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Bu rapor Antalya’da suya değer verenlere, suyla can verenlere adanmıştır.

1. GİRİŞ
Antalya, doğal ve tarihi varlıkları bakımından Dünya’nın en zengin bölgelerinin birinin üzerine kurulmuştur.
Bu varlıklardan bazıları, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yerleşim yerlerinin konumlanmasında,
kentlerin gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Düden Çayı ve Varsak Düdeni özellikle Milattan Sonra 6.
yüzyıldan itibaren Antalya’da yerleşmiş toplulukların temel ihtiyaçlarını karşılamalarında önemli rol
oynamışlardır. Bu varlıkları gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını sürdürülebilirlik ilkesiyle karşılaması için
koruyarak kullanmak gerekmektedir. Ancak, 2010’lu yıllardan itibaren Düden Çayı-Yukarı Düden Şelalesi
(Düdenbaşı) civarında gözlenen olumsuz gelişmeler, Aralık 2020 sonu itibariyle Düden Çayı’nda önemli
tahribata sebep olmuştur.
Özetle, Aralık 2020 sonu itibariyle Yukarı Düden Şelalesi etrafında keskin bir koku hissedilmiştir. 11 Ocak
2021 tarihinden itibaren Yukarı Düden Şelalesi’nin mansabında kalan dere yatağında köpürme ve koku
sorunu olduğu, işbu köpürme ve kokunun 14 Ocak 2021 tarihinde pik yaptığı bildirilmiştir. 14 Ocak 2021
tarihinden sonra köpürme dere yatağı boyunca devam etmiş ve bölgede balık ölümleri gözlenmiştir.
Benzer tarihlerde Varsak Düdeni olarak adlandırılan ve Yukarı Düden Şelalesi’nin membasında kalan
alanda da köpürme ve koku problemi yaşanmıştır. 18 Ocak 2021 tarihinden sonra ise köpüren ve suda
balık ölümlerine sebep olan su Akdeniz’e ulaşmıştır. 27 Ocak 2021’de yaşanan yağışların ardından taşkın
ile tekrar köpüren Düden Çayı’ndaki durum maalesef toplumun tüm kesimleri tarafından üzüntü ile takip
edilmiştir.
Konu üzerine, 13 Ocak 2021 tarihinde Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet
Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediye
Başkanlığı ile çalışmalara başlandığı Antalya Valiliği’nin internet sitesinde duyurulmuş, ilerleyen tarihlerde
de kirlilik görülen Düden Çayı ve civarlarında çeşitli tesislerin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre
derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edilerek idari para cezası uygulandığı belirtilmiş olup söz konusu
deşarj noktalarının körlenmesinin sağlandığı ifade edilmiştir. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce
Düden Çayı Yukarı Düden Şelalesi mevkiinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan
ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği belirtilmiştir (Antalya
Valiliği Basın Açıklaması, 16.01.2021).
Ancak kurulan koordinasyon kurulunun verdiği bilgilerin yetersizliği, yapılan denetimler neticesinde ceza
kesilerek haklı gerekçelerle faaliyetleri durdurulan tesislerin konumları itibariyle Varsak Düdeni ve Yukarı
Düden Şelalesi’ndeki kirliliğin kaynağı olamayacağı görüldüğünden, ilerleyen haftalarda bir dizi görüşme
yapmaya, araştırmaya ve incelemeye gereksinim duyulmuş olup kamuoyunun aydınlatılması
gerekliliğinden dolayı bu rapor hazırlanmıştır. İşbu raporun günlük siyasete malzeme yapılmaması önemle
rica olunur.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Antalya çok özel bir kenttir. Kente gelen herkes kent için çalışıp kent için üretmekte ve emekli olduktan
sonra da kentte kalmakta, kent için yaşamaktadır. Bu süreç kentteki bilgi birikimini arttırmakta ve hemen
her konuda inanılması güç bir bilgi hazinesi ile bizleri aydınlatmaktadır. Geçmişteki zor şartlarda değerli
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çalışmaları gerçekleştirerek bugünlere ulaşmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunarız. Bu raporda
Düden Çayı üzerine gerçekleştirilen bazı çalışmalara odaklanılacaktır.
Antalya’da su üzerine gerçekleştirilen akademik çalışmalar, 1970li yıllara dayanmaktadır. Özellikle
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının sağlamış olduğu fonlarlar ile gerçekleştirilen çalışmalar hala
günümüze ışık tutmaktadır. 1979 yılında Antalya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Antalya kenti
kullanılmış suları uzaklaştırma sempozyumu” kent için önemli bir kilometre taşı olarak görülmektedir.
Düden Çayı Yukarı Havzası, Çeltikçi, Bucak, Korkuteli, Kızılkaya ilçelerini içine alan toplam 1847
kilometrekare büyüklüğündeki havzasından yıllık ortalama 672 milyon metreküp suyu Akdeniz’e
boşaltmaktadır (Büyükyıldırım, 2017).

Şekil 1. Düden Çayı Yukarı Havzası (Büyükyıldırım, 2017)
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Düden Çayı, Düdenbaşı olarak anılan 15 km uzunluğundaki ırmak ile Kırkgözler-Düden adını
verebileceğimiz büyük bir yeraltı ve yerüstü karstik su sisteminin son bölümü olarak adlandırılmaktadır.
1960’larda inşa edilen hidroelektrik santrali ile Kırkgözler’den alınan bir miktar su Döşemealtı ilçesi
içerisinde inşa edilen kanaldan geçirilerek Kepez Hidroelektrik Santrali aracılığıyla alt platoya getirilmekte
ve daha sonrasında yine kanal (Varsak Kanalı) aracılığıyla Düdenbaşı’na ulaştırılmaktadır. Bu kanallara da
günümüzde Düden Çayı denmektedir.
Düdenbaşı’nın yaklaşık 3,5 km kuzeybatısında Varsak Düdeni yer almaktadır. Varsak Düdeni’nde su
kuzeydoğusunda yer alan mağara yapısından yüzeye çıkmakta ve yaklaşık 150 m kadar burada yüzeyden
aktıktan sonra güney ucundaki bir başka düdenden yeraltındaki galerilere girmektedir.
1977 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı finansmanıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, Kırkgözler’in
batısında yer alan Bıyıklı Düdeni’nde boya enjekte edilmiştir (Günay vd., 1977). Enjekte edilen boya, 83
saat sonra Düdenbaşı’ndaki yeraltı mağarasında ve 92 saat sonra Varsak Düden’inde gözlendiği rapor
edilmiştir. Bıyıklı Düdeni ile Düdenbaşı yeraltı mağarası arasındaki mesafe 18,25 km olarak hesaplanmış
ve yeraltı suyunun hızı yaklaşık olarak 5,28 km/gün olarak rapor edilmiştir. Söz konusu boya, Mağara,
Arapsuyu ve Duraliler pınarlarında gözlenmediği için bu kaynakların başka bir karstik sistem tarafından
beslendiği belirtilmiştir (Günay vd., 1977; Siphai, M.H., 1985).
Atilla ve Arıkan (2001) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Antalya Traverten Platosu yeraltısularına ait
kimyasal ve çevresel izotop verileri kümeleme ve faktör analizi istatistiksel yöntemleri kullanılarak
değerlendirilmiş ve yeraltısularının farklılık ve benzerlikleri belirlenerek gruplandırmaları yapılmıştır. Bu
çalışmada, Düdenbaşı’nın ve Varsak Düdeni’nin (Varsak Obruğu-Varsak Dolini-Varsak Kuru Düdeni) üst
platoda yer alan Kırkgöz kaynaklarıyla aynı kimyasal özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir (Şekil 2).
2011 yılında, ASAT tarafından hazırlatılan iki ciltten oluşan “Antalya Traverten Platosu Üzerinde Bulunan
Düdenler” başlıklı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, platoda bulunan 271 düden gösterilmiş
olup, platodaki yeraltı su seviyelerini gösterir haritaya da yer verilmiştir (Şekil 3).
Yukarı Düden Şelalesi ile Lara Düden Şelalesi arasında kalan Düden Çayı ve taşkın bölgesi, 3 Eylül 2020
tarih ve 31233 Sayılı Resmî Gazete’de yer alan 2918 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; ve Varsak Düdeni’de
9 Haziran 2020 tarih ve 31150 Sayılı Resmî Gazete’de yer alan 2636 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kesin
Korunacak Hassas Alanlar olarak ilan edilmiştir (Resmî Gazete-a ve Resmî Gazete-b, 2020-Şekil 4).
2020 yılının Aralık ayında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce Avrupa Birliği Ufuk 2020 finansmanı ile
yürütülen CUTLER (Coastal Urban development Through the LEnses of Resiliency: Dayanıklılığı Geliştirme
Penceresinden Kıyısal Kent Gelişimi) projesi kapsamında Düden Şelalesi’ne gerçek zamanlı su seviyesi
ölçümü için sensör yerleştirildiği belirtilmiştir (CUTLER, 2021). CUTLER projesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020
H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 çağrısı kapsamında, yaklaşık 5 M€ bütçe ile desteklenmekte olduğu;
Ocak 2018 itibariyle 36 ay süren proje, Antalya’nın da içerisinde olduğu pilot şehirlerde (SelanikYunanistan, Antwerp-Belçika ve City of Cork-İrlanda) su kaynakları etrafında kentsel gelişmeyi hedeflediği
projenin ve proje ortaklarının internet sayfalarında belirtilmiştir (Sampaş Bilişim, 2020).
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Şekil 2. Kırkgöz-Düden-Döşemealtı Su Sistemi Haritası (Büyükyıldırım, 2017)

4

ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Şekil 3. Antalya Traverten Platosu Yeraltısuyu Seviye Haritası (Cilt 2 Ek 7- ASAT, 2011)
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Şekil 4. Resmî Gazetelerde Kesin Koruma Alanı İlan Edilen Düden Çayı ve Varsak Düdeni Sınırları
(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü internet sitesi)
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3. DÜDEN ÇAYINDA, YUKARI DÜDEN ŞELALESİNDE VE VARSAK DÜDENİNDE GÖZLENEN
KİRLİLİK
Ocak 2021’de gerçekleşen kirlilik olayı incelenirken bölgede faaliyet gösteren firma çalışanlarıyla, bölgede
ikamet eden vatandaşlarımızla, Kent Konseyi’nin çağrısına karşılık veren kamu kurumu temsilcileriyle,
olayla ilgilendiğimiz için kendi komisyonlarına bizi davet eden organizasyonlarla görüşülmüş, hepsinden
çok değerli bilgiler edinilmiştir.
Öncelikle, 2021 yılı Ocak ayı itibariyle gözlenen kirlenmenin ilk olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla olayların
başlamadan önceki halini de derlemek gerekliliği doğmuştur. Katıldığımız ve bilgi alışverişinde
bulunduğumuz komisyonlardan elde ettiğimiz bilgilere göre, 2005 yılında Düdenbaşı’ndaki mağaralara
gerçekleştirilen dalış ile galerilerin temiz ve içerisinde balıkların olduğu bildirilmiştir. 2012 yılında yeniden
aynı noktaya gerçekleştirilen dalışta, galerilerde kararmalar gözlendiği, 2017 yılında gerçekleştirilen dalışta
ise galerilerin karardığı ve balıkların galerilerde olmadığı bilgisi paylaşılmıştır.
Düdenbaşı’nda faaliyet gösteren bir işletme sahibi, ilk olarak 2011 yılında koku ve köpürme problemlerinin
gözlendiğini, genelde kış aylarında yağışlardan sonra böyle olayların olduğunu, 2014 yılı Kasım ayından
sonra koku ve köpürme probleminin arttığını, 2021 Ocak ayı başından itibaren koku probleminin olduğunu,
11 Ocak 2021 tarihinden sonra koku ve köpürme probleminin arttığını ve 14 Ocak 2021 günü sorunun pik
yaptığını belirtmiştir.
Varsak Düden’i civarında 40 yılı aşkın süredir yerleşik olarak yaşayan bölge sakinlerinden aldığımız bilgiye
göre tam tarih verilmemekle birlikte 2021 yılı Ocak ayı içerisinde ilk defa Varsak Düden’ini besleyen ve
obruğun kuzeydoğusunda yer alan mağara kaynağından yoğun koku ve köpürmeye sebep olan suyun
geldiği, köpüren suyun bitiminde yine mağara kaynağından milli kumun geldiği belirtilmiştir (Şekil 5).
2014 yılı Kasım ayında (HABERLER.COM, 2014) gözlenen kirlilik neticesinde 14 Nisan 2015 Antalya Kent
Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun gündemine gelmiştir. O dönem yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan
raporda aşağıdaki değerlendirmelere yer verilmiştir:
“Kasım 2014 tarihinde Düden Şelalesi’nden pis kokular yükselmiş, sudaki renk değişikliği, köpürme ve
kokunun Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası’ndaki çöp sularının yeraltı sularına karışmasından meydana
gelmiş olup olmadığı yönündeki tartışma kent gündemine gelmiştir. Bu konuda oluşan kamuoyunun
soruları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT tarafından yanıtsız bırakılmıştır.
Mart 2015 tarihinde ise Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin katı atık depolama sahasını -yer seçimi uygun
olmaması ve su kaynaklarının korunamayacağı gerekçesiyle- iptal kararının basın yoluyla kamuoyu ile
paylaşılması, konuyu yeniden gündeme getirmiştir.
…
-Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan bilgi akışına göre ise, alanın 2020 yılına kara kullanılmaya
devam edeceği belirtilmiştir. Basın aracılığı ile aktarılan bilgiye istinaden, Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin mevcut alan ile birlikte 6 bölgede yeni projelendirme çalışmaları devam etmektedir.”
Yine aynı raporun Sonuç kısmında aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:
“Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası 2020 yılına kadar kullanılmaya devam edileceği bilinen bir durumdur.
Ancak yüce mahkemenin vermiş olduğu karar ise açıktır. Mahkeme kararına rağmen alanın kullanılmaya
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devam etmesi, öncelikli olarak yasal bir sorundur. Konunun ilgili kurumlarca ivedilikle dikkate alınması
gerekmektedir.”

Şekil 5. Varsak Düdeni’nin uydu görüntüsü ve kuzeydoğusunda bulunan mağara kaynağı
14 Nisan 2015 günü gerçekleştirilerek rapor haline getirilen çalışmadaki mahkeme kararları kaynaklar
kısmında “Antalya 1. İdare Mahkemesi 2007/1611 Sayılı Dava Dosyası Eki Keşif Tutanağı, Antalya 1. İdare
Mahkemesi 2007/1611 Sayılı Dava Dosyası Eki Bilirkişi Raporu, Antalya 1. İdare Mahkemesi 2010/53 Sayılı
Kararı ve Danıştay 13. Mahkemesi 2012/189 Sayılı Kararı” olarak belirtilmiştir.
Söz konusu mahkeme kararında iki önemli noktaya vurgu yapılmıştır. Bunlardan ilki yer seçimi ile ilgili
yapılan hatalı değerlendirme diğeri ise çöp sızıntı suyunun travertenlerin üstünden bir boru vasıtasıyla 20
km kadar taşınmasıdır. Mahkeme kararında, Kepez Süleyman Demirel Bulvarı-Düden Caddesi kesişiminde
bulunan ve Hurma Atık Su Arıtma Tesisi giden kanalizasyon hattına çöp sızıntı suyunun taşınması sırasında
oluşabilecek çatlak veya kırılma ile günde yaklaşık 250 m3 çöp sızıntı suyunun 2 gün içinde Antalya içme
suyu kaynaklarına ulaşacağı belirtilmiştir.
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3.1. Olası Kaynaklar
3.1.1. Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası
Hem Varsak Düden’i hem de Düdenbaşı’nda görülen kirliliğin kısa süreli ve yoğun bir kirlilik olarak
gözlendiği için Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası çöp sızıntı suyunun taşındığı boru hattında meydana gelen
arızanın böyle bir sonuç doğurması olası gözükmektedir. Söz konusu boru hattının 2007 yılında inşa edildiği
ve 2017 yılında bir kısmının tramvay hattı inşaatı sebebiyle deplase edildiği öğrenilmiştir. Hatta ilişkin
görsel Şekil 6’da gösterilmiştir. Günümüzde günde yaklaşık 750 m3 çöp sızıntı suyu oluştuğu bilgisi
edinilmiştir. Ancak bu bilgi teyide muhtaçtır. Herhangi bir kurumun ne Kızıllı Katı Atık Depolama Tesisi
çıkışında ne boru hattı boyunca ne de Kepez’de sızıntı suyunun kanalizasyona karıştığı noktada herhangi
bir sürekli ölçüm gerçekleştirmediği belirlenmiştir.

Şekil 6. Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası Çöp Sızıntı Suyu Boru Hattı
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Bu boru hattında sızıntı suyu üst platoda basınçlı pompalar ile Varsak Düdeni’nin kuzeyine kadar
getirilmekte, daha sonra burada bulunan maslaktan (pompalanarak tasfiye edilen suyun fazla enerjisini
almaya yarayan bir sistem) sonra yerçekiminin etkisiyle cazibesiyle akarak kanalizasyon hattına aktığı
bilgisi temin edilmiştir. Maslağın görüntüsü ve Varsak Düden’ine olan mesafesi Şekil 7’da gösterilmiştir.
Maslak ile Varsak Düden’i arasındaki mesafe yaklaşık 870 m civarındadır. Bu bölgedeki yeraltı suyu
seviyeleri Şekil 8’de gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere, Maslaktan veya maslağın güneyinde
meydana gelebilecek ve yeraltı suyuna karışabilecek herhangi bir sızıntının Varsak Düdeni aracılığıyla
taşınması Ocak ayında yaşana facianın en önemli olasılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan,
toplamda 271 düdeni olan Antalya Traverten Platosu’nda sadece iki bölgede rapor edilen olayın yerel ve
güçlü (hem hacimsel hem de kirlilik yükü bakımından) bir kirlenme kaynaklı olması bu ihtimali
güçlendirmektedir.
Ayrıca, her yıl kış aylarında yağışların artışıyla yaşanan ve sadece Düdenbaşı’nda gözlenen köpürme ve
kokunun yine bu boru hattından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Alt platodaki boru hattı yüzeyden
yaklaşık 1,5-2 m derinliğe yerleştirilmiş olduğu, yüzey kotuna paralel gitmekte olduğu ve etrafı milli kum
ile kapatılmış vaziyette olduğu öğrenilmiştir. Kullanılan boru türü, eğer standartlara göre üretildiyse ve
montajı düzgün yapıldıysa, atıksu transferi için doğru boru olduğu ve asit korozyonuna karşı dirençli olduğu
belirlenmiştir. Ancak eğer boru ilgili standartlara göre üretilmediyse veya birleştirme yerlerinde doğru
birleştirme gerçekleştirilmediyse boruda kaçaklar oluşabileceği düşünülmektedir. Ayrıca boruya inen
manhollerin etrafından da korozyon sebebiyle kaçakların yaşanabileceği düşünülmektedir. Ek olarak,
bölgede yüzey kotu ölçümü gerçekleştirilmiştir. Bu ölçüm sonuçları Şekil 9’da gösterilmiştir. Özellikle,
Şehit Bülent Alkan Caddesi ile Şehit Musa Özkan Caddesi arasında kalan Süleyman Demirel Bulvarı
kesiminde yüzey kotunun 3 km boyunca yaklaşık 15 m civarında arttığı belirlenmiştir. Çöp sızıntı suyu
borusunun manhollerden sızan taş çakıl ve kumun etkisiyle tıkanması ile gerektiğinden daha fazla
sürtünme kuvveti kaybından dolayı çöp sızıntı suyunun boruda birikimi söz konusu olabileceği
düşünülmektedir. Boruda biriken sızıntı suyunun borudaki veya manhollerdeki çatlaklardan sızarak,
yeraltına inmesi ve yağışlarla birlikte Düdenbaşı’na taşınması, sadece Düdenbaşı’nda yağışlardan sonra
gözlenen kokuya ve köpürmeye sebep olduğu izlenimi doğurmaktadır.
Ancak, Kızıllı Katı Atık Depolama Tesisi işletmecisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri söz konusu
hatta herhangi bir sızıntının olmadığını belirtmişler ve bu durumu olaydan sonra, Ocak 2021’de,
raporladıklarını ifade etmişlerdir.
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Şekil 7. Varsak Düdeni ile Sızıntı Suyu Boru Hattındaki Maslak

Şekil 8. Köpürme ve Koku Görülen Bölgedeki Yeraltı Suyu Seviyeleri, Düdenler, Ceza Kesilen İşletmeler
ve Kızıllı Katı Atık Depolama Sahası Çöp Sızıntı Suyu Boru Hattı (Kırmızı Çizgi)
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Şekil 9. Hamza Taş Caddesi ve Süleyman Demirel Bulvarı Yüzey Kotu Ölçüm Sonuçları

3.1.2. Alt Platoda Ceza Kesilen İşletmeler
İlk etapta ceza kesilen alt platoda yer alan işletmelerin hiçbirinin bu olayla ilgisi bulunmadığı
düşünülmektedir. Çünkü Şekil 10’dan de görüleceği üzere, söz konusu işletmelerin atıkları ne Varsak
Düdeni’ne ne de Düdenbaşı’na ulaşamamaktadır. Ancak bu işletmelerin atıkları Düdençayı’na Muammer
Aksoy Caddesi kesişimi civarında yine de karışmakta olduğu düşünülmektedir. Leventeli ve arkadaşları
(2019) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Düden Çayı ile Muammer Aksoy Caddesi kesişimine yakın
noktadan alınan (ilgili makaledeki D15 numaralı örnekleme noktası) örnekte ağır metal seviyesinin
membasında kalan alanın çok üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Basında da yer bulduğu üzere, ceza kesilen firmaların büyük çoğunluğu plastik geri dönüşüm
gerçekleştiren firmalardır. Geri dönüşüm sektörünün son altı ayda özellikle dolar bazlı plastik hammadde
artışından dolayı yüksek karlı bir sektör haline geldiği düşünülmektedir. Bu konuda Türk Plastik Sanayicileri
Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından çeşitli gazetelere yapılan açıklamalarda, dolar
bazlı hammadde fiyat artışlarının son altı ayda %23 ile %140 arasında değiştiğine vurgu yapılmıştır.
Dolayısıyla, artan plastik geri dönüşüm talebini karşılamak için yasaları, yüksek karlılık sebebiyle ihlal eden
bir sektör ile karşı karşıya olduğumuz göz ardı edilmemelidir.
Ancak faaliyeti durdurulan işletmelerin birkaç tanesinin en az beş yıldır çevre izin ve lisansı için İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmadan faaliyet göstermesi başlı başına bir facia olarak
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görülmektedir. Bununla birlikte, çevre izin ve lisansı olan fakat belediyelerden ruhsatı olmayan
işletmelerin de var olduğu duyumları maalesef başı boşluğun diğer bir nişanesi olarak halkımıza armağan
edilmiştir. İşin özeti şudur ki: ne belediyeler ne de İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kimin nerede hangi işi
nasıl yaptığının farkında değillerdir. Aymazlığın ikinci perdesi olarak, faaliyeti durdurulan işletmelerden
bazılarının, cezai yaptırımdan bir gün sonra faaliyet gösterdiği duyumlarının alınmış olmasıdır.

Şekil 10. Düden ve Göksu Çaylarındaki Ağır Metal İndeksi dağılımı (Leventeli vd.,2019). Kırmızı daire
içerisindeki örnekleme (D15) noktası ağır metal konsantrasyonu yüksek olarak değerlendirilmiş ve
içme suyu olarak kullanılmaması gerekli olduğu belirtilmiştir. Yeşil daire içerisindeki örnekleme
noktaları (D13 ve D14) Düdenbaşı’nı temsil etmekte olduğu ve ağır metal indeks değerlerinin düşük
olduğu ifade edilmiştir.

3.1.3. Organize Sanayi Bölgesi ve Üst Platodaki Yerleşim Yerlerindeki Diğer Tesisler
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Antalya’nın en önemli su kaynaklarından olan Kırkgöz
kaynaklarının hemen güneyine kurulmuştur (Şekil 11).
AOSB’nin internet sayfasında kuruluş aşamaları aşağıdaki gibi yazmaktadır (AOSB, 2021):
“16.08.1977 tarih ve 7/13742 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 370 Hektarlık (3.700.000 m²) bir
alanda kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 1983 yılında yer seçiminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle,
önce 60 Hektarlık bir alana indirilmiş 1998 yılında yeniden 370 Hektarlık ilk büyüklüğüne çıkarılmıştır.
AOSB Müteşebbis Heyetimizin sicil kaydı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 10.09.2001 tarih ve 11556 sayılı
yazıları ile 194 sıra numarası alarak tüzel kişilik kazanmıştır.
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Şekil 11. AOSB ile Kirlilik Görülen Varsak Düdeni ile Düden Çayı
2005 yılında yeni tevsi alanlarının ilavesi ve onaylı imar planları içerisinde kalan şahıs ve hazineye ait
arazilerinin satın alınmasıyla 662 Hektarlık büyüklüğe ulaşmıştır.
2010 yılında 3 nolu tevsi alanı yer seçimi tamamlanmış, bölge büyüklüğü 692 hektarlık büyüklüğe
ulaşmıştır.
2015 yılında 4 nolu ve 5 nolu Tevsi alanları yer seçim çalışmalarına başlanmıştır. Halen devam etmekte
olan yer seçim çalışmalarının 2017 yılında tamamlanması ile bölge 781,6 hektarlık büyüklüğe ulaşacaktır.”
Yaklaşık 270 firmanın yer aldığı AOSB’de ağırlıklı olarak, makine ve soğutma sanayi, gıda ve plastik
sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yer almaktadır.
Etrafında onlarca düden bulunan ve yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu bir bölgeye kurulmuş olması
maalesef en küçük dikkatsizlikte Antalya’nın ticaretine önemli sekte vuracak gelişmelere sebep olabileceği
göz ardı edilmemelidir. AOSB ile sağlanan görüşmelerde, günlük 20.000 m3 atıksuyun arıtılma kapasitesine
14
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sahip atıksu arıtma tesislerinin olduğu ve %50 kapasitesiyle atıksu arıtma tesislerinin işletildiği bilgisi
paylaşılmıştır.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Ocak ve Şubat aylarında bölgede yapmış olduğu denetimler
sonucunda 1 tesise yağmur suyu drenaj hattına usulsüz bir bağlantı yaptığı için cezai yaptırım uygulandığı
duyumları alınmıştır. Bu bağlantıdan kaynaklı Varsak Düdeni ve Düdenbaşı’nı etkileyen önemli miktarda
bir deşarjın gerçekleştirilmediği bilgisi de paylaşılmıştır. AOSB’nin Düdenbaşı’na olan en yakın mesafesi 14
km civarındadır. AOSB’den yapılacak bir salınımın Varsak Dündeni’ne ve Düdenbaşı’na ulaşması yaklaşık 3
gün civarında sürmesi beklenmektedir. Bu derece yoğun bir kirliliğin 3 gün boyunca seyrelmeden ve başka
düdenlere veya sulama kuyularına uğramadan yeraltı suyundan geçerek gelmesi beklenmemektedir.
AOSB’nin güneyinde yer alan mahallelerde de herhangi bir olumsuz duruma yönelik şikâyet alınmamıştır.

4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Antalya’da sanayinin gelişmesi ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması tüm Antalyalıların arzu ettiği bir
konudur. Ancak sanayi gelişirken Antalya’yı Antalya yapan, “Hiç şüphesiz ki Antalya, Dünya’nın en güzel
şehridir.” dedirten doğal güzellikleri de unutulmamalıdır. Antalya’nın bu doğal güzelliklerine can veren
“su” üzerine uygulanan baskı maalesef Düden Çayı’ndaki balıkların ve bitki örtüsünün yok olmasına sebep
olmuştur. Dolayısıyla, aşağıda sıralanan hususların acilen hayata geçirilmesi önerilmektedir:
1. Kurumlararası iş birliği ve koordinasyon gerekmektedir. Kurumlar birbirlerinden bilgi ve belge
saklamamalıdırlar. “Üst yazı”, “Kurumlararası yazışma” gibi tipik bürokratik hilelerin arkasına kimse
saklanmamalıdır. İletişim çağında, özellikle kamu kurumlarımızın bazı adımları hızlı atması
gerekmektedir.
2. Özellikle 2010’lu yıllardan sonra haritalardan silinen düdenler etrafındaki Mutlak Koruma Alanları
tekrar tahsis edilmelidir. Bu alanlar koruma altına alınmalı, kirletilmeleri önlenmelidir.
3. Bir çalışma grubu oluşturulup, su kullanımı kontrol edilemeyen (öngörülemeyen) sektörlerin Antalya
içerisindeki yerleşim yerlerinin belirlenmesi konusunda bir çalışma yapılmaya başlanmalıdır.
4. Düden Çayı’ndaki biyoçeşitlilik kaybına yönelik bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü nezdinde kaybolan türlerin
yeniden sağlıklı bir şekilde temini sağlanmalıdır.
5. Kızıllı Katı Atık Depolama Tesisi Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar neticesinde
kullanımı durdurulmalıdır. Alternatif katı atık depolama tesisi yerlerinin bir an önce “dikkatlice” ve
“mevzuata uygun” bir şekilde seçilmesi önerilmektedir.
6. Her ne kadar Kızıllı Katı Atık Depolama Tesisi’nin kapatılması yasal bir zorunluluk ise de tesisten yıllar
boyu atıksu oluşacaktır. Kızıllı Katı Atık Depolama Tesisi atıksuyu yerinde tam olarak arıtılmalıdır. Eğer
yerinde arıtılamıyorsa, başka bir güzergahtan Hurma Atıksu Arıtma Tesisine veya Lara Atıksu Arıtma
Tesisine söz konusu suyun transferinin sağlanması için DSİ’den ve ASAT’tan uzmanların katılımıyla
alternatif bir güzergâh oluşturulması önerilmektedir.
7. AOSB’nin veya bölgede faaliyet gösteren diğer firmaların su kullanımlarının izlenebilir bir sistem ile
sürekli kontrol edilmesi önerilmektedir.
8. DSİ ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü birlikte kuyu denetimi gerçekleştirmelidir. Kuyu denetimi
gerçekleştirmek için şikâyet şartı aranmaması önerilmektedir.
9. Yeni kuyuların usule aykırı bir şekilde açılmaması için sondaj firmalarının da bir şekilde (GPS ile takip
ve izin ile çalışma) denetlenmesinin önünün açılması önerilmektedir.
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10. DSİ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan, uzaktan erişimli yer altı suyu kirlilik parametrelerini ölçen
sistemin bir an önce yaygınlaştırılarak kullanılması önerilmektedir.
11. Yüzey veya yeraltı suyunu öngörülemeyen bir şekilde kullanarak deşarj eden sektörlerin yerleşimleri
tekrar gözden geçirilerek gerekli hallerde tasfiye edilmesi önerilmektedir.
12. Antalya’nın yeraltı su bütçesi kurumlararası iş birliği ile çıkartılarak geleceğe yönelik projeksiyonlar
yapılmalıdır.
13. Çevre izin ve lisansı veya belediyeden ruhsatı olmayan bir firmanın faaliyet göstermemesi için
belediyeler ile valilik arasında yeni bir mekanizma oluşturulması önerilmektedir.
14. CUTLER projesi ile elde edilen sonuçlar yetersiz bulunmuştur. Zira böylesine lokal bir olayda bile
çözüme götürmekten uzak bir veri seti oluşturma merakı Antalya’nın kıyısal kent gelişimine yarar
sağlamadığı aşikardır. Su seviyesi ölçümlerinin yanı sıra su kalitesi ölçümü yapan otomatik cihazların
da yerleştirilmesi ve sürekli analizlerle elde edilen sonuçlar kullanılarak kaynak analizi
gerçekleştirilmesi ve kirletici kaynakların bertaraf edilmesi önerilmektedir.
15. Bıyıklı Düdeni ve Kırkgözler etrafında çok fazla besicilik yapıldığı duyumları alınmıştır. Bu faaliyetler
sonucunda bölgedeki suda çok fazla miktarda organik atık olduğu tespit edilmiştir. Bunların
sınırlandırılması önerilmektedir.
16. Üst platoda yer alan yerleşim yerlerinden ve tesislerden başlanarak bir an önce tüm Antalya’nın
kanalizasyon sistemine sahip olması önerilmektedir.
17. Tüm işletmelerin zerzemine (traverten boşluklarına) atık su verme veya izinsiz yeraltı suyu kullanma
gibi faaliyetleri sürekli denetlenmelidir.

5. SONUÇLAR
Antalya, doğasıyla, tarımıyla, turizmiyle ve ticaretiyle eşsiz bir şehirdir. Şehrin her alanda gelişmesi ancak
bu dört unsurun birbiri üzerine baskı kurmamasıyla mümkün olacaktır. Bir doğa harikası olan Düden
Çayı’nda ve Varsak Düden’inde yaşanan gelişmeler maalesef ticaretin doğaya ve tarıma yönelik akıl almaz
vicdansızlık örneği olarak hafızalarımızda yer edecektir.
Geçmişte Antalya’ya can katan, Antalyalının sofrasına bereket getiren, türkülere konu olan böyle büyük
öneme sahip bir çayın bu rapora konu olması üzücüdür.
Kamu kurumlarının bazılarının oldum olası iş birliğinden uzak duruşu, bazılarının 2015 yılındakine benzer
tavır sergilemeleri, bazılarının bazı bilgi ve belgeleri saklar nitelikte davranmaları ve bazılarının 2010 yılında
verilmiş olan mahkeme kararına hala uymuyor oluşu üzüntü ile karşılanmıştır. Hele ki, kamu kurumlarının
birbirinden bihaber oluşunu yasal mevzuata bağlaması yaşadığımız iletişim çağına yakışmayan bir durum
olarak karışımıza çıkmaktadır.
Antalya son dönemde oldukça fazla dış göç almıştır. Antalya’yı Antalya yapan değerlerden pek çok
Antalyalı haberdar değildir. Kenti yeniden değerli hale getirmek ve bu tür olumsuzlukları bir daha
yaşamamak için kentin değerli kaynaklarını Antalyalılık ruhu ile canlandırmak ve tanıtmak gerekmektedir.
Yeniden türkülere konu olan çayların Antalya’da akması dileğiyle…
Testi Doldurdum Çaydan
Testi doldurdum çaydan
Gülü de kopardım daldan, aman aman
Bir goncaya vuruldum
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O gonca bilmez halden
Arabacı yol ver geçelim
Gazinocu doldur içelim a canım da
Doldur içelim
Arabacı yol ver geçelim
Ev su yolu, su yolu
Gider boş, gelir dolu, aman aman
Testi kulpun kırılsın
Yoruldu yârin kolu, kaderim benim
Arabacı yol ver geçelim
Gazinocu doldur içelim a canım da
Doldur içelim
Arabacı yol ver geçelim
Kaynak Kişi: Zeki YANTAŞ
Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN
(https://antalya.ktb.gov.tr/TR-68831/testi-doldurdum-caydan.html)

6. ÇIKAR ÇATIŞMASI AÇIKLAMASI
İşbu raporun hazırlayanlar çıkar ilişkilerinin olmadığını beyan ederler.

7. TEŞEKKÜR
Bu raporun hazırlanması sırasında görüşlerini bildirerek katkı sunanlara ve geçmiş tecrübeleriyle çeşitli
komisyonlarda sorumluluk alan değerli Antalya ve su dostlarına teşekkür ederiz. Raporun oluşumuna katkı
sunanların, işbu raporun kamuoyu nezdinde tartışılmasında hedef ya da taraf olarak
değerlendirilmemeleri için isimleri verilmemiştir.
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