek tespit etti.

Afet bölgelerindeki ihtiyaçların sınıflandırılması ile özellikle orman yangınlarında ağır hasar gören ve kısa süre-
lerde değiştirilmesi yaşamsal önem arz eden kişisel koruyucu ekipmanların ivedilikle arama-kurtarma ekiplerine 
ulaştırılması mümkün oldu; böylelikle yaşanabilecek yaralanma ve can kayıplarının önüne geçildi. Özellikle Köy-
ceğiz’de, yangının seyrini değiştiren bir yangın söndürme ekipmanı desteği veren AFET PLATFORMU, toplamda 
3 milyon lirayı aşkın kişisel koruyucu donanım ve söndürme malzemesini Akdeniz ve Ege bölgelerine sevk etti. İş 
güvenliği standartlarına uygun kişisel koruyucu donanımların ve afet müdahalesine yönelik ekipmanların tümü, 
AKUT Vakfı eğitmenleri tarafından tek tek kontrol edilerek satın alındı. Yine insani yardımda da önceden ihtiyaç 
analizi yapılması ve bu ihtiyaçların AFET PLATFORMU’nun ve üyelerinin sosyal medya hesaplarından ve benzer 
iletişim kanallarından duyurulması ile ihtiyaç fazlası ürün yığılması ve yanlış ürün gönderimi gibi önemli sorun-
ların önüne geçildi. 

Henüz orman yangınları ile mücadele etmeye çalışan ülkemizde, 11 Ağustos 2021 tarihinde ikinci bir afet daha 
meydana geldi. Aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel; Kastamonu, Sinop ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz’i 
etkisi altına aldı. Bu iki afet, bölgelerimizde maddi ve manevi kayıplara yol açtı.  

Ülkemizin en kırılgan olduğu dönemde, bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ağını ve tüm yardım 
kapasitelerini birleştirerek 25 üyesinin tüm gücünü afetlerin yaşandığı bölgelerimize yönlendiren AFET PLATFOR-
MU, afet bölgelerine tedarik ve lojistik desteği sağladı; aynı zamanda kamu sivil toplum ilişkilerini güçlendiren 
önemli bir koordinasyon örneği gösterdi.  

Bu koordinasyon sayesinde, afet sürecinde destekçilerimizce AFET PLATFORMU üyesi kurumlara iletilen nakdi 
ve ayni bağışlar ile toplanan tüm ihtiyaç malzemeleri afet bölgelerinde AFAD tarafından belirlenen tedarik depo-
larına ulaştırıldı. AFET PLATFORMU çatısı altındaki gönüllü ve profesyonel üyeler, afet bölgelerinde afet ile mü-
cadele, ihtiyaç tedariki ve afet sonrası yaraların sarılması süreçlerinde yöre halkı, sivil toplum ve kamu kurumları 
ile işbirliği içerisinde görev aldı. Afet sonrası hasar tespit çalışmaları ve ihtiyaç tespiti gibi alanlarda da aynı iş-
birliği devam etmiş olup afetlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın yaşadıkları maddi kayıpların gideril-
mesi için ve travmaların üstesinden gelinebilmesi için afet sonrası çalışmalar da aynı hassasiyetle gerçekleştirildi. 

Sonraki bölümlerde AFET PLATFORMU tarafından kümülatif olarak gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. 
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Lojistik Merkezleri ve Afet Bölgelerinde Tedarik Zincirinin
Oluşturulması

AFET PLATORMU üyeleri açısından hayli yorucu fakat başarılı geçen 2021 yılı; ülkemize katma değerinin yanı 
sıra kurumlar arasındaki çeşitliliğin ve farklı niteliklerin yeri geldiğinde ne denli kritik önem arz ettiğini görmemiz 
açısından bizler için son derece öğretici oldu.

Tablo 1 üzerinde AFET PLATFORMU çatısı altında seferber olan gönüllülerin afetlerin gerçekleştiği illere ve bağlı 
oldukları sivil toplum kuruluşlarına göre sayıları belirtilmiştir. Toplam 689 kişilik bir gönüllü ağı ile afetle müca-
dele, ihtiyaç tespiti, tedarik ve lojistik yönetimi, afet sonrası çalışmalar ve iletişim süreçlerinin tamamı eş zamanlı 
olarak yürütülmüştür. 

Temmuz ayı itibariyle Akdeniz Bölgesi’nde Manavgat, Adana ve Mersin çevrelerinde başlayan ve sonrasında 
Marmaris, Bodrum bölgelerinde etkili olan yangın afetleri süreçlerinde belli noktalarda AFAD koordinasyon 
depoları ile çalışılırken, bazı dönemlerde de yerel yönetimlerin yönlendirmeleri ile belirli noktaların depo haline 
dönüştürülmesi ile afet bölgelerine lojistik desteği sağlanmıştır. 

Antalya / Manavgat Bölgesinde: 

- Türk Kızılayı Bağış Deposu
- AFAD Ayni Bağış Deposu

Marmaris Bölgesinde:

- Marmaris Belediyesi Acil Durum Deposu
- AFAD Ayni Bağış Deposu

Kastamonu Bölgesinde:

- AFAD Ayni Bağış Deposu
- Türk Kızılayı Ayni Bağış Deposu

Depoları Yangın ve sel afetlerinde Afet Platformu’nun bağışlarını yönlendirdiği depolar olarak kullanılmış, tüm 
kurumlar ile iş birliği içerisinde ihtiyaç tespiti ve yönlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1.  İllere ve STK’lara Göre Gönüllü Sayıları

İL / STK

Adana

Antalya

Bodrum

Denizli

Isparta

Kastamonu

Marmaris

Mersin

Osmaniye

Sinop

Tüm Bölgeler
Afet Koordinasyonu

Genel Toplam

3

3

1

7

1

1

2

4

12

53

23

59

33

17

1

201

1

69

4

4

4

1

4

87

4

2

6

2

2

2

6

3

3

12

3

3

18

10

10

10

7

5

2

3

1

2

3

8

19

19

21

18

8

32

15

17

122

34

176

39

23

1

112

123

18

17

21

125

689

4

47

16

21

1

89

4

8

2

14

5

1

6

1

1

3

5

65

65

HAYATA
DESTEK

İHTİYAÇ
HARİTASI

UNVANSIZ
GÖNÜLLÜLER

LOKMAN
HEKİMAÇEV NEF NİRENGİ SEVKAR TEGV TİDER MAYA WHR

GENEL
TOPLAMTOGAHBAP ÇOTUN

AKUT
VAKFI



6

İhtiyaç Listelerinin Oluşturulması & Temin Edilmesi

Afet Platformu Aracılığı ile Yönlendirilen Destekler

2021 yaz dönemini kapsayan Akdeniz, Ege bölgelerindeki yangın afetleri ve Karadeniz bölgemizde meydana ge-
len sel afetlerinde; afetlerin niteliğine, şiddetine ve sonrasında yarattığı etkiye göre farklı ürün ihtiyaçlarının öne 
çıktığı görülmüştür. Yaklaşık 3 ayı kapsayan bu süreçte Afet Platformu üyeleri ve destekçileri, doğal afetlerden 
etkilenen bölgelere toplam 60 bin parçaya yakın ürün teslimatı gerçekleştirdi. Tablo 2’de Afet Platformu’nun 
Bodrum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Marmaris ve Milas bölgelerine ulaştırdığı ihtiyaç ürünlerinin listesi belir-
tilmiştir. Genel anlamda, tablodan Yangın ve sel afetleri arasındaki ihtiyaç malzemelerinin gruplandırılması da 
yapılabilmektedir. Sel afetlerinde, beraberinde oluşabilen salgın hastalıklar dolayısı ile öncelikli olarak hijyen 
malzemesi ve gıda ihtiyacı oluşurken, yangın afetlerinde mücadele ekipmanları ve yangın dolayısı ile oluşan tıbbi 
ihtiyaçların öne çıktığını görmekteyiz. 

Afet Platformu üyesi olan tüm STK’lar, Temmuz sonu itibariyle başlayan orman yangınları için tüm destekçi 
iletişim ağlarını alarma geçirmiştir. Yerel mercilerden edinilen ihtiyaç listelerini sosyal medya kanalları ile ta-
kipçilerinin tamamına ulaştırarak yangınların başladığı dönemden sel afetlerini de kapsayan zaman aralığında; 
Manavgat, Marmaris, Bodrum, Isparta, Kastamonu, başta olmak üzere tüm afet alanlarına toplam 5 milyon TL’yi 
aşan bir destek yönlendirmesi yapmıştır. Yönlendirilen desteklerin tamamı afetlerden etkilenen bölgelerdeki ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 

ÜRÜN GRUBU

Hijyen Malzemesi

Yangınla Mücadele Ekipmanı

Gıda

İlaç

Medikal Ürünler

Kıyafet & Battaniye

Elektronik Ekipmanlar

Genel Toplam

1754

500

1283

940

202

4679

300

100

400

458

3000

200

100

3758

13394

12350

2000

1

27745

7479

2593

1500

2716

514

1586

12

16400

250

810

200

2459

221

240

4180

21123

5915

13850

3416

7256

4947

655

57162

Bodrum Denizli MilasIsparta Kastamonu Genel ToplamMarmaris

Tablo 2. Afetler süresince Afet Platformu Tarafından Bölgelere Göre Ulaştırılan Ürünler
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3. Afet Sonrası Çalışmalar
Doğal afetlerle mücadele sonlansa dahi, yerleşim bölgelerini etkisi altına alan afetlerde en önemli süreçlerden 
birisi afet sonrası toparlanma ve normal hayata adaptasyon sürecidir. Afetin yarattığı yıkımın maddi olarak  
onarılmasının yanı sıra, bölge halkında yaratmış olduğu travma yaralarının sarılması için psikososyal destek 
projeleri de Afet Platformu üyeleri tarafından afet sonrasında ivedi şekilde başlatılmıştır. 

Nitekim arıcılık sektörünün yaygın olduğu Muğla’da orman yangınları arı yetiştiricilerine ciddi maddi hasar 
vermiş, platform üyelerimizden Hayata Destek Derneği’nin Muğla Arı Yetiştiricileri derneği ile birlikte gerçekleş-
tirdiği proje ile tedarik edilen 22 ton arı keki 201 arıcıya ulaştırılarak afetin üreticilere etkisi hafifletildi.1 

Arıcılık sektöründeki kaybın desteklenmesi adına bir diğer destek projesi de üyelerimizden Ahbap Derneği 
tarafından hayata geçirildi. Arı Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla Antalya, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 3 
bölgede 14 ton arı keki desteğinde bulundu. Ayrıca, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek benzer afet durumla-
rında daha hazırlıklı olabilmek adına; Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliği ile “Orman Yangınlarını 
Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı gerçekleştirildi. 7 üniversiteden akademisyenler 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin de katılımı ile oluşturulan çalışma grupları; yangın öncesi, sırası ve 
sonrasıyla ilgili fikirlerini ortaya koyarak afetle mücadele tecrübelerini paylaştılar.2 

Diğer bir proje ise, bölge halkına yönelik psikososyal çalışmalar kapsamında World Human Relief (İnsanı Daya-
nışma Derneği) tarafından afet sonrasında başlatılmıştır. “Türkiye’nin Yangın / Sel Travmalarını İyileştirme Proje-
si” başlıklı çalışma kapsamında, Adana, Mersin, Manavgat, Osmaniye, Bodrum ve Marmaris bölgelerinde 4 hafta 
boyunca afetlerin yarattığı travmaları hafifletmek üzere psikososyal destek çalışmaları yapılmıştır.3 

Üyelerimizden, Unvansız Gönüllüler Derneği, “Arıları Yaşatalım” projesi kapsamında 2021 yılı yaz aylarında 
ülkemizde meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar görmüş Manavgat ve çevresindeki arıcılara kovan desteği 
kapsamında, Turkish Philanthropy Funds desteğiyle 2021 Ekim ayında, 414 arı kovanını 20 den fazla arıcımıza 
ulaştırdı. TPF’nin yinelenen desteği sayesinde de, yine Manavgat bölgesinde, 2022 Haziran ayında, 20 arıcı-
ya 200 kovan daha ulaştırılması projelendirildi. Proje tamamlandığında bölgeye bir yıl içerisinde 30.000 USD 
tutarında kovan desteği sağlanmış olacak.

Hayata geçirilen bir diğer proje ise, yangınlar sonucu evini, işini, okulunu, geçim kaynaklarını kaybedenlere 
yönelik olarak Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan ‘Bir Destek, Bir Yuva’ projesi olmuştur. Yurt 
genelindeki afetten etkilenen kişilerin yaşam koşullarını yeniden sağlayabilmesi için hasar gören evler; sera, 
çiftlik, ahır gibi üretim alanları; okul, sanat merkezi gibi ortak kullanım yerleri onarılarak yeniden hayata geçiril-
mesi sağlanmıştır.4

“Yardım Edene Yardım” başlığı ile hayata geçen bir başka çalışma ise Nirengi derneği tarafından gerçekleşti-
rildi. Programa Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü (AFAD) ekiplerinden 90 kişi katılırken, orman yangınlarına müdahale gibi yüksek performans gerektiren, 
yoğun ve aralıksız ihtiyaca yanıt veren çalışanların duygu-davranış durumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar 
gerçekleştirildi. 5

1 https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2022/03/hayata-destek-panoramasi-2021-tr-v2.pdf
2 https://marmaris.bel.tr/upload/files/202202210950YanginCalistayiSonucBildirgesi.pdf
3 https://www.worldhumanrelief.org/tr/hizmetlerimiz/turkiye-yangin-sel-travmalari-iyilestirme-projesi/ 
4 https://www.nef.com.tr/haberler-ve-duyurular/nef-vakfi-ve-ihtiyac-haritasindan-bir-destek-bir-yuva-projesi
5 https://www.nirengidernegi.org/wp-content/uploads/2021/11/Nirengi-Orman-Yanginlari-Mugla-YEY-Raporu-LR.pdf
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4. Gelecek Dönem Afetlere Hazırlık

2021 yılının yaz aylarındaki Orman yangınlarını büyümesiyle birlikte diğer bir üyemiz olan Maya Vakfı, Ağustos 
ayında Muğla’da afet etkilerinin yüksek olduğu 4 ilçeyi kapsayan psikososyal destek programını hayata geçir-
di. Maya Vakfı, sahada bulunulan 5 günlük süre içerisinde, yetişkinlere yönelik psikoeğitim oturumları, kadın 
gruplarına yönelik atölyeler ve çocuk/gençlere yönelik ekoterapi temelli psikososyal destek çalışmaları gerçek-
leştirerek toplam 201 faydalanıcıya ulaştı. Yangın bölgesinde psikososyal destek sağlayan ekibin donanımlarının 
desteklenmesi ve güçlenmesi, travmaya duyarlılık ve travma farkındalığının arttırılması ve afet acil durumlarında 
psikososyal yaklaşımların ele alındığı kapasite geliştirme eğitimi ile de toplam 15 ruh sağlığı çalışanı destek-
lenmiştir. Ayrıca, orman yangınları sonrasında bölgesel olarak ortaya çıkan inisiyatiflerin desteklenmesi ve bir 
sonraki orman yangını dönemine hazırlık yapılması adına Turkish Philanthropy Funds desteğiyle, Akyaka afet 
gönüllüleriyle ortak çalışmalar yürütüldü. Bölgelerinde yetişkinler için psikoeğitim oturumları, kamu personeli 
için grup çalışmaları ve çocuk/gençlerle sanat terapisi ve ekoterapi temelli psikososyal destek aktiviteleri gerçek-
leştirildi. Yetişkinler ile gerçekleştirilen oturumlarda, orman yangınları sırasında gönüllü olarak görev alan kişiler 
ile sürece dahil olan kolluk kuvvetlerinin bu süreçte yaşadıkları, sonrasında oluşan travmatik stres tepkileri ve 
bu tepkiler ile nasıl baş ettikleri üzerine oturumlar gerçekleştirilmiş, zorlu deneyimlerden sonra oluşan travmatik 
stres tepkileri ile işlevsel bir şekilde nasıl baş edilebileceğine yönelik psikoeğitimler gerçekleştirilmiştir. Çocuk 
oturumları sırasında, doğa ile bağlantımızı yeniden hatırlatacak yaratıcı hikâye okuma etkinliği sonrasında eko-
terapi ve yaratıcı sanat terapisi metotlarından yararlanılarak psikososyal destek aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. 
Tüm bu çalışmaların sonucunda Maya Vakfı 140’ı çocuk, 35’i kamu personeli ve 25’i yetişkin olmak üzere toplam 
200 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlamıştır.

2021 yılı yaz dönemi itibariyle başlayan yangın ve sonrasında görülen sel afetleri, ülkemize bir kez daha afetlere 
hazırlıklı olmak konusunda daha fazla tedbire ihtiyacımız olduğunuz hatırlatırken, sivil toplum, kamu ve yerel 
yönetimler arasındaki iş birliğinin ne denli önemli olduğunu da göstermiş oldu. Afet Platformu çatısı altında 
buluşan ve farklı alanlarda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, kendi yetkinliklerini platform ile paylaşa-
rak, iletişim – afetle mücadele – bağış/destek – afet sonrası çalışmalar gibi kritik rollerde çok daha kapsamlı bir 
dayanışma platformu oluşturdu. 

Önümüzdeki dönemde iklim krizinin daha da büyüyerek sürmesi, kentleşmenin yoğunlaşması ve turizm döne-
minde meydana gelen çevresel kirliliğin de etkisiyle yangın ve sel gibi afetlerin hayatımızın bir parçası olduğu 
gerçeği ile hareket ederek, özellikle riskli bölgelerimizin teyakkuz halinde olarak anında müdahale kabiliyetinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Afet Platformu bu kapsamda gerekli stratejisini hazırlamakla birlikte, afet riski yük-
sek bölgelerde önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği farkındalık projeleri ile acil müdahale konusunda gelişim 
projelerini de hazırlamaktadır. 
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5. Üyelerimiz

ÜYE KURULUŞ ÜYELİK DURUMU
Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Kurucu Üye

Tam Üye

Tam Üye

Tam Üye

Destekçi Üye

Destekçi Üye

Destekçi Üye

Destekçi Üye

Destekçi Üye

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Açık Açık Derneği

Ahbap Derneği

AKUT Vakfı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Çorbada Tuzun Olsun (ÇOTUN)

Dünya Doktorları Derneği

Hayata Destek Derneği

İhtiyaç Haritası

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

NEF Vakfı 

Nirengi Derneği

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı (SEVKAR)

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

Türk Psikologları Derneği

World Human Relief (WHR)

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)

Unvansız Gönüllüler

İstanbul Gönüllüleri

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 

Koruncuk Vakfı

Maya Vakfı

Turkish Philanthropy Funds (TPF)
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1) Açık Açık Derneği

2) Ahbap Derneği

3) AKUT Vakfı

6) Hayata Destek Derneği

4) AÇEV

5) Çorbada Tuzun Olsun Derneği

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu 

> Networking: Afet & Yardım Koordinasyonu
> Gönüllü (masa başı): Yönetişim Komisyonu, Kriz Masası ve Kaynak Geliştirme Komisyonunda 4 gönüllü
> Gönüllü (saha): Adana, Antalya, Denizli, Kastamonu, Marmaris ve Osmaniye Bölgelerinde toplam 197 Gönüllü
> Bağış (ayni): Yangınlarda kullanılmak üzere, 4 adet jeneratör temin edildi.   
> Afet sonrası destek: Marmaris Çalıştayı / Orman Yangınlarını Önleme Söndürme ve Yangın Sonrası Restorasyon

> Networking: Afet & Yardım Koordinasyonu
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 1 gönüllü
> Gönüllü (saha): Lojistik merkezlerde ve tüm afet bölgelerinde toplam 64 gönüllü
> Bağış (ayni): Muhtelif kişisel koruyucu donanım ve yangın söndürme teçhizatı başta olmak üzere ilaç, 
ilk yardım malzemeleri, giysi/ayakkabı, hijyen kiti vb.    
> Afet sonrası destek: Orman yangınlarını önlemeye ve yangında korunmaya yönelik makaleler hazırlanıp 
medya ve sosyal medya yolu ile kamuoyuna aktarılmıştır.

> Networking: Afet & Yardım Koordinasyonu
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu ve Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonlarında 3 Gönüllü
> Gönüllü (saha): Antalya ve Marmaris’te toplam 18 gönüllü   
> Afet sonrası destek: Muğla Arı Yetiştiricileri derneği ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında 22 ton arı 
keki tedarik edilmiştir.

> Networking: Afet süreci koordinasyon ve afet sonrası çalışmalar
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 1 gönüllü 
> Gönüllü (saha): Antalya ve Marmaris’te görevlendirilen 6 gönüllü
> Bağış (ayni): Muhtelif sayıda yangına dayanıklı ekipman

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu, Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 1 gönüllü 
> Gönüllü (saha): Marmaris ve Manavgat bölgelerinde 2 gönüllü
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7) İhtiyaç Haritası

11) Nirengi Derneği

12) Sevgi ve Kardeşlik Vakfı

9) Lokman Hekim Sağlık Vakfı

10) NEF Vakfı

8) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

> Networking: Afet & Yardım Koordinasyonu
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme, Kurumsal İletişim ve Sekreterya süreçlerinde toplam 
3 gönüllü
> Gönüllü (saha): Bodrum, Marmaris ve Manavgat bölgelerinde 37 gönüllü   
> Afet sonrası destek: Yangınlar sonucu evini, işini, okulunu, geçim kaynaklarını kaybedenlere yönelik olarak 
Nef Vakfı ile ‘Bir Destek, Bir Yuva’ projesi gerçekleştirilmiştir.

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu 2 gönüllü
> Gönüllü (saha): Muğla bölgesinde toplam 4 gönüllü   
> Afet sonrası destek: “Yardım Edene Yardım” projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışanlarına destek sağlandı

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Yönetişim Komisyonu ve Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonlarında 1 gönüllü
> Gönüllü (saha): Adana ve Mersin Bölgelerinde 2 gönüllü   
> Afet sonrası destek: Temel İhtiyaç Desteği Analiz ve Durum Raporu Hazırlandı.

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme, Kurumsal İletişim ve Yönetişim Komisyonlarında 
1 gönüllü
> Gönüllü (saha): Antalya, Manavgat ve Marmaris bölgelerinde 1 gönüllü

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu, Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 2 gönüllü
> Afet sonrası destek: Yangınlar sonucu evini, işini, okulunu, geçim kaynaklarını kaybedenlere yönelik olarak 
İhtiyaç Haritası ile birlikte ‘Bir Destek, Bir Yuva’ projesi hayata geçirilmiştir. 

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu 
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13) Temel İhtiyaç Derneği

14) Toplum Gönüllüleri Vakfı 

17) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 

18) Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı

15) Türk Psikologları Derneği

16) World Human Relief

19) Unvansız Gönüllüler

> Networking: Afet & Yardım Koordinasyonu 
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu, Yönetim Komisyonu, Üyelik Komisyonu ve Kriz Masası / 
Kaynak Geliştirme Komisyonlarında toplam 9 gönüllü 
> Gönüllü (saha): Marmaris, Kastamonu, Bodrum, Manavgat ve Isparta’da 2 gönüllü 

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği. 
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonlarında 1 gönüllü 
> Gönüllü (saha): Antalya, Kastamonu, Marmaris ve Sinop bölgelerinde toplam 89 gönüllü 

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği. 
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu, Üyelik Komisyonu 3 gönüllü

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği. 
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 1 gönüllü 

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu, Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 2 Gönüllü
> Gönüllü (saha): Adana, Manavgat, Marmaris bölgelerinde toplam 122 gönüllü  
> Bağış (ayni): Marmaris ve Adana Bölgelerinde kullanılmak üzere 2 soğuk hava deposu    
> Afet sonrası destek: “Türkiye’nin Yangın / Sel Travmalarını İyileştirme Projesi” başlıklı çalışma kapsamında, 
Adana, Mersin, Manavgat, Osmaniye, Bodrum ve Marmaris bölgelerinde 4 hafta boyunca afetlerin yarattığı 
travmaları hafifletmek üzere psikososyal destek çalışmaları yapılmıştır.

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu, Kriz Masası / Kaynak Geliştirme 3 gönüllü 
> Gönüllü (saha): Muğla Bölgesi 5 gönüllü  
> Afet sonrası destek: Yangınlar sırasında etkilenen arı üreticilerine 400 adet kovan yardımı sahada dağıtıldı.
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23) Maya Vakfı

20) İstanbul Gönüllüleri

21) Kadınlarla Dayanışma Vakfı

22) Koruncuk Vakfı

24) Turkish Philantrophy Funds

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu 1 gönüllü Psikososyal Destek-Yangın grubunda 2 kişi
> Gönüllü (saha): Muğla ve ilçelerinde toplam 14 gönüllü  
> Afet sonrası destek: Psikososyal destek, psikoeğitim ve kapasite geliştirme

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 1 gönüllü

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kriz Masası / Kaynak Geliştirme Komisyonu 1 gönüllü

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu 

> Networking: Afet sırasında malzeme tedarik etme ve bağış toplama/yönlendirme için koordinasyon desteği.
> Gönüllü (masa başı): Kurumsal İletişim Komisyonu  




