
20
. Y

Ü
ZY

IL
DA

 S
U

 İŞ
LE

Rİ
 v

e 
A

N
TA

LY
A

2 0 1 7

20. YÜZYILDA  
SU İŞLERİ ve ANTALYA

Galip BÜYÜKYILDIRIM

Ga
lip

 B
ÜY

ÜK
YI

LD
IR

IM

1950 yılında Antalya’da  doğdu.

1967’de Antalya Lisesi’ni,  1973’te İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdi (betonarme yapılar).

1973-1980: İstanbul’da Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 1. Bölge Müdürlüğü’nde  
statik proje mühendisi ve şefi olarak çalıştı. Aynı dönemde İstanbul’da bazı mühendislik  
yüksek okullarında betonarme ve çelik dersleri proje asistanı olarak görev aldı.

1980-1986: Karadeniz Ereğli ERDEMİR’de (Ereğli Demir Çelik Fabrikaları) 2. ve 3. kademe 
tevsiat projelerinde statik, betonarme, çelik yapılar proje mühendisi olarak çalıştı. Bu dö-
nemde Kdz. Ereğli Meslek Yüksek Okulu’nda da öğretim üyesi olarak görev aldı.

1986-1993: Antalya’da DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nde başmühendis.

1993-2006: DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü, Proje Şube Müdürü.

2007-2011: ADO Enerji firmasının hidroelektrik santrallar proje biriminin yönetiminde 
görev aldı.

Su, yapı mühendisliği ve tarihsel su yapıları üzerine araştırma, çok sayıda bildiri,  
makaleleri ve 2 kitabı bulunmaktadır.

Evli, 2 çocuk, 2 torun sahibidir.
GALİP BÜYÜKYILDIRIM

İnşaat Yük. Müh.
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ÖNSÖZ

Bu kitabın konusu başlangıçta “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi su işleri” 
olarak seçilmiş, çalışmalar bu başlık altında, 2000’lerin başında büyük ölçüde tamam-
lanmış idi.

Kitap içeriğinde görüleceği üzere Cumhuriyet su işleri, havzalar temelinde ve sıkı 
bir merkezi düzenlemeyle ele alınmış, yurt genelinde çalışmalar bu düzen ve kurallarla 
yürütülmüştür. Bu durum, Antalya su işlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, genç Türkiye 
Cumhuriyet’inin su ve bayındırlık politikalarının ve çabalarının bütünsellikle incelenip 
araştırılması gereğini ortaya koymuştur. Sonuçta kitabımız “Türkiye’nin genelinde su 
işleri” ve “Antalya, suları, su işleri” olmak üzere iki ana bölüme ayrılarak düzenlenmiştir. 

Su işlerinde Erken Cumhuriyet Dönemi “1925 Sular Kararnamesi” ile başlar, 40’lı 
yılların ilk yarısına değin sürer. Savaşın bittiği 1945 yılı, Cumhuriyet’in temel nitelikle-
rinde değişiklik olmamakla birlikte köklü sosyal, ekonomik, politik dönüşümlerin baş-
langıcıdır. Bu bakımdan kitabın bütünü için geçerli olmak üzere 1946 sonrası, ayrı baş-
lıklarda ele alınmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 yılı da su işleri için önemli bir dönüm 
noktasıdır; ancak bu tarihlerde her şey bir anda değişmemiştir. Kişiler, kurumlar ve 
yapılan işler yıldan yıla değişmekle birlikte arada kopukluk, kesinti yoktur, süreklilik 
vardır. 1946 ve 1954 sonrasında inşaat işleri hızlanmıştır ama bunlar da büyük ölçüde 
Erken Cumhuriyet’in birikimlerine, 20 yıllık gözlem, etüd ve raporlarına dayanmaktadır. 
Bu bakımdan 1946 sonrası çalışmaları da Erken Cumhuriyet Dönemi su işleri bağlantı-
larıyla birlikte ele alınmış, DSİ öncesi ve sonrasını da içermek üzere 2000’li yıllara değin 
yapılan işler incelenmiştir. 

Geleceğin geçmişle bağlarını koparmamak amacıyla, günümüzdeki son durum ve 
geleceğe yönelik tasarılar da kitabın son bölümüne eklenmiştir.

İki yüzü aşkın sayıda eskil kentin yer aldığı günümüz Antalya İli sınırları içerisinde 
geçmiş çağlarda büyük bir su uygarlığının varlığı ve bu kentlerin günümüz mühendisliği 
açısından da ilgi ve beğeniyle karşılanan su yapıları “Antalya Bölgesi Tarihi Su Yapıla-
rı” adlı kitabımızda ayrıntılarıyla anlatılmıştı. DSİ Genel Müdürlüğü’nün 40. kuruluş yılı 
etkinlikleri kapsamında 1994 yılında basılan bu kitabın hazırlıkları sürecinde Antalya 
bölgemizin yakın dönem su işleri tarihi açısından da önemli yapılara sahip olduğu gö-
rülmüş; çalışmalarımız Erken Cumhuriyet Dönemi üzerine yoğunlaştırılmıştır. Antalya 
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşivlerinde çok değerli bilgi ve belgelere ulaşılmış ve bun-
lardan geniş ölçüde yararlanılmıştır.

Çalışmalar arazi üzerinde ve çeşitli resmi, özel arşivlerde Türkiye genelini kapsa-
yacak biçimde genişletilmiş, sonuçta 22 yılın ardından bu ikinci kitabımız yayına hazır 
duruma getirilmiştir. 

Büyük eski uygarlıklar ülkesi Anadolu’muzun her köşesi, binlerce yıl öncesinden 
kalan, kimileri günümüzde de işlevlerini sürdüren görkemli su yapıları ile dünyanın 
önde gelen açık hava müzeleri arasında yer alır.

Kitabın Türkiye geneline yönelik ilk bölümünde Anadolu’nun eskil çağlar, Selçuk-
lu, Osmanlı dönemi su yapılarına özet olarak değinilmiş; Osmanlı son dönem su işleri 
çalışmalarına daha geniş olarak yer verilmiştir. Osmanlı hükümetlerinin uzun yıllar bo-
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yunca çok emek ve para harcadığı Fırat Nehri üzerinde, Kerbela yakınlarındaki sulama 
amaçlı Hindiye Seddi inşaatı su mühendisliği tarihi açısından ayrıntılı incelenmiştir.

Hindiye Seddi’nde de görev yapan ve Türkiye’de su mühendisliğinin öncüsü Sü-
leyman Sırrı’nın yaşam öyküsü ve yapıtları da büyük ölçüde Osmanlı arşivlerine dayanı-
larak ayrıntılı anlatılmıştır.

Eski çağların büyük su uygarlıklarını yaşamış Anadolu, 20. Yüzyıl başlangıcı ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında her alanda olduğu gibi su işleri bakımından çok büyük yok-
sunluk ve gereksinmeler içindedir. En başta bataklıklar ve taşkınlar yurt genelinde ya-
şamı zorlaştırmakta; yaz sıcaklarında halk susuzluktan kıvranmaktadır.

Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasında Antalya’da doktorluk yapan, eski Belediye 
Başkanı ve Milletvekili Burhanettin Onat bu acı durumu şöyle anlatır.

“... En önemli ve en korkuncu sıtma idi. Burada sahil halkından sıtmaya tutulma-
mış insan yok gibiydi. Sıtma yalnız sahil halkını değil, yayla halkını da kıvrandırmak-
taydı. Buralarda İskender bile sıtmaya tutulmuştu.

Nüfus azlığı, Antalya’nın en büyük derdi idi. Sıtmanın erittikleri yetişmiyormuş 
gibi sağlam kalanları da Yemen Çölleri ile Balkan Dağları yiyordu. Orduya katılıp da 
dönebilenler çok değildi.

Antalya’nın nüfusu biraz daha eksiliyordu. O menhus 1. Dünya savaşı da en acı 
darbeyi vurmuştu... “

… 

Birkaç büyük kent dışında yerleşim yerlerinde sağlıklı içme suyu ve kırsal alanda 
tarımsal sulama yok denilecek denli azdır. Sulardan elektrik üretimi düşünülmez bile.

Su sorunlarına çözüm bulmaya yönelik olarak kamu örgütü, mühendis, teknik 
kadrolar yoktur; yetersizdir. Ülkemiz, iklim ve coğrafyamız; havzalarımız, ırmaklarımız, 
dere ve göllerimiz, ovalarımız hakkında bilinenler, teknik veriler son derece azdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra 1940’lı yıllara değin gerçekleştiri-
len su işleri çalışmaları genellikle ‘Akarsu İstikşaf Seferberliği’ olarak anılır. Bu dönem-
de bataklık kurutma, taşkın önleme ve bazı sulama çalışmaları da yapılmış olmakla 
birlikte istikşaf yani; araştırma, inceleme, ölçme ve bunları yazıp çizip değerlendirme 
çalışmaları su işlerine damgasını vurmuş; ana öğe olmuştur.

Erken Cumhuriyet çağdaşlaşma, uygarlaşma yolunda bir seferberlikler dönemi-
dir. Eğitim ve okuma yazma seferberliği ile bilgisizlik toptan yok edilmeye çalışılmış; sıt-
ma savaş seferberliği ile bu hastalık Anadolu tarihinden silinmiş, İzmir-Torbalı’da sivri-
sinekleriyle ünlü Cellat İstasyonu’nun adı Sağlık İstasyonu olmuş, tüm yurtta doğumlar 
ölümlerden daha çok olmaya, nüfus artmaya başlamış; “On yılda on beş milyon genç” 
yaratılmıştır. Anayurt demir ağlarla örülürken bir yandan akarsu istikşaf seferberliğine 
girişilmiş; baraj ve sulama projelerine başlanılmıştır.

Cumhuriyetimizin onuncu yıl coşkuları böylesine somut başarılara dayanıyor ve 
Türk halkı yeni atılımlarla, geleceğe güvenle yürüyordu. Büyük Atatürk onuncu yıl nut-
kunda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık...” diyordu. Bu büyük işlerin arasında 
Cumhuriyet’in su işleri çalışmaları da vardır kuşkusuz. Bu çalışmaların kahramanların-
dan birçoğu kitabımızda anılmakta, tanıtılmaktadır.
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Bu kitabın çıkış noktası doğup büyüdüğüm, içinde yaşadığım, çalıştığım Antalya 
ilidir. Antalya’nın suları ve yakın dönem su yapıları, Antalyalı bir su mühendisi gözüyle 
ele alınmıştır.

Bu konuların daha iyi anlaşılır biçimde ortaya konulabilmesi için 2. bölümün giri-
şinde Antalya’nın genel coğrafi tanıtımına, dağları, ovaları, iklimi, yağmurları, ırmakları 
göllerine geniş yer ayrılmıştır.

Antalya suları ve su yapılarının tarihsel süreçteki evrimi ayrıntılı olarak; kent tarih-
çesi özet olarak verilmiştir.

Belediye eliyle yapılıp işletilmiş olmalarına karşın ve Antalya’nın eski hidroelektrik 
santralı ve kent içme suyu tesislerinin geçmişten günümüze uzanan öyküleri de kitabı-
mızda yer almaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 yılı ve sonrası, kronolojik olarak kita-
bımızın kapsamı dışında sayılsa da Türkiye su işleri tarihinde DSİ’nin ağırlığı göz ardı 
edilemez. Bu nedenle sayfa sayısı bakımından önceki dönemler kadar olmasa da DSİ 
çalışmalarına ve yaptığı işlere de bu kitapta geniş yer ayrılmıştır.

Yarım yüzyılı aşkın süredir devletin en büyük yatırımcı kuruluşu olarak DSİ ba-
şardığı büyük işlerle, bünyesinden çıkardığı çok sayıda devlet adamı, yönetici, uzman 
mühendis, teknik kadrolarla ülkenin yaşamında, yönetiminde etkili olmuştur.

Uzun yıllar DSİ genel müdürü olarak görev yaptıktan sonra politikaya atılan, baş-
bakan ve cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin kaderine damgasını vuran Süleyman De-
mirel’in “Bir Ömür Suyun Peşinde” geçen öyküsünün kitap içerisinde yer alan kısa bir 
özeti de DSİ ve su mühendisliği ve tarihimize ışık tutmaktadır.

DSİ’nin Antalya için anlamı ve bu bölgeye kazandırdıkları kitabın son bölümünde 
anlatılmıştır. Türkiye’mizin hemen bütün illeri benzer biçimde DSİ’nin hizmetlerinden 
yararlanmışlardır. Antalya için anlatılanlar bütün Türkiye’ye genelleştirilebilir.

Devletlerin, toplumların yaşamında DSİ gibi eski, köklü kurumsal yapıların varlığı 
büyük önem taşır. Tüm dünyada ve bölgemizde suyun ekonomik, politik önemi giderek 
artmakta olup bu durum gelecekte ulusal ve uluslararası su politikamızın belirlenip 
sürdürülmesinde DSİ gibi uzman bir kuruluşu daha da vazgeçilmez kılmaktadır.

Umarız ve dileriz ki; Türkiye’nin göz bebeği, 60 yıllık Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü geçmişten geleceğe uzanan bir köprü olarak, daha geniş yetki ve olanaklarla 
donatılarak daha nice yılar varlığını ve bu ülkeye hizmet görevini sürdürsün.

Ağustos 2016 - Antalya

Galip Büyükyıldırım
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- Birinci Bölüm -

TÜRKİYE’DE 
YAKIN TARİH SU İŞLERİ
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1.1. TÜRKİYE’NİN SU VE TOPRAK KAYNAKLARI

Kitabın ana konusunun su ve su işleri olması, öncelikle Türkiye’nin su ve toprak kay-
naklarına genel bir bakışı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğü web site-
sinde yer alan verilerden de yararlanılarak bu kısa, genel tanıtım bölümü hazırlanmıştır.

Nüfus

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılı başında Türkiye’nin nü-
fusu 79 814 871 kişi olup, nüfus yoğunluğu kilometrekarede 100 kişidir. 2030 yılı için 
nüfusumuzun 100 milyon kişi olacağı öngörülmüştür.

Yüzölçümü

Türkiye’nin yüzölçümü: 779 500 kilometrekare (km2), başka bir ifadeyle yaklaşık 
78 milyon hektardır (ha).

Baraj ve doğal göller çıkarıldığında kalan alan 769 600 km2’dir. Türkiye toprak-
larının yarıdan fazlasını dağlar kaplar. Bunun dışında kalan bölüm ova, plato, engebeli 
arazi ve yassı tepeliklerdir.

Türkiye’nin 190 000 km2’lik alanı, alüvyonlarla örtülü ova özelliği gösteren değişik 
yüksekliklerdeki düzlüklerden oluşur.

Platolar 80 000 km2 alan kaplar.

Ova ve platoların toplamı 270 000 km2‘ye karşılık gelmektedir ki bu alan Türkiye 
yüz ölçümünün üçte biri kadardır. İşlenmesi nispeten kolay olan 100 000 km2‘lik enge-
beli ve yassı tepeli arazileriyle birlikte Türkiye’de dağlık alanların dışında 370 000 km2 

düzlük alan bulunduğu söylenebilir.

Dağlar

Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir (1 132 m). Bu yükseklik, Asya’nın 
1 050 m olan ortalama yükseltisinden daha fazla olmasının yanı sıra, Avrupa’nın 330 m 
olan ortalama yükseltisinin 3.5 katıdır. Ülkede yükselti batıdan doğuya doğru artmakta-
dır. Başkent Ankara’nın rakımı 875 metredir (Ulus). Doğu Anadolu’da düzlüklerin rakımı 
2 000 metreye kadar çıkmaktadır.
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Göller

Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla tabii göl bu-
lunmaktadır. En büyük ve en derin göllerimizden yükseltisi 1 646 m olan Van Gölü’nün 
alanı 3 712 km2’dir. İkinci büyük göl, İç Anadolu’daki Tuz Gölü’dür. Derin bir göl olmayan 
Tuz Gölü’nün denizden yüksekliği 925 m alanı ise 1 500 km2’dir. 

Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır.
Göller Yöresi: Eğirdir, Burdur, Beyşehir gölleri ve Acıgöl.
Güney Marmara: Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş gölleri.
Van Gölü ve çevresi.
Tuz Gölü ve çevresi.

Türkiye’deki göllerin bazılarının derinliği 30 metreden fazladır, bazıları ise sadece 
birkaç metre derinliktedir. Van Gölü’nün derinliği 100 metreden daha fazladır.

Köyceğiz Gölü gibi denizle bağlantısı olan göller az tuzludur.

Doğal göller dışında Türkiye’de 706 adet baraj gölü bulunmaktadır. Bunlardan 
bazılarının yüzey alanları aşağıda verilmiştir.

Atatürk Barajı gölü: 817 km2

Keban Barajı gölü: 675 km2

Karakaya Baraj gölü: 268 km2

Hirfanlı Baraj gölü: 263 km2

Altınkaya Baraj gölü: 118 km2’dir.

Akarsular

Türkiye göllerinin yanı sıra akarsuları açısından da zengin bir ülkedir. Kaynakları 
Türkiye topraklarında olan birçok akarsu değişik denizlere dökülür.

Karadeniz’e dökülenler: Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh ırmakları.  
Akdeniz’e dökülenler: Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Göksu, Alara, Manavgat, Köprüçay, 
Aksu, Düden, Boğaçay, Alakır, Dalaman ırmakları.

Ege Denizi’ne dökülenler: Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Meriç ır-
makları.

Marmara Denizi’ne dökülenler: Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, Gönen Çayı.

Fırat ve Dicle nehirleri Basra Körfezi’ne, Aras ve Kura ise Hazar Denizi’ne dökülürler.

Kızılırmak 1 355 km, Yeşilırmak 519 km, Ceyhan Irmağı 509 km, Büyük Mende-
res 307 km, Susurluk Irmağı 321 km, Suriye sınırına kadar Fırat Nehri 1 263 km, Dicle 
Nehri 523 km, Ermenistan sınırına kadar Aras Nehri 548 km uzunluğundadır.

Tarım arazileri

Toplam 280 000 kilometrekare, yani 28 milyon hektar civarındadır.

Yapılan etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile Türkiye’de teknik ve ekonomik 
olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Bunun 6.43 
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milyon hektarı sulamaya açılmış olup 3,61 milyon hektar alanda DSİ tarafından inşa 
edilmiş modern sulama şebekesi mevcuttur.

Yağışlar ve su varlığı

Türkiye’de yağışlar bölgeye ve mevsimlere göre büyük farklılıklar gösterir. Özellik-
le dağlık olan kıyı bölgelerinde yağış boldur (1 000~2 500 mm/yıl). Kıyılardan iç bölge-
lere gidildikçe yağış azalır. Marmara ve Ege bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun yaylaların-
da ve dağlarında yıllık toplam yağış 500~1000 mm’dir. İç Anadolu’nun birçok yerinde 
ve Güneydoğu Anadolu’da yıllık yağış yüksekliği 350~500 mm’dir. Tuz Gölü çevresi Tür-
kiye’nin en az yağış alan yerlerinden biridir (250~300 mm/yıl).

Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 574 mm olup, yılda ortalama 450 milyar m3 
suya tekabül etmektedir. Bu suyun 279 milyar m3’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden 
olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte ve yeraltı suyunu beslemekte, 171 
milyar m3’lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere 
ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen suyun 28 milyar m3’ü 
pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize 
gelen yılda ortalama 7 milyar m3 su bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu 
potansiyeli 206 milyar m3 olmaktadır.

Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar m3 de dikkate alındığında, ülkemizin toplam 
yenilenebilir su potansiyeli yıllık brüt 215 milyar m3 olarak hesaplanmıştır. Ancak gü-
nümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tü-
ketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 91 milyar m3, komşu 
ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m3 olmak üzere,   yılda ortalama 
toplam 94 milyar m3’tür. 18 milyar m3 olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile bir-
likte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 
milyar m3 olup, bunun 44 milyar m3’ü kullanılmaktadır.

Türkiye su kaynakları  potansiyeli.  

Yıllık ortalama yağış .........................     :  574 mm/yıl
Türkiye’nin yüzölçümü .......................... : 77,95 milyon ha
Yıllık yağış miktarı ................................ :  450 milyar m3

Buharlaşma + Yeraltına sızma ............. :  279 milyar m3

Yıllık yüzey akışı ................................... :  171 milyar m3

Kullanılabilir yüzey suyu ....................... : 94 milyar m3

Yıllık çekilebilir su miktar ..................... : 18 milyar m3

Toplam Kullanılabilir Su (net) ............... :  112 milyar m3

Su kaynaklarının kullanım alanları.      

DSİ sulamaları ...................................... :  32  milyar m3

İçmesuyu .............................................. : 7  milyar m3

Sanayide ............................................... :   5  milyar m3

Toplam kullanılan su ............................ :  44  milyar m3

(http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari)
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TÜRKİYE’NİN SU HAVZALARI KARAKTERİSTİKLERİ (2015)

No Havza Adı Alan 
(km2)

Ortalama Akım 
(1981-2010)  

hm3/yıl

Tüm  
Potansiyele  

Oranı (%)

Akış/Yağış 
Oranı

(%)

Akış 
Yüksekliği

(mm)

Verim 
(l/s/km2)

1 Meriç-Erqene Havzası 14 444.1 1 842.3 1.1 0.21 127.5 4.0

2 Marmara Havzası 23 107.2 7 540.3 4.4 0.47 326.3 10.3

3 Susurluk Havzası 24 332.0 4 226.0 2.5 0.27 173.7 5.5

4 Kuzey Ege Havzası 9 973.6 1 500.6 0.9 0.25 150.5 4.8

5 Gediz Havzası 17 034.0 1 544.8 0.9 0.16 90.7 2.9

6 Küçük Menderes 7 059.7 527.6 0.3 0.12 74.7 2.4

7 Büyük Menderes 26 133.2 2 968.7 1.7 0.19 113.6 3.6

8 Batı Akdeniz Havzası 21 223.9 6 969.1 4.1 0.44 328.4 10.4

9 Antalya Havzası 20 330.8 11 248.7 6.6 0.74 553.3 17.5

10 Burdur Göller Havzası 6 306.2 255.9 0.1 0.08 40.6 1.3

11 Akarçay Havzası 7 982.6 325.5 0.2 0.09 40.8 1.3

12 Sakarya Havzası 63 357.8 5 158.2 3.0 0.17 81.4 2.6

13 Batı Karadeniz Havzası 28 929.8 9 914.1 5.8 0.46 342.7 10.9

14 Yeşilırmak Havzası 39 628.0 6 582.3 3.8 0.30 166.1 5.3

15 Kızılırmak Havzası 82 197.3 6 120.0 3.6 0.16 74.5 2.4

16 Konya Kapalı Havzası 50 037.8 2 647.3 1.5 0.13 52.9 1.7

17 Doğu Akdeniz Havzası 21 807.0 8 240.1 4.8 0.65 377.9 12.0

18 Seyhan Havzası 22 241.6 6 785.8 4.0 0.54 305.1 9.7

19 Asi Havzası 7 912.4 888.5 0.5 0.14 112.3 3.6

20 Ceyhan Havzası 21 598.5 7 371.5 4.3 0.54 341.3 10.8

21

Fırat-Dicle Havzası 176 657.1 49 909.5 29.2 0.49 282.5 9.0

        - Fırat Alt Havzası 123 897.0 27 646.8 16.2 - 223.1 7.1

       - Dicle Alt Havzası 52 760.1 22 262.7 13.0 - 422.0 13.4

22 Doğu Karadeniz  
Havzası

22 844.6 14 930.2 8.7 0.68 653.6 20.7

23 Çoruh Havzası 20 248.7 7 047.2 4.1 0.46 348.0 11.0

24 Aras Havzası 28 114.6 4 181.8 2.4 0.29 148.7 4.7

25 Van Gölü Havzası 17 977.0 2 263.4 1.3 0.24 125.9 4.0

Toplam 781 479.5 170 989.3 100.0 0.38 218.8 6.9

1 km3 = 1 milyar m3

Türkiye su  havzaları  yıllık ortalama veriler çizelgesi



1.1. Türkiye’nin su ve toprak kaynakları

20

Dünyada su durumu ve Türkiye

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda 
ve denizlerde tuzlu su olarak, % 2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. 
Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunması 
sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar 
az olduğu anlaşılmaktadır.

Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Su Fakirliği : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1 000 m3’ten daha az.

Su Azlığı : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2 000 m3’ten daha az.

Su Zenginliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8 000-10 000 
m3’ten fazla.

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ül-
kemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir 
su miktarı 1 519 m3 civarındadır. Bu sebeple Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve 
yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması gerekmek-
tedir.
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1.2. 20. YÜZYIL ÖNCESİNDE SU İŞLERİ

Büyük uygarlıklar ülkesi Anadolu, binlerce yıl öncesinden kalan, kimileri günü-
müzde de işlevlerini sürdüren görkemli su yapıları ile dünyanın önde gelen açık hava 
müzelerinden biridir. Anadolu’nun tarihsel su yapıları yerli, yabancı pek çok kurum ve 
araştırmacı tarafından incelenmiş, sonuçlar yayınlanmış, yayınlanmaktadır. Bu bölüm-
de Anadolu’daki eski çağlar ve Osmanlı dönemi su yapıları başlıklar halinde özetlene-
cektir.

1.2.1. ESKİ ÇAĞLAR

Anadolu’nun en eski su yapıları Orta Anadolu’da M.Ö. II. binyıldan, Hitit Döne-
mi’nden kalmadır. Aralarında Uzunyayla’daki Karakuyu ve bazı başka barajlar, Boğazka-
le’deki pınar derleme yapısı, Konya yakınlarında bazı sulama sistemleri bulunmaktadır.

Doğu Anadolu’da M.Ö. I. binyılın ilk yarısından, Urartu Dönemi’ne ait birçok 
baraj, kanal, kerhiz kalmış olup bunlardan Van’ın güneyinde 56 km uzunluğundaki 
Şamram kanalı, Keşiş ve Doni göl ayaklarındaki birkaç baraj günümüze değin kul-
lanılmışlardır.

M.Ö. I. binyılın ikinci yarısı ile M.S. I. binyılın ilk yarısını kapsamak üzere Helenis-

Kayalara oyulmuş Arikanda 
eski su yolu - Antalya

Perge kentinde sütunlu ana cadde ortasındaki su kanalı ve 
anıtsal çeşme. MS 2. yy. - Antalya
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tik, Roma, Bizans dönemlerinin su yapılarının kalıntıları Anadolu’nun her bölgesinde  
bulunmaktadır. Özellikle kent içme suyu sistemleri üzerinde 40 m yüksekliğe ulaşan 
kemerler, çapları 2 metreyi aşan su tünelleri, 190 m su basıncı altında çalışan kurşun 
boru ve 155 m basınç altında çalışan taş borulu ters sifonlar, kayalara oyulmuş veya 
taş örgü kanallar, pınar derleme yapıları, büyük küçük sarnıçlar ve kent içlerinde anıtsal 
çeşmeler, hamamlar günümüzde bile hayranlıkla izlenebilmektedir. Bu dönem kentleri-
nin pek çoğunda kullanılmış suları uzaklaştıran kanalizasyon sistemleri de yapılmıştır. 
Su çevirme ve akarsu düzenleme amaçlı olarak Bergama, Nisa ve Çevlik tünelleri; Örü-
kaya, Çavdarhisar ve Mardin yakınlarında Dara ve Van yöresindeki bazı barajlar yine bu 
döneme ait önemli su yapılarıdır (Öziş, 1994, 2002).

Tüm bu görkemli uygarlık yapıtları hiç kuşkusuz güçlü bir bilimsel, teknik, felsefi 
alt yapı üzerinde yükselmekte idi. İlk su mühendisi olarak nitelen Miletli Tales (MÖ 624-
546), (Omay, 1973) ve matematikçi Pergeli Apolonius (MÖ 262-190), (Heath, 1896; 
Büyükyıldırım, 1994, s 123) bu topraklarda yetişmiş dünyaca ünlü bilgin ve bilge kişi-
lerdir. 

1.2.2. OSMANLI DÖNEMİ

Osmanlı öncesinde, Selçuklu döneminde eskiçağdan kalma bazı su yollarının ba-
kım ve onarımları yapılarak kullanılmış; Konya’da Sahip Ata Ali Fahrettin (Ölümü 1286)  
ve bazı başka sulama sistemleri geliştirilip işletilerek kent çevresi ve bahçeleri sulan-
mıştır (Bildirici, 1994b). Akarsular üzerinden geliş geçişi sağlayan ulaşım köprüleri de 
bu dönemin su yapıları arasında anılabilir.

Osmanlı döneminin en önemli su yapıları, İstanbul’a ve Edirne’ye uzun mesafe-
den su ileten su yollarıdır. Şanlıurfa’nın su yolları ve çeşmeleri de ilgi çekici yapılardır.

İstanbul’un 16 ayrı suyolundan oluşan Halkalı iletim sisteminin toplam uzunluğu 
130 kilometreyi bulmakta olup Mimar Sinan’ın 1550’lerde inşa ettiği 50 km uzunlu-
ğundaki Süleymaniye su yolu, Halkalı su yollarının en önde gelenidir. 1560’larda inşa 
edilmiş olan, toplam 55 km uzunluğundaki Kırkçeşme su yolu, 35 m yüksekliğe ve 700 
m uzunluğa varan dört görkemli su kemeriyle (Uzun, Eğri, Mağlova, Güzelce) bir baş 
yapıt niteliğindedir. Edirne’ye su ileten, 1530’larda yapılmış Taşlımüsellim su yolunun 
da Sinan’ın yapıtı olduğu kabul edilmektedir.

 1730’larda inşa edilmiş Taksim su yolu ile 16.-19. yüzyıllarda inşa edilmiş Üskü-
dar su yolları da İstanbul’un önemli su yapılarıdır.

1620’den 1839’a kadar olan sürede, Kırkçeşme suyolu dört, Taksim su yolu üç 
barajla desteklenmiş olup bent olarak anılan bu yapılar arasında 17 m yüksekliğe ve 
104 m kret uzunluğuna sahip bulunanlar yer almaktadır. Bu yedi baraj ile Kırkçeşme 
ve Taşlımüsellim su yollarının büyük bölümü günümüzde de işlevlerini sürdürmektedir

Akarsu düzenlenmesi alanında, kökeni 6. yüzyıla uzanan Karadeniz-Sakarya-Mar-
mara bağlantısı, 16. yüzyılda Sinan tarafından da ele alınmış, ancak gerçekleştirileme-
miştir (Çeçen, 1981).

…
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Mimar Sinan yapısı
Mağlova Su Kemerleri

İstanbul Kemerburgaz’da,  
Alibeyköy Deresi üzerinde.

Ressam: Jules Laurens - 
1847
Suluboya

İstanbul II. Mahmut Bendi. Debi ölçme amaçlı lülerden günümüzde su akışı.(Çeçen, 1991)

İstanbul - Topuzlu Bendi (Öziş, 1994)
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Cumhuriyet öncesinin daha iyi belirlenmesi bakımından Osmanlı son dönemi ola-
rak nitelendireceğimiz 19. Yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında gerçekleştirilmiş üç büyük 
su projesi ve bir sulama yasası, aşağıda ele alınmıştır.

GEDİZ ÇAYI YATAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Gediz Çayı, Büyük Menderes’ten sonra Anadolu’nun Ege Denizi’ne dökülen ikin-
ci büyük akarsuyudur. Kütahya Murat Dağı’ndan doğan bu ırmak 19. yüzyıl ortaların-
da şimdiki yatağından değil; Menemen’den sonra güneye yönelen başka bir yataktan 
akmakta ve Çamaltı Tuzlası güneyinde denize dökülmekte idi (Bildirici, 2009). Gediz, 
büyük taşkınlarda yatak değiştirerek, taşıdığı alüvyonlarla Bostanlı civarında geniş bir 
delta oluşturmuştu. Deniz sığlaşmış, iç körfezin ağzı kapanmakta, gemiler karaya otur-
makta, idi.

Eski çağlarda Küçük Menderes’in getirdiği alüvyonlar körfezi doldurup Efes lima-
nına gemilerin girmesini engellemişti. Büyük Menderes ırmağı da de Milet kenti lima-
nını  köreltmişti. Böylece bu kentlerin ekonomik önemi azaldı ve zamanla yok oldular.  
İzmir’de de aynı akıbetten korkuluyordu.

Bu konular “The Merchants Magazine and Commercial Rewiew” adlı derginin, 
1853 yılındaki bir nüshasında dile getirilmiştir. HMS Spitfire gemisinin kaptanı T. Pratt’ın 
belirttiğine göre, 1842 yılında Gediz ağzına konmuş işaretler derinliğin azaldığını gös-
termektedir ve artık İngiliz Kaptan Thomas Graves ile HMS Beacon gemisi subaylarının 
1836’dayaptığı haritalar geçerli değildir (Uşak Yerel Tarih Araşt. Mrk, 2014). Yeni işa-
retlerin konmamış olması limana giriş çıkışı güçleştirmektedir. Buralarda karaya oturan 
gemilerin kurtarılmasına harcanan zaman ve masraf çok büyük olmaktadır.

Gediz Çayı yatağının değişimi-1886 (Uşak Yerel Tarih Araşt. Mrk., 2014)

Yeni yatak
1886

Eski yatak
İzmir

Gediz Çayı
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Bu durum karşısında İzmir Vilayet Başmühendisi Margassian Efendi 1860 yılında 
yapılan ön çalışmalardan sonra Gediz taşkınlarının ve limanın dolmasının önlenmesi 
için ırmak yatağının Foça Agriya Körfezi’ne kaydırılmasını önermiştir

1856 İslahat Fermanı’nın yabancı sermayeyi güvence altına almasından sonra, 
Batı sermayesi İzmir’e yatırımlar yapmaya başladı. 1857’de demiryollarının, 1867de 
rıhtımın inşasına başlandı. Projelerin tamamlanmasından sonra, İzmir’in ticaret hac-
minde büyük artış oldu.

İzmirdeki yabancı tüccarların yaptıkları baskılar üzerine, vilayet yönetiminin 1870 
yılında İstanbul’a gönderdiği bir raporda “Gediz’in İzmir limanına ve civardaki tuzlalara 
büyük zarar verdiği vurgulanmış; bunların önlenmesi için acilen çalışmalara başlanma-
sı istenmiştir.

Gediz yatağının değiştirilmesi çalışmalarına ancak 1886 yılında başlanabil-
miştir. Bunun için Gediz ile delta düzlüğü arasında 10 metre yüksekliğinde, 20 met-
re genişliğinde bir set ve suyu batıya doğru yönlendirecek kanallar yapılmıştır. 20 
yıllık bir çaba sonucunda “Cadı Akarsu” Agriya Körfezi’ne yönlendirilmiş; zararların 
önüne geçilmiştir.

HİNDİYE SEDDİ

Genel Bilgi

Osmanlı yazışmalarında Hindiye Seddi olarak anılan yapı bu günkü Irak’ta, Fırat 
Nehri üzerinde kurulmuş; batılı kaynaklarca baraj olarak adlandırılan bir su yapısıdır. 
Amacı ırmak yatağındaki akımı düzenlemek ve suyu kabartıp soldaki kanala yönlendir-
mektir. Bu bakımdan regülatör ya da Türkçe adıyla bağlama demek daha uygundur. Geniş 
bir düzlükte kurulduğundan bu bendin su biriktirme işlevi yoktur ama 125 yıl öncesinden 
koca Fırat Nehri önüne dikilip saniyede 2000 metreküpü (2000 m3/s) aşan bir su debisini 
göğüslemesinden dolayı çok önemli bir mühendislik yapısıdır. Bu büyüklükte bir başka 
su yapısı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yoktur; Osmanlı İstanbul’da, Anado-
lu’da yapmadığı yatırımı 19. Yüzyılın sonlarında Irak’ta gerçekleştirmiştir.

Hindiye Seddi ile ilk kez mühendis Süleyman Sırrı’yla ilgili (Bkz. Bl.3) araştırma-
mız sürecinde Osmanlı arşivlerindeki görevlendirme yazılarında karşılaştık (Büyükyıldı-
rım 2009/ 1, 2). Daha sonraki çalışmalarımızda ise çok değerli iki yerli yayın (Eroğlu, 
2011; Köksal, 2014) ve bazı yabancı kaynaklara internet ortamında ulaşıldı. Yapıldığı 
dönemde ikinci Süveyş Kanalı olarak adlandırılıp bir övünç kaynağı olan bu önemli su 
mühendisliği yapısı, anılan kaynaklardan yorumlanarak derlenen teknik özellikleriyle 
bu bölümde tanıtılacaktır.

Hindiye Kazası, Osmanlı Devleti’nin Bağdat Vilayeti, Kerbela Sancağı’na bağlı, 
Necef’in kuzeyinde eski bir ilçe merkezidir. Fırat ve Dicle nehirlerinin birbirlerine koşut 
olarak akıp Bağdat yakınlarında 40 km kadar yaklaştığı bu bölgenin tarihsel adı Aşağı 
Mezepotamya’dır. Hindiye adı Hindistan emirlerinden birine dayanılarak (izafeten) veril-
miştir. Kerbela, Necef denilince ilk akla gelen çöl ve kuraklıktır ama bu bölgeler Fırat’ın 
sağ (batı) yakasında, ırmak kıyısından 8-10 km uzaklıktadır!

Fırat nehri, Hindiye bölgesinde iki kola ayrılır. Doğuda, akışa göre soldaki kol, 
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Hille ve Divaniye yönünü takip eder; batıdaki sağ; günümüzdeki ana kol da Hindiye ve 
Şamiye kazalarından geçerek 200 km aşağıda Semave kasabası yukarısında birleşirler.

Hindiye kanalı harita üzerinde düz bir çizgi değil yay biçiminde açılmıştır. Bundan 
amaç yolu uzatıp kanal eğimini düşürmek, akış hızını azaltarak kanaldaki aşınma sü-
rüklenme ve taşkınları önlemek, kontrol etmekti. Buna karşın bu yeni yatak uzun yıllar 
içerisinde genişleyip büyüyerek ana kola dönüşmüş, eski ana yatak üzerindeki Hille’ye 
su gitmemeye Hindiye tarafında ise taşkınlar olmaya başlamıştır.

Hindiye kanalının genişlemesini önlemek için 1850’lerde çalışmalar başlamış, 
1869-1872 yılları arasında Bağdat Valiliği yapan Mithat Paşa zamanında kanalların te-
mizliği, sulama, nehir ulaşımı işleri yapılmıştır. Kanal düzenlenmesiyle ilgili olarak bir 
başka tasarı da 1881 yılında 6. Ordu Müşiri Hidayet Paşa tarafından geliştirilmiştir. Buna 
göre su akışını sınırlandırmak için Hindiye kolunun başına bir set inşa edilmesi düşünül-
müş fakat girişimler vali değişikliği nedeniyle sonuçsuz kalmıştır (Köksal, 2014).

1889-1890  yıllarında yapılan işler

İstenen çalışmaların yapılamaması seddin bakımsız kalması sonucu 1886 yılında 
Hindiye Seddi yarıldı ve sular Hindiye kazası çevresinde taşkınlar yaparken Hille bölgesi 

Hindiye Seddi ve Aşağı Mezopotamya genel yerleşim krokisi

G. Büyükyıldırım 7.2015
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susuz kaldı. Bunun için köklü çözüm çalışmalarına başlandı, İstanbul’dan mühendis 
istendi. Bu arada Bağdat belediye mühendisi Mojel Efendi başkanlığında kurulan bir 
komisyon, Hidayet Paşa’nın projesini uygun görürken Mojel Efendi karşı çıktı, seddin 
ve kanalın yapılması için başka bir yer önerdi. İstanbul’dan gelen Nafia Nezâreti fen 
müşaviri Mösyö Galan da projenin keşif defterlerinin ve gerekli olan haritaların hazır-
lanması için çalışmalara başladı ve yeni bir inşaat projesi sundu. Buna göre Ömer Paşa 
cetvelinin (kanalının) biraz aşağısında kalastan bir bent (baraj) yapılacak, Ömer Paşa 
cetveli yeniden kazılıp eni 100 m ve derinliği 6 metreye genişletilecek, kapaklı bir köprü 
ile Fırat nehri sularının üçte biri Hindiye kanalına, kalanı da yeni kanala; Hille’ye yön-
lendirilecekti.

1 Ekim 1889’da bu iş için uzman, danışman olarak sözleşme yapılan iki mühen-
dis; Mösyö Pol Chönderfer ile yardımcısı Mösyö Dowan Paris’ten Bağdat’a getirildi.

…

… Chönderfer baraj projesini gözden geçirmiş ve 12 Kanun-u evvel 1305 (24 
Aralık 1889) tarihinde raporunu sunmuştur. Raporda Mösyö Galan’nın gösterdiği şe-
kilde bir baraj yapılırsa, ayrıca bir de kapılı bir cetvelin(1) yapılması gerektiği belir-
tilmiştir. Bu yüzden proje değiştirilmiş ve yapılacak baraj üstünden su taşacak şekilde 
tasarlanmış olup bu da Hindiye kanalı yönü için fazlasıyla yeterli olacak bir uygulama 
idi. … Hille’ye su vermek için yeni bir kanalın kazılması gerekli hale gelecekti. …

… barajın yapımı için Babil harabelerinden 16 000 m3 sağlam ve kırık tuğla 
getirilmesi, Hit ile Hadise’den de 9 000 m3 taş çıkartılarak proje mahalline taşınması 
gerekliydi. Bu şekilde hem tasarruf edilmiş olacağı, hem de inşaatın tamamlanması için 
Avrupa’dan kereste ve diğer malzemelerin getirilmesine gerek kalmayacağı anlaşılmıştır 
(Eroğlu, 2011).

Bu anlatımdan, Hindiye kanalı üzerine yapılacak bağlamanın kapaksız olacağı 
(sabit bağlama) ve suların gövde üzerinden aşarak bu kanala gireceği anlaşılmaktadır. 
Ancak Hille kanalı girişinde kapak olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Bent gövdesinin yapımında Babil eskil kenti kalıntılarından sökülüp getirilecek 
tuğlalar kullanılacaktır(2). Ayrıca kuzeyde; Hit ve Hadise’deki ocaklardan taş getirilecek-
tir.

Bu arada Bağdat’a vali olarak atanan Giritli Sırrı Paşa 1.1.1890 günü işbaşı yaptı 
ve bu projelerin gerçekleştirmesi için yoğun çabalar göstermeye başladı. 

14 Şubat 1890 tarihli telgrafla projenin Nafıa Nezareti’nce onaylandığının bildir-
mesi üzerine çalışmalar hızlandırıldı.

Vilayet idare meclisinin 22 Şubat 1890 tarihli bir kararındaki bir madde, teknik 
anlamda çok dikkat çekicidir.

“… İnşaat aksamının başlıca malzemesinin tuğla ve taş olmasından dolayı bun-
ların hazır olmaması durumunda seddin inşasına başlanamayacağından ve bunların 
nakli de önemli bir iş olduğundan, tuğlaları içerisine koymak için çulları ve bunları 

1  Kapılı cetvel: Kapaklı kanal
2  Kimseler duymasın!
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ziftlemek için gerekecek ziftin alınması gerekmektedir(3).”
Bu iş için oluşturulan keşif heyetinin 10 Mart 1890 günlü raporunda Hille kanalı 

için kazı miktarının 354 753 m3, kereste gereksinmesinin 1 734 278 kıyyeden (2 254 
ton) ibaret olduğu yazılmaktadır. Babil harabelerinden çıkartılacak sağlam tuğlanın 55 
000 adet ve kırık parçalarının miktarının da 1 000 m3 olması öngörülmüştür. Hit’ten 75 
m3 taş getirilecektir.

Kanal kazısına 1 Temmuz 1890’da başlandı. Vali Sırrı Paşa 21 Temmuz 1890’da 
İstanbul’a gönderdiği bir yazıda “Vilayet’te Hindiye Seddi’nden daha önemli bir iş olma-
dığını” belirterek çalışmaları yakından izlemek üzere Bağdat’tan ayrılacağını bildirdi.

…

Taş ve tuğla çıkartılması için ihaleler açılarak işler müteahhitlere verilmiştir. İşin 
hızlandırılması için gerekli memurların ataması yapılmış, bazı alet ve edevatın Bağ-
dat’ta imal edilmesine ve birtakım ihtiyaçların da Avrupa’dan getirilmesine başlanmış-
tır.

… günde 1 000 kişiden fazla işçi çalıştırılmış ve bu taşlar nehir yoluyla 200 gemi 
kullanılarak bölgeye nakledilmiştir. Temmuz ayında suların azalmasından dolayı bir 
ara 5 000 m3 tuğla develerle bölgeye taşınmıştır.

… 8 Ekim 1890 tarihinde Bağdat Valisi Sırrı Paşa ile birlikte askeri kurmaylar 
ve Bağdat’taki konsoloslar ile üç vilayetin âlimleri ve eşrafı davet edilmiş ayrıca, binlerce 
kişinin katılımıyla kurbanlar kesilerek kanalın açılışı yapılmış ve sular Hille’ye doğru 
verilmiştir.

Başmühendis Mösyö Pol Chönderfer kanalın açılışında yaptığı konuşmasında …
 “…Bu işi başarmamın arkasında Bağdat Valisi Sırrı Paşa’nın azim ve iradesi 

yatmaktadır. O olmasaydı yaptığım plan ve projeler adi bir kâğıt parçası olarak kala-
caktı. Ayrıca, günlük 5 000-6 000 işçinin çalıştığı bir yerde, bu insanların yemeğini her 
gün zamanında hazırlatan ve ihtiyaç duyulan malzemelerin teminini sağlayan da Sırrı 
Paşadır. Bu arada eski Bağdat valisi Mustafa Asım Paşa ile 6. Ordu Komutanı Tevfik 
Paşa hazretlerine de ...

12 Ekim’de, yani açılış tarihinden üç gün sonra sular Hille’ye ulaştı, Sırrı Paşa’yla 
birlikte misafirleri bir gemiyle yeni kanal üzerinden Hille’ye geldiler. Sular 24 Ekim’de 
Divaniye’ye ve 1 Kasım’da Semava’ya ulaşmıştır.

Projenin hafriyat kısmı bu suretle tamamlanmıştır. İnşaat kısmına gelince, … 
tuğla ve taşların büyük bir kısmı ocaklardan çıkartıldıktan sonra, işi gelecek seneye sar-
kıtmadan en kısa zamanda tamamlamak amacıyla, günde 1000 kişiden fazla işçi çalış-
tırılmış ve taşlar nehir yoluyla 200 gemi kullanılarak bölgeye nakledilmiştir. Temmuz 
ayında suların azalması üzerine 5000 m3 tuğla develerle bölgeye taşınmıştır.

Taşlar ve asbiyeler(4) vaktinde tedarik edilerek proje bölgesine getirilmiş, şahmer-

3  Bağlama gövde dolgusunda kullanılacak tuğlaların suda eriyip dağılmaması için ziftlenmiş çullara 
sarılarak su yalıtımı sağlandığı anlaşılmaktadır. Babil’den sökülüp bu şekilde bohçalanan tuğlalar bu gün 
set gövdesinde yerinde duruyor mu; yoksa Fırat’ın sularıyla sürüklenip ufalanarak Basra Körfezi’ni boyladı 
mı bilinmez!
4  Zift ve ağaçtan yapılan bir tür kayık.
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dan ile çıkrıklar(5) ve diğer aletlerin tamamı Bağdat Belediye Mühendisi Mösyö Mojel 
kontrolünde Bağdat’ta yaptırılarak, baraj ve sahil tahkimatı hiçbir zaman sekteye uğra-
tılmamıştır. Baraj inşaatı 3 Ocak tarihinde tamamlanmış ve çalışmalara son verilmiş-
tir. …

…
Barajın inşaat şekli ve tarihini gösteren kitabe iki kolun ayrıldığı tepeye, bir sütun 

üzerine kazınarak dikilmiştir. Barajın ortasındaki kapıdan akan ve üzerinden taşan 
sular, bir şelale manzarası oluşturmuştur.

Hindiye Barajı mevkiinde baraj muhafızları ve mühendisler için özel evler, bara-
jın ihtiyacı olan malzemeler için imalathaneler ve barajda çalışan işçiler için de kulübe-
ler inşa edilmesiyle, orası mamur ve güzel manzaralı bir köy halini almıştır.

…
İnşaat işlerinin tamamen bitmesi ve vilayetin eski görüntüsünden uzaklaşarak 

suya kavuşması bölgede büyük sevinçle karşılanmış, … ahâli, Pâdişâh II. Abdülhamit’e 
teşekkür telgrafları göndermiştir. Artık bolluk ve bereketin geldiği, bunun da özellikle 
Sırrı Paşa’nın özverili çalışmalarından kaynaklandığı ifade edilmekteydi(6).

Son olarak salnamenin tabiriyle dile getirirsek; “İnsanoğlunun yaratılışından beri, 
koca Fırat nehrinin havzası bir servet ve mutluluk bölgesi iken, sonraları çöl haline 
gelmişti. Daha önceleri cennet diye adlandırılan Hille bölgesi, susuzluktan kuruyup, yüz 
binlerce halkı şuraya buraya dağılmaya başlamıştır. Allah’ın yardımı, Padişahın desteği 
ve Bağdat Valisi Sırrı Paşanın gayretiyle 100 m eninde ve 1 200 m. uzunluğunda derin 
ve geniş bir kanal kazılmıştır. 60-70 saatlik yerden getirilen taşlar ve 4-5 saatlik yerde 
bulunan Babil harabelerinin 10-15 m. derinliğinden çıkartılan tuğlalar ile Avrupa, 
Hindistan ve Bağdat’tan getirilen her çeşit alet ve edevatla mühendislik sanatına uygun 
bir baraj inşa edilmiştir.”

Evet, Irak bölgesinde inşa edilen Türk mimari yapılarının büyük bir çoğunluğu 
ilgililer tarafından bilinir, ancak hiç bilinmeyen bir sanat harikası ve o dönemin mimari 
şaheseri olan Hindiye Barajını, burada kamuoyuna aktarma görevini yerine getirmiş 
bulunmaktayız. Hindiye Barajı, Türklerin Irak’a kazandırdığı muazzam bir medeniyet 
eseridir. Bunlarla iftihar etmeliyiz. Tabi ki; “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana da-
vul zurna az”. (Eroğlu C.)

20. Yüzyıl başlarında yapılan işler

1890 yılında yapılıp hizmete açılan Hindiye Seddi ve sulama sistemi, bakım ona-
rımı yapılarak Osmanlı yönetimince uzun yıllar boyunca işletilmiştir. Ancak zaman içe-
risinde birçok sorunlar çıktığı, bunlara teknik çözümler arandığı o döneme ait belge ve 
yazışmalardan anlaşılmaktadır (Bkz. Bl. 1.3. Özgün Belge 2).

Fi 22 Safer 1324 (Hicri)  (17 Nisan 1906 Miladi) tarih; İ.TNF 15/1324 Ra-01 No.
lu belgede mühendis Süleyman Sırrı ve Alirıza efendilerin, Avrupa’dan getirtilen baş-
mühendis Mösyö Köni’nin yardımcısı olarak Hindiye Seddi keşif ve uygulama işlerinde 

5  Çukur yerden su çıkarmaya yarayan çark.
6  Sırrı Paşa’nın valiliği de çok uzun sürmemiş, göreve başladıktan 1,5 yıl sonra, 22 Temmuz 1891’de 
sona ermiştir.
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Hindiye Seddi akış yukarısı ve akış aşağısından görünüşler.
Fotoğrafların Gertrude Bell tarafından 1914 yılında çekildiği belirtilmekte olup, görüntüler 
1911-13 yılları arasında İngiliz Willcocks’un tasarım ve denetimiyle yapılan baraj olmalıdır.
http://www.gerty.ncl.ac.uk/search_photos_results.php?search_photos=Hindiyyeh&Submit=-
Search+photos

Hindiye Seddi inşaatı. (http://wondersofworldengineering.com/part18.html)  
Fotoğrafın 1890’daki inşaatı mı yoksa 1911-13’deki inşaatı mı yansıttığı açıklanmamış.
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görevlendirildikleri yazılmaktadır. 23/Zilkade/1325(Hicri) (28/12/1907 Miladi) tarih 
MV 117/99 sayılı belgede ise “ .. keşfin tamamlandığı, belli işlerin ihalesinin yapıl-
mış olması” dolayısıyla hizmetlerine gereksinme kalmadığından üçünün de görevleri-
ne sona erdiği bildirilmektedir 

Mühendislerin görevlerine son verilmesine karşın işin bitmediği, sorunun çö-
zülmediği sonraki gelişmelerden anlaşılmaktadır. Fırat’ın akışı ve taşkınlarıyla taşıdığı 
sürüntü maddeleri (siltlenme, alüvyon) nedeniyle zaman içerisinde Hille kolu dolarak 
daralmış, daha önceleri saniyede 2 000 m3 su akıtan kanalın debisi (300 m3/s) değe-
rine düşmüştür. Hindiye kolu üzerinde ise giderek artan debi nedeniyle set zamanla 
süpürülmüş, işlev görmez duruma gelmiştir.

 1908’de Osmanlı hükümeti bir Fansız mühendisin (Mösyö Koni olabilir?) devrim-
ci projeleriyle yeni bir baraj inşa etmeleri için yüklenicileri davet etti fakat hiçbir firma 
bu görevi kabul etmedi.

II. Meşrutiyet döneminde, Osmanlı Devleti’ni yeniden yapılandırma sürecinde İn-
giliz inşaat mühendisi William Willcocks, aşağı Irak’ın haritalarını ve Fırat-Dicle’nin bü-
yük ölçekli sulama projelerini yapmakla görevlendirildi. Kendisi Mısır’daki düşük yük-
seklikli Aswan Barajı’ndaki çalışmaları ile kabul görmüştü.

Hindiye Barajı’nın inşaatı eski seddin yukarısında, Hindiye kolunun ana yatağı biti-
şiğinde, Willcocks denetiminde İngiliz mühendislik müteahhidi John Jackson tarafın-
dan 1911-1913 yılları arasında gerçekleştirildi.

250 metreden fazla uzunluktaki baraj gövdesi üzerinde su akışını sağlayan her biri 5 
metre genişlikte 36 adet göz vardır. Tekne geçişini sağlamak üzere bir de havuz bulunur.

Yeni barajın tamamlanmasından sonra Osmanlı barajının kalıntıları, gemilerin yu-
karıya doğru ilerlemesini engellese de yerinde bırakılmıştı. Çünkü yeni barajın işlevini 
yerine getiremeyeceğinden korkuluyordu.

1913’de yapılan baraj 1927’de yeniden ele alınıp geliştirilmiştir.

1984-88 yılları arasında bir Çinli firma eski Hindiye Barajı yerine Müseyyip yakınla-
rında yeni bir baraj inşa etti. Bu yeni proje bir hidroelektrik santralı, gemi geçiş havuz-
ları, bir balık geçidi ve Fırat üzerinde altı yeni köprüyü de içermekte idi.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hindiya_Barrage#CITEREFMoney1917)

KONYA OVASI SULAMA PROJESİ

Osmanlı’nın 20. yüzyıl başında gerçekleştirip işlettiği büyük ve önemli bir önemli 
sulama projesidir (Bildirici, 1994). Beyşehir Gölü’nden alınan su, bir iletim kanalı ile 
Konya Ovası’na indirilmiş, üç ana kanal ile sulamaya verilmiştir. Proje aynı zamanda 
Suğla Gölü’nün kurutulması ve taşkınların önlenmesini de amaçlamaktır. Çağdaş su 
mühendisliği yöntemleriyle ele alınıp tasarlanan, proje ve hesapları yapılan, 1908 yı-
lında ihale edilerek 1913 yılında hizmete açılan bu tesisler Cumhuriyet döneminde de 
genişletilip geliştirilerek işletilmiştir. O dönemde yapılmış kapaklı regülatörler, çok düz-
gün ve güzel taş işçilikleri ve birer sanat yapıtı görünümleriyle bu gün de işlevlerini 
sürdürmektedirler.
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Konya Ovası Sulama Projesinden kanal enkesitleri (Bildirici, 1994, s 106).

Konya Sulaması, Beyşehir Regülatörü. Yapım yılı 1912. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü-ANTALYA 
arşivinden, 1930’lu yıllardan fotoğraf.
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Böyle bir tesis için arayışlar çok eski tarihlere dayanır ancak ilk teknik etüd, de-
miryollar idaresinde çalışan mühendis Waldorp tarafından 1903 yılında yapılmıştır. Ra-
pora göre 46 000 ha arazi sulanacak idi. O zamanın Konya Valisi, daha sonra Sadrazam 
olan Avlonyalı Ferit Paşa (1847-1914) bu çalışmalara ön ayak olmuştur.

Bu işin inşaatını ve daha sonra 5 yıl süreyle işletmesini (1913-1918) Anadolu 
Osmanlı Şimendifer Şirketi (Societe du chemin de fer Ottoman d’ANATOLİE) yapmıştır.

24.12.1912 günü yapılan geçici kabul hakediş tutanağında işin %93.5 gerçek-
leşme oranına karşılık ödeme toplamı 18 222 950 Frank’tır. Bu işin gerçekleşmesinde 
emeği geçen, kabul heyetinin de başkanlığını yapan kişi, genç Cumhuriyet’in ilk Bayın-
dırlık Bakanı Süleyman Sırrı’dır (Bkz. Bl. 1.4.).

AMELİYAT-I İSKAİYE İŞLETME KANUN-U MUVAKKATİ

(Sulama İşleri İşletme Geçici Yasası)

18 Rebiülevvel 1332 (14 Şubat 1914) tarihinde kabul edilen bu yasa Cumhuriyet 
döneminde de; bazı ek ve değişikliklerle günümüze değin geçerli olmuştur (DSİ Gnl. 
Md. Hizm. İle ilgili mevzuat, 1996). Yasa içeriğinden o dönemde ülke düzeyinde önemli 
sulama etkinliklerinin ve bunları düzenleyen teknik alt yapı ve kurulların bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Aşağıda kısaca verildiği üzere 4 fasıl ve 39 maddeden oluşan yasada, 
sulama işleriyle ilgili olarak teknik tanımlamalar ve kapsamlı hukuksal, cezai düzenle-
meler getirilmekte; bu işleri yürütecek kurum ve elemanlar olarak; ameliyat-ı iskaiye 
idaresi, iska ve irva müdüriyeti, şube mühendisi, kondüktörler, kondüktör muavinleri 
adları geçmektedir.

1-Fasl-ı evvel (Madde 1-8), İnşaatın tarif ve tevsimi (yapıların tanım ve adlan-
dırılması): Bu bölümde Kanal, yedek, hark, ağızlık, ayak, avgın gibi irva (sulama) ve 
tahliye elemanlarının teknik tanımları yapılmaktadır.

Ameliyat-İskaiye İşletme Kanun-u Muvakkati’nden bir bölüm (DSİ mevzuat-1996).
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2- Fasl-ı sani (Madde  9-21), Teşebbüsat ve mükellefiyet-i şahsiye: Var olan ya da 
yeni yapılacak su yollarıyla ilgili olarak kamu ya da özel kişilerle ilgili hukuksal kurallar 
konuyor. Örneğin; Madde 11- Ameliyat-ı iskaiye idaresenin tasdikine iktiran eden irva 
ve tahliye mecrasının kendi arazisi dahilinden müruruna sahibi tarafından mümana-
at edilmeyecektir. (İdarenin onayladığı projede kanalların kendi arazisinden geçmesine 
karşı çıkılamayacak.)

3-Fasl-ı salis (Madde 22-31); İşletme muamelatı: İşletme, bakım, onarım sürecin-
de devletin yetkileri ve çiftçinin yükümlülükleri düzenleniyor. Örneğin, Madde 28- Bir 
mecranın tamir ve tathiri o mecrayı küşat edenlere veyahut ondan müstefit olanlara 
aittir… (Bakım, temizlik çiftçiye ait..) 

4- Fasl-ı rabi (Madde 32-39); Mücazat: İşletme sürecinde yapılmaması gereken 
yanlış eylemler sayılıp gruplandırılarak bunlara 24 saatten altı aya değin uzanan hapis 
ve doğacak zararların ödetilmesine ve ek olarak türlü para cezaları öngörülüyor.

Burada ilginç bir hüküm; Madde 38- Sulama işleri bir müteşebbis veya şirkete ihale 
edildiği halde …(Özel su işletmelerine izin verildiği anlaşılıyor.

1.2.3. CUMHURİYET  BAŞLANGICINDA DURUM

Eski çağların büyük su uygarlıklarını yaşamış Anadolu, 20. yüzyıl başlangıcı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında her alanda olduğu gibi su işleri bakımından çok 
büyük yoksunluk ve gereksinmeler içindedir. Eski görkemli uygarlık yapıları zaman içe-
risinde işlevlerini yitirmiş, pek çoğu yok olmuştur. En başta bataklıklar ve taşkınlar yurt 
genelinde yaşamı zorlaştırmakta; yaz sıcaklarında halk susuzluktan kıvranmaktadır. 
Birkaç büyük kent dışında yerleşim yerlerinde sağlıklı içme suyu ve kırsal alanda tarım-
sal sulama yok denilecek denli azdır. Sulardan elektrik üretimi düşünülmez bile.

Savaşlar, salgın hastalıklar, yoksulluk, açlık, susuzluk, … gibi nedenlerle ölümler 
öylesine çoktur ki; Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki resmi raporlarda bir köy ya da kasaba 
tanıtılırken, durumun pek de kötü olmadığını belirtmek; okuyanlara biraz iyimserlik aşı-
lamak amacıyla, “doğumlar ölümlerden daha çoktur” anlamında “tevellüdat vefayatın 
fevkindedir” biçiminde bir deyim kullanılır.

Su sorunlarına çözüm bulmaya yönelik olarak ne bir kamu örgütü, ne mühendis, 
ne de teknik bilgi ve veriler vardır. Ülkemiz, iklim ve coğrafyamız; havzalarımız, ırmakla-
rımız, dere ve göllerimiz, ovalarımız hakkında bilinenler son derece eksik ve yetersizdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından hemen sonra, yüzyıllar boyunca birikmiş 
sorunlara ivedi ve doğru çözüm arayışlarına başlanılmıştır. İlk on yılda ve 1940’lı yılla-
ra değin gerçekleştirilen su işleri çalışmaları genellikle ‘Akarsu İstikşaf Seferberliği’ 
olarak anılır (Antalya Su İşleri, 1972, s 53). Bu dönemde bataklık kurutma, taşkın ön-
leme ve bazı sulama çalışmaları da yapılmış olmakla birlikte istikşaf yani; araştırma, 
inceleme, ölçme ve bunları yazıp çizip değerlendirme çalışmaları su işlerine damgasını 
vurmuş; ana öğe olmuştur.

Erken Cumhuriyet çağdaşlaşma, uygarlaşma yolunda bir seferberlikler dönemi-
dir. Eğitim ve okuma yazma seferberliği ile bilgisizlik ve bağnazlık toptan yok edilme-
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ye çalışılmış; sıtma savaş seferberliği ile bu hastalık Anadolu tarihinden silinmiş, İz-
mir-Torbalı’daki Cellat İstasyonu’nun adı Sağlık İstasyonu olmuş (Bkz. 1.6.1); tüm yurt-
ta doğumlar ölümlerden daha çok olmaya, nüfus artmaya başlamış; “On yılda onbeş 
milyon genç” yaratılmıştır. Anayurt demir ağlarla örülürken bir yandan akarsu istikşaf 
seferberliğine girişilmiş; baraj ve sulama projelerine başlanılmıştır.

Cumhuriyetimizin onuncu yıl coşkuları böylesine somut başarılara dayanıyor ve 
Türk halkı yeni atılımlarla geleceğe güvenle bakıyordu. Büyük Atatürk onuncu yıl nut-
kunda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık...” diyordu. Bu büyük işlerin arasında 
Cumhuriyet’in su işleri çalışmaları da vardır kuşkusuz. Bu kitabın amacı da bu çalışma-
ları ve adsız kahramanlarını anmak, tanıtmaktır.

Cumhuriyetin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her alanda 
olduğu gibi söz ve kararlarıyla su işlerinde de özendirici ve yönlendirici konumdadır. 
Cumhuriyet henüz ilan edilmişken iki yakın arkadaşını; iki su mühendisini yetkili görev-
lere getirerek su işleri alanındaki başlangıç adımlarını atmıştır.

Bunlardan birisi Atatürk’ün çocukluk arkadaşı Süleyman Asaf İlbay (Bkz Bl. 1.6.2.)  
olup 4.1.1922’de Konya Ovası Su ve Su İşletmeleri Müdürlüğü görevine atanmıştır (Bil-
dirici 2009, İlbay 2014).

Atatürk’ün akrabası, değerli bir su mühendisi ve öğretim üyesi olan Süleyman 
Sırrı da (Bkz Bl. 1.3) Cumhuriyet’in henüz ilk aylarında bayındırlık bakanı olarak görev-
lendirilerek ülkede su işleri örgütünün de kuruluşunu ve çalışmalarını başlatmıştır. Bu 
çalışmaların ayrıntısına girmeden önce kısa sürede ülkede su işleri alanında teknik ve 
yönetsel anlamda köklü ve kalıcı bir yapının temellerini atan Süleyman Sırrı’yı bir son-
raki bölümde (Bl.1.3) yakından tanımaya çalışacağız..
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1.3. TÜRKİYE’DE SU  MÜHENDİSLİĞİNİN ÖNCÜSÜ,  
SÜLEYMAN SIRRI (1874 – 1925)

Ankara Sıhhiye’de SGK Genel Müdürlü-
ğü köşesinden Mithatpaşa Caddesi’ne açılan 
sokak Süleyman Sırrı adını taşır. Sokağa bu ad 
1925 yılında, 51 yaşında, görevi sürecinde has-
talanarak ölen, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 
Nafıa Vekili(7) Süleyman Sırrı Bey anısına veril-
miş olmalıdır.

Cumhuriyet öncesinde de önemli hizmet-
ler yapmış bu değerli mühendis ve öğretmeni 
günümüzde tanıyanların sayısı ne yazık ki çok 
azdır. Oysa, Osmanlı döneminde yetişmiş sayılı 
teknik adamlardan biri olarak daha başlangıçta 
Cumhuriyet’e bağlanıp, 1924-1925 yıllarındaki 
kısa bakanlık döneminde başarılı işler yapmış 
olması Süleyman Sırrı’yı unutulmaz kılmaya ye-
terlidir. 

Bu bölümde Mühendis Süleyman Sırrı hakkında basılı kaynakların yanı sıra doğ-
rudan devlet belgeliklerinden (arşivler) derlediğimiz bilgileri kısaca okurla paylaşarak 
onu anmak ve ulusal değerlerimizden birini yeniden toplum bilincine çıkartmak amaç-
lanmıştır.

NEDEN ÖNCÜ

Süleyman Sırrı’yı “Türkiye’de su mühendisliğinin öncüsü” nitelememizin gerekçe-
leri  aşağıda sıralanmıştır (Büyükyıldırım 2008, 2009).

1- İstanbul’da Kondüktör Mektebi (Yıldız TÜ) ve Mühendis Mektebi (İTÜ)’de su 
dersleri öğretmenliği yapmıştır.

2- Su konusundaki kitap ve raporları günümüz  İTÜ kütüphanesindeki en eski ve 
değerli yerli yapıtlar arasında yer almaktadır.

3- Bağdat’daki Hindiye Seddi (1906-1908) ve Konya Sulaması (1907-1913) pro-

7  Bayındırlık Bakanı
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jelerinin gerçekleştirilmesinde su mühendisi olarak önemli görevler yapmıştır (Bkz. Bl. 
1.2).

4- Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki su işleri uygulamalarının geli-
şiminde öncü ve yol gösterici olan 22 Temmuz 1925 tarihli “Su İdarelerinin Taksimat, 
Teşkilat ve Vezaifi (Görevleri) Hakkında Talimatname” ve 28.4.1926 tarihli “Sular Hak-
kında Kanun”u hazırlayıp uygulamaya koydurmuştur (Bkz. Bl. 1.4)

1.3.1. SÜLEYMAN SIRRI’NIN AİLESİ VE ATATÜRK İLE YAKINLIĞI

1874 yılında Selanik’te doğmuştur. Müderris Yusuf Efendi’nin oğludur. Anne 
tarafından da Atatürk ile akraba olup Süleyman Sırrı Bey’in annesi Zühre Molla(8) ile 
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım kardeş torunlarıdır. Soyağacında görüleceği üzere 
Zübeyde Hanım’ın dedesi İbrahim Ağa ile, Zühre Molla’nın babaannesi Gülsüm Molla 
kardeş olup babaları da Hacı Abdulah Ağa’dır. Bu aile 1466 yılında Anadolu’dan; Ka-
raman’dan gelerek Vodina Sancağı’na bağlı Sarıgöl’e; sonra da Selanik yakınlarındaki 
Langaza’ya yerleşmiştir.

Zühre Molla, ailesinin şeceresini tesbit ederek Atatürk’e vermiştir. 1924 yılında 
Süleyman Sırrı ve Atatürk birlikte bu şecereye göre aile soyağacını hazırlamışlardır. Sü-
leyman Sırrı soyağacını ilginç bir teknikle içi içe çemberler biçiminde, beyaz keten re-
sim kağıdı üzerine çizmiş, merkeze de ailenin atası Hacı Abdulah Ağa’yı yerleştirmiştir.

Atatürk’ün yalnızca ana tarafını gösteren bu çizelgeyi çok sonraları, 1987 yı-
lında Süleyman Sırrı’nın torunlarından Fikri Ziya Aral, Latin harfleriyle ve klasik biçim-
de yeniden düzenlemiş, ailenin son kuşak bireylerini de eklemiştir. Yukarıda kopyaları 
verilen bu çizelgeler Süleyman Sırrı’nın torunu Ahmet Esmen’in elinde bulunmaktadır 
(Parlayan, Tulga, 2009, 2010).

Süleyman Sırrı, Selanik İptidaî ve Rüşdiye mekteplerini bitirdikten sonra İstan-
bul’da Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne 1889’da girmiştir. Yedi yıllık öğretimden sonra 
mezun olmuştur. (Bu bilgilere göre Mektep’e 15 yaşında başlamış oluyor. O tarihlerde 
orta okuldan öğrenci alındığı, bu yüzden de öğretimin yedi yıl olduğu anlaşılıyor.) Hatı-
ratında, “Mektebe yüz yirmi kişiyi mütecaviz talip vardı. Bunlar arasından 18-20 kişi 
alındı. Fakat bunların ancak dördü dönmeden tahsillerini bitirdi” diyor (Uluçay).

1.3.2. OSMANLI DÖNEMİNDE MESLEK YAŞAMI

Süleyman Sırrı hakkında TC Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde 9 adet belgenin lis-
tesi, bazılarının özgün suretleri, çevirileri ve açıklamaları Bl. 1.3.6’da verilmiştir. Tüm 
belgelerin günümüz Türk Alfabesi’ne çevirileri Yük. Müh. Mim. Yasemen Apanay tara-
fından yapılmıştır.

Aşağıdaki satırlarda Süleyman Sırrı’nın mesleki yaşamı büyük ölçüde bu belge-
lerden özetlenerek verilmektedir. İlgili belge numaraları köşeli parantez [..] içerisinde 
yazılmış olup açıklama için belgeler tablosuna bakınız (Bl. 1.3.6.). İtalik yazılar asıl me-
tindeki özgün anlatımlardır. 

8  O zaman Selanik’te okumuş, bilgili, becerikli kadınlara molla denirmiş.
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Atatürk’ün ana tarafı soyağacı. 
Soldaki dairesel biçimli çizelgeyi, 1924 yılında Sü-
leyman Sırrı, Atatürk’le birlikte hazırlamıştır. 
Yukarıdaki klasik çizelge ise ilk özgün soyağacı asıl 
olmak üzere 1987’de hazırlanıp güncellenmiştir.
(Parlayan, Tulga., NTV Tarih, S. 10, Kasım 2010).
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1896 (1312 Rumi) yılında Hendese-i Mülkiye-i Şahane’yi (İTÜ) bitirip üçüncü 
sınıf mühendisliği şahadetnamesi almıştır. Türkçe ve Fransızca okur yazar. Zikr olunan 
mektebin birinci ve ikinci ve üçüncü senelerinde 30’ar kuruş, dördüncü senesinde 45 ku-
ruş, ve beşinci senesinde 60 kuruş ve altıncı senesinde 75 kuruş ve yedinci senesinde 90 
kuruş maaş almıştır [1].

 4 Şaban 1314 (8 Ocak 1897): …Mekteb-i mezkûr nizamnamesi mucibince uh-
desine rütbe-i Rabia (dördüncü rütbe) tevcih buyuruldu [1]. 

25 Zilkade 1314 (27 Nisan 1897): 650 kuruş maaşla Suriye Vilayeti Umur-u 
Nafıa Sermühendisi muavinliğine (Suriye İli bayındırlık başmühendis yardımcılığına 
atandı [1]. 

27 Nisan 1901: Hükümet konağı inşaatında çalışmak üzere, 1000 kuruş maaşla,.
Yanya Vilayeti Bayındırlık İşleri Başmühendisi olarak atandı [1]. 

22 Şubat 1903: Kosova Vilayeti Bayındırlık İşleri Başmühendisi olarak atandı 
(1250 kuruş maaşla). Bu arada Yanya’daki mühendislik görevini de sürdürdü [1].

21 Nisan 1906: Bağdat Vilayeti, Hindiye Seddi (Bkz. Bl. 1.2.) keşif işleri ve baş-
mühendislik vekaletine atandı [1]. Atama kararnamesinde [2] Antalya’da çalışmakta 
olan Mühendis Alirıza Efendi’nin de S. Sırrı ile birlikte görevlendirildiği; Avrupa’dan 
çağrılarak Bağdat’a gönderilen Mühendis Koni ile birlikte çalışacakları belirtilmektedir. 
Görevleri süresince 4000 kuruş maaş ve o oranda yolluk verilecektir (Yanya’da 1250 
kuruş alıyordu!).

5 Ocak 1908: Buradaki görevleri sona erdi [3]. Seddin inşasındaki başarılı çalış-
masından dolayı üçüncü sınıf (rütbe-i saniye) nişanı verildi [1].

4 Temmuz 1908: Kudüs-ü Şerif Sancağı başmühendisliğine 2000 kuruş maaşla 
atandı (maaş yarıya düştü) [1].

15 Eylül 1908: 2500 kuruş maaşla Hüdavendigar Vilayeti (Bursa) Başmühendis-
liği’ne nakledildi [1].

10 Nisan 1910: 3500 kuruş maaşla Turuk-u Maabir (yollar ve geçitler) İdaresi 
müdür muavinliğine nakledildi. 25 Ağustos 1910’da maaşı 4500 kuruşa çıkarıldı [1].

20 Temmuz 1912: İstanbul Nafia Müdürü olarak atandı [4].

13 Aralık 1912: Konya Ovası Sulaması işinin geçici kabulü için oluşturulan dört 
kişilik kurulda Bayındırlık Genel Müdürü sıfatı ile başkan olarak görev aldı. Kurul 9 gün 
inşat alanını gezip inceleyerek ve yapılmış işlerin bir dökümünü vererek 24 Aralık 1912 
günü geçici kabul tutanağını imzaladı (Bildirici 1994 a, s 108).

6 Kasım 1913: Konya Ovası Sulaması işletme yetkisini müteahhit firmaya veren 
antlaşmaya, Bayındırlık Bakanı Osman Nizam ile birlikte hükümet adına imza attı.

Aralık 1913: 11.11.1913 günü başlayan çalışmalar sonucunda Konya Ovası Sula-
ması kesin kabul işini heyet başkanı olarak imzaladı.

1917’de İstanbul Su Şirketi Müdür-ü Umumîliği yaptı. Şirket Fransızlara devredi-
lince ayrıldı, tekrar Nafia Müdür-ü  Umumîliği’ne atandı (Uluçay). 
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1912-1919: Kondöktör Mektebi’nde (Yıldız T. Üniv.) muallimlik (öğretmenlik) yap-
tı. 

25 Ekim 1921: Nafıa Müdür-ü Umumisi Süleyman Sırrı ve muavini Asaf Bey-
ler vazifelerinde gösterdikleri ihmal ve lakaydiden (ilgisizlik) dolayı muamelat-ı idare 
müzebzeb (karmakarışık) bir hale geldiğinden hizmetlerinden affedildiler (İrade-i Se-
niye)(9) 

1921–1923: Mühendis Mektebi’nde (İTÜ) su dersleri muallimliği yaptı.

1.3.3. ANKARA’DA, CUMHURİYET’İN HİZMETİNDE 

Süleyman Sırrı 1923’te Ankara’ya gelerek Cumhuriyet’in hizmetine girdi. 1925 yı-
lında 51 yaşında erken ölümü nedeniyle ancak iki yıl kadar sürebilen bu kısa dönemde 
milletvekili, Bayındırlık Bakanı olarak demiryollar ve su işleri alanında önemli, başarılı 
çalışmalar gerçekleştirdi.

11 Ağustos 1923: II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İstanbul Milletvekili 
olarak görev aldı. Fransızca bilir, evli 5 çocuklu.

26/11/1923: Konya ovasındaki sulama sahasının bakımsızlığına dair önerge ver-
di.

9  İstanbul hükümeti ile aralarının açıldığı anlaşılıyor.

Sahile onbeş kilometre mesafede bulunan, üçyüz metre ilerisinde Bartın çayıyla birleşen ve sene-i 
hâliye zarfında ahşabiyesiyle boyası tamirat-ı mütemadiye mesarifiyle tecdid ettirilen (yenilenen) 
Kocanaz suyu üzerine mebnî (bina olunmuş, yapılmış) Asma Köprüsü namıyla maruf mahlût (karma, 
kompozit) köprü civarında mezkûr çayın tesviye-i …… daki süratini tayin ederken alınan fotoğrafı-
dır.  fi 30 Mart 327 (milâdî :1911)

Süleyman Sırrı ve ekibi Bartın Kocanaz Çayı’nda su hızı ölçümünde. 30 Mart 1911
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19.1.1924-15.12.1925: Muhtar Bey’in istifası ile Ba-
yındırlık Bakanlığı’na atandı [6]. Kısa bir aralık dışında 1, 2, 
ve 3. İnönü Hükümetlerinde Bayındırlık Bakanı olarak görev 
yaptı.

Bakanlığı döneminde Kütahya-Tavşanlı, Ankara-Mu-
saköy, Samsun-Sıvas hatlarının yapımına başlanmıştır. 
“Yurdumuzu demir ağlarla örmek” deyimi ona aittir (Ulu-
çay, Kartekin). Büyük Atatürk bu özdeyişi çok beğenerek 
1933 yılında “Onuncu Yıl Marşı”na girmesini istemiştir.

Bayındırlık Bakanlığı görevi sürecinde TCDD Genel 
Müdürü Behiç Erkin ile, Atatürk’e de yansıyan şiddetli an-
laşmazlıkları oldu. 15 Haziran 1925 akşamı Gazi M. Kemal 

her ikisini de akşam yemeğine çağırarak Süleyman Sırrı’ya uyarılarda bulundu (Kıvırcık 
E, Erkin B.).

Sulama işlerinde yabancı uzmanların yanlış düşüncelerini irdelemiş ve ekonomik 
çözümler önermiştir (Uluçay, Kartekin).

22 Temmuz 1925: Su İdarelerinin Taksimat, Teşkilat ve Vezaifi Hakkında Tali-
matname’nin yayınlanmasını sağladı (Bkz. Bl. 1.4.).

25.07.1925: Ankara’da Nafıa vekili Süleyman Sırrı Beyefendi’nin riyaseti altın-
da toplanan Demiryollar Kongresi’nin(10) mukarreratı ve zabıtnameleri ilk defa olarak 
Demiryollar Mecmuası’nın 1 Eylül 341 (1925) nüshasında neşredilmiştir.

26.10.1925: Bayındırlık Bakanı olarak “Sular Hakkında Kanun” önergesini imza-
ladı. Yasa onun ölümünden sonra, 28.4.1926’da çıktı.

 (Bl.1.4.)’te açıkça görüleceği üzere; öylesine ayrıntılı bir sular talimatnamesi 
ancak Süleyman Sırrı gibi usta bir su mühendisinin kaleminden çıkmış olabilir. Erken 
Cumhuriyet dönemi boyunca etkin olarak uygulanan ve pek çok yararlı işler yapılması-
nın önünü açan bu yasayı hazırlayıp yayınlatabilmek Mühendis Süleyman Sırrı’nın Ba-
yındırlık Bakanı, devlet adamı olarak da başarısını gösterir.

Süleyman Sırrı Bey, Ankara-Sivas demiryolu inşaatına yaptığı bir görev gezisinde 
sonra zatürreye yakalandı. 

1925 Kasım sonu: Aralarındaki ihtilafa rağmen Behiç Bey, hastalığı nedeniyle 
evinde Süleyman Sırrı’yı ziyaret etti, hatırını sordu (Kıvırcık E, Erkin B.).

14 Aralık 1925: Süleyman Sırrı yaşama veda etti.

...

16.12.1925: Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey’in ölümünden sonra taziyelerini bil-
diren Bulgar, İsveç ve Amerikan temsilcilerine teşekkür edildi.

14.1.1926: Süleyman Sırrı’nın ölümüyle boşalan Nafıa Vekilliğine, Behiç Bey 
atandı. Behiç Bey anılarında diyor ki (Erkin, 2010, s 267):

10  Bu kongre Türkiye’nin ilk demiryollar-ulaştırma teknik kongresi olabilir.
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…

Süleyman Sırrı Bey, bana hayâtında bir fenâlık yapamadı, fakat ölümü ile bunu 
yaptı. 

Vekillik hiç hoşuma gitmedi. İnsanın fikrine uysun uymasın, kararnâmeleri imzâ 
etmek lâzımdı. Fakat ehemmiyetli meselelerde kanaatime uymayan kararnâmeleri im-
zâlamak benim için çok müşküldü. Nitekim vergi muâfiyetlerinden bir kısmının ilgâsına 
dâir kānun ilgâsına dâir kānun lâyihasını imzâdan îti zâr ettim.

26.1.1927: Sabık Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey’in veresesine ait emlakin Mısır 
Sefareti için istimlak edilmesi kararı alındı.

1933: Demiryollar Mecmuası, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl özel sayısında şöyle ya-
zıyor.

…

“Milli demiryollarının ilk kuruluşunda canla başla çalışan o zamanki vekilimiz 
Süleyman Sırrı Beyefendi‘yi, parlak neticeleri bu günün şenliklerine ayrı bir zevk katan 
demiryolculuğumuzun bu ölmez simasını rahmetle yad ederiz.”

Ankara – Musaköy hattının 400 + 125 inci 
kilometresindeki büyük yarma ile tünelin 
12 Eylül 1340 (1924) Cuma günü Musa-
köy cihetindeki görünüşü.
Tünel giriş ağzındaki bu derin yarmada 
kazı ve iksa güçlüğü fotoğraftan açıkça 
belli oluyor GB

Ankara Musaköy hattının 700 + 79 uncu ki-
lometresindeki 170 metro temamında onbeş 
numrolu tünelin Musaköy cihetindeki ağzının 
11 Eylül 1340 (1924) Perşembe günkü hali.
Tünel kaplama duvarındaki çok iyi nitelikli taş 
işçiliği göze çarpıyor GB.
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1.3.4. SÜLEYMAN SIRRI VE DEMİRYOLCULUK

Süleyman Sırrı, bayındırlık bakanı (nafıa vekili) olarak yeni kurulmuş Cumhuri-
yet’in büyük demiryol inşaat atılımının başlangıcında; 1925 yılı sonuna değin sorumlu  
kişidir. Bu dönemde inşaat çalışmalarından derlediği albümden bazı fotoğraflar 2009 
ve 2010 yıllarında NTV Tarih Dergisi’nin 10 ve 14. sayılarında yayınlanmıştır. Burada, 
albüm ve pergel  takımının torunu Ayşe Pak’ta, mühendislik diplomasının ise diğer to-
runu Ahmet Esmen’de bulunduğu yazılmaktadır. (Parlayan A. 2010). Aşağıda, dergide 
yayınlanan ve Sn. Ayşegül Parlayan’dan alınan bazı fotoğraflar sunulmaktadır.

Bir demiryol köprüsü inşaatında Başvekil İsmet Paşa ile.

İsmet Paşa
Süleyman Sırrı
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1.3.5. SÜLEYMAN SIRRI’NIN YAZDIĞI KİTAPLAR

Süleyman Sırrı’nın yazdığı 7 adet kitabın özgün baskıları İTÜ kitaplığında bulun-
maktadır. Arap harfleriyle yazılmış bulunan bu kitap kapakları ve iç sayfalarından bazı 
bölümler Yasemen Apanay’ın çevirisi ile aşağıdaki üç sayfada verilmiştir.

Bunların ilk üçü Cumhuriyet öncesi İstanbul’da basılmıştır. İstanbul Kondüktör 
Mektebi’nde(11) verdiği derslerin kitaplarıdır. İlk ikisini, kitap kapağına yazdığı kendi el 
yazısı ile Mühendis Mektebi (İTÜ) kütüphanesine armağan etmiştir.

3, 4, 5 No. kitaplar günümüz su işleri planlama raporu niteliğindedir.

İslah-ı Enhar (6) da (Nehirlerin düzenlenmesi) mesleki, teknik bir kitaptır.

11  Kondüktör Mekteb-i Âlisi: (1911-1922): Vilayet Nafıa İdarelerinin “Fen Memuru” (eski adıyla kon-
düktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de Paris’teki “Ecol De Conduc-
teur”ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Bu okul daha 
sonra Nafıa Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne, 
1992 yılında da günümüz Yıldız Teknik Üniversitesi’ne (YTÜ)  dönüşmüştür (www.yildiz.edu.tr/tarihce)

Süleyman Sırrı’nın gezilerinde de yanından  
ayırmadığı pergel takımı.

Ankara-Sivas hattında Küçük Yozgat İstasyonu açılı-
şında. (S. Sırrı sağdan dördüncü, işaretli)
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No ÖZGÜN ADI GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

1
İlm-i Cebir Tatbikatından

Islah, Silsile, Münakaşalı Mesail ve  
Hileli Muadelat

121 s, Kasbar Matbaası, Dersaadet-1324

Cebir Uygulamalarından
Düzenleme, Diziler, Tartışmalı 

Problemler ve Hileli Denklemler
İstanbul-1908

2
İnşaat-ı Miyahiye

120 s, Müellifi: Süleyman Sırrı
Umur-u Nafıa Müdir-i Umumisi

Matbuat-ı Hayriye ve Şürekası - 1329

Su Yapıları. Yazan: Süleyman Sırrı
Bayındırlık İşleri Genel Müdürü

Hayriye Basımevi ve  
Ortakları -1913

3
Suculuktan Teybis Ve İrva

221 s, Nafıa Müdür-i Umumisi  
Süleyman Sırrı -1335

İstanbul – Matbaa-i Osmaniye - 1335

Suculuktan
Kurutma ve Sulama

Bayındırlık Genel Müdürü  
S. Sırrı 1919

4

Gediz Çayı İle Ovasının Sulanması Hakkında Rapor
285 s, Ankara - Yenigün Matbaası* -1340

1924

5

Menderes Çayı Hakkında Rapor
9 s, Ankara - Yenigün Matbaası* -1340

1924

6

Susığırlı Ameliyatı Hakkında Malumat-ı Umumiye İle 
İşbu Ameliyat Neticesinde İstihsal Olunacak  

Menafi-i İktisadiye
21 s, Ankara- Yenigün Matbaası* -1340

Susurluk İşleri Hakkında Genel 
Bilgi İle Bu İşler Sonucunda Elde 
Edilecek İktisadi Yararlar - 1924

7
Suculuktan

Islah-ı Enhar (Bkz.Ek 3). 
176 s, Nafıa Vekili ve Müh. Mekt. Muallimlerinden 

S.Sırrı -1341

Suculuktan
Nehirlerin Düzenlenmesi

Bayındırlık Bakanı 
S. Sırrı -1925

 
* Yenigün Matbaası: Yunus Nadi’nin bu günkü Cumhuriyet Gazetesi Matbaası.

Süleyman Sırrı’nın yazdığı kitaplar ve açıklamalar çizelgesi
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Süleyman Sırrı’nın İslah-ı Enhar (Nehirlerin düzenlenmesi) kitabı kapağı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

NAFIA VEKALETİ

Mühendis Mektebi 

Kitaphanesi

Aded

1

SUCULUKTAN

ISLAH-I ENHAR
(Nehirlerin Düzenlenmesi)

Birinci tab’ı

Müellifi

Süleyman Sırrı

Nafıa Vekili ve 

Mühendis Mektebi

Muallimlerinden

İstanbul Mebusu

1341 (1925)
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Suculuktan Teybis ve İrva (Kurutma ve 
sulama)

İTÜ Kütüphanesi’nde bulunan, Süleyman Sırrı’nın yazdığı kitap kapakları

Menderes Çayı hakkında rapor

İnşaat-ı Miyahiye Kondüktör Mektebinde 
tedris olunan  İnşaat-ı Miyahiye. Islah … 
seyr-i sefain-i dahili …irva-yı arzani  
bahislerini şamildir

İlm-i Cebir Tatbikatından İslah, silsile,  
münakaşalı mesail, hileli muadelât (1908)

Kondüktörlere lazım olduğu derece malu-
matı ihtiva eden . . şu küçük eserimi ……
olan Mühendis Mektebi Kütüphanesine 
takdim ederim. 2 Teşrin-i sani 1333    
Süleyman Sırrı

Mesail-i cebriye: Cebir problemleri
Muadelat: Denklemler

Süleyman Sırrı’nın el yazısı. Gençlik eseri 
olarak nitelendirdiği kitabını, mühendis 

Mektebi kütüphanesine takdim 
ediyor. 1914
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1.3.6. SÜLEYMAN SIRRI HAKKINDA ARŞİV BELGELERİ

Süleyman Sırrı hakkında Osmanlı arşivlerinde bulunan belgelerin listesi, bazıları-
nın özgün suretleri yeni Türk alfabesiyle yazdığı metinler ve açıklamaları aşağıdaki dört 
sahifede sunulmaktadır.

Çeviren: Yük. Müh. Mimar Yasemen Apanay 

 [1] Tarih: 29/Z /1291- Hicrî. 
(6/2/1875 Miladi)

Dosya No:88 Gömlek No:91 Fon Kodu:  
DH.SAİDd... 

Süleyman Sırrı Efendi; 1291 Selanik doğumlu, Müderris Yusuf Efendi'nin oğlu.(Özgeçmiş)

[2] Tarih: 08/Ra/1324- Hicrî. 
(2/5/1906 Miladi)

Dosya No:15 Gömlek  
No:1324/Ra-01

Fon Kodu: İ..TNF. 

Hindiye Seddi'nin icra-yı keşfiyet ve ameliyatı için Avrupa'dan celb ve Bağdad'a gönderilen 
mühendisin refakatine Yanya ve Antalya'da müstahdem Mühendis Süleyman Sırrı ve Ali Rıza 
Efendilerin tayini.

 [3] Tarih: 23/Za/1325 Hicrî. 
(28/12/1907 Mil.)

Dosya No:117 Gömlek No:99 Fon Kodu: MV. 

Bağdad vilâyetindeki Hindiye Seddi'nde istihdam edilen Mühendis Süleyman Sırrı, Ali Rıza 
Efendiler ile Mösyö Koni'nin mühendislik işleri bittiğinden maaşlarının kat'ı ve ruhsat itası.

 [4] Tarih: 05/Ş /1330 Hicrî. 
(20/7/1912 Miladi)

Dosya No:23 Gömlek No:1330/Ş- Fon Kodu: İ..TNF. 

Nafia müdüriyetine Süleyman Sırrı Bey'in tayini.

 [5]  Tarih: 23/S /1340 Hicrî. 
(26/10/1921 Mil.)

Dosya No:54 Gömlek No:48 Fon Kodu: İ..DUİT 

Tayin, istifa; Süleyman Sırrı Bey (Sabık Nafia Müdürü); Zühdü Bey (Nafia Müdür-i Umumisi); 
Asaf Bey (Sabık Nafia Müdür Muavini); Reşid İzzeddin Bey (Nafia Müdür Muavini)

 [6]  Tarih: 17/1/1924 (Miladî) Dosya No:23 Gömlek No:74 Fon Kodu: HR.İM.. 

Muhtar Bey'in istifasıyla inhilal eden Nafia Vekaleti'ne Süleyman Sırri Bey'in tayini ve Anadolu 
Demiryolları hattı hakkında icra olunacak muamele ile Ankara-Sivas ve Samsun hattının ya-
pım projesi.

 [7]  Tarih: 16/12/1925 (Miladî) Dosya No:169 Gömlek No:52 Fon Kodu: HR.İM.. 

Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey'in ölümünden sonra taziyelerini bildiren Bulgar, İsveç ve Ame-
rikan temsilcilerine teşekkür edilmesi. (Osm., Fr.)

 [8]  Tarih: 26/1/1927 (Miladî) Dosya No:209 Gömlek No:88 Fon Kodu: HR.İM.. 

Sabık Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey'in veresesine ait emlakın Mısır Sefareti için istimlak edil-
mesi kararı. (Osm., Fr.)

 [9]  Tarih: 23/2/1927 (Miladî) Dosya No:211 Gömlek No:83 Fon Kodu: HR.İM.. 

Sabık Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey'in veresesine ait Mısır'daki mülkün bedelinin tediyesi.

Süleyman Sırrı Hakkında Başbakanlık Devlet Arşivlerinde bulunan belgeler.

(Belge konu başlığı, tarih, arşiv No belirtilmiştir)
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Özgün Belge [1]. Süleyman Sırrı Özgeçmişi (DH.SAİDd…  88/91)

Belgenin yeni Türk alfabesine çevrilmiş biçimi ve açıklamalar aşağıdadır.
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T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı Arşivi   

DH.SAİDd…  88/91

Süleyman Sırrı Efendi, müderrisînden müteveffa Yusuf Efendi’nin mahdumudur. 
1291 sene-i hicriyyesinde ‘’sene-i maliye 1290’’ (miladi 1874) Selanik’te tevellüd eylediği 
nüfus tezkire-i Osmaniyesinde muharrerdir (yazılıdır).

Selanik İptidaî ve Rüşdiye mektepleriyle Hendese-i Mülkiye-i Şahane’de okuyup 
üçüncü sınıf mühendisliği şahadetnamesi almıştır. Türkçe ve Fransızca okur yazar. Zikr 
olunan mektebin birinci ve ikinci ve üçüncü senelerinde 30’ar kuruş, dördüncü senesinde 
45 kuruş, ve beşinci senesinde 60 kuruş ve altıncı senesinde 75 kuruş ve yedinci sene-
sinde 90 kuruş maaş almıştır. 1314 senesi (miladî 1898) Şaban’ının 4’ünde mekteb-i 
mezkûr nizamnamesi mucibince uhdesine Ticaret ve Nafıa Nezareti Turuk_u Maabir  
Müdiriyetinden yazılan mülâhazada idarece görüldüğü mülâhaza-i mezkûr nezaret-i 
müşarünileyhden tasdik edilmiştir. Nüfus tezkire-i Osmaniyesiyle zikr olunan Hende-
se-i Mükiye-i Şahane Mektebinin suret-i musaddıkası tercüme-i hal varakasıyla mah-
fuzdur.

25 Şevval 1316, 24 Şubat 1314
Mumaileyhin 1317 senesi Zilhicce’sinin 17’sinde (4 Nisan 1316) maaşla Selanik 

Vilayeti Umur-u Nafıa Sermühendisi muavinliğine nakledildiği Ticaret ve Nafıa Ne-
zaretinin  8 Mayıs 1317 tarihli vukuat pusulasında gösterilmiştir.

Mumaileyh inşa olunacak Hükümet Konağı’nın inşaatında istihdam olunmak 
arzusunda olunmağla 1319 senesi Muharrem’inin 8’inde (14 Nisan 1317) 1000 ku-
ruş maaşla Yanya Vilayeti Umur-u Nafıa Sermühendisliğine tayin edildiği (27 Ağustos 
1317) tarihli vukuat pusulasında gösterilmiştir.

Mumaileyhin 1320 senesi Zilkade’sinin 24’ünde (8 Şubat 1318) 1250 kuruş ma-
aşla Kosova Vilayeti Umur-u Nafıa Sermühendisliğine naklolunmuş ise de mahall-i 
memuriyetine 1250 kuruş maaşla Yanya Vilayeti Mühendisliğinde ifa eylediği mezkûr 
sicill-i şimesinin (10 Nisan 1319) tarihli vukuat pusulasında gösterilmiştir.

Mumaileyhin 1324 senesi Safer’inin 26’sında (8 Nisan 1322) 4000 kuruş maaşla 
Bağdat Vilayetinde Hindiye Seddinin icra-yı keşfiyat ve ameliyyatı Sermühendislik re-
fakati mühendisliğine nakliyle mezkûr Hindiye Seddi keşfiyatının ikmaline mebni 1325 
senesi Zilhicce’sinde (23 Kânunevvel 1323) memuriyetine nihayet verilip tarihinde in-
fisal ederek zikr olunan seddin inşaatı hususunda hüsn-ü mesaisi görülmesine mebni 
şehr-i mezkûrda uhdesine rütbe-i saniye nişanı tevcih  buyurulduğu ve 1326 senesi Ce-
maziyülahire’sinin  4’ünde (21 Haziran 1324) 2000 kuruş maaşla Kuds-i Şerif San-
cağı Sermühendisliğine bittayin, Şaban’ın 18’inde (2 Eylül 1324) 2500 kuruş maaşla 
Hüdavendigâr Vilayeti Sermühendisliğine nakledildiği (2 Kânunevvel 1324) tarihli 
vukuat pusulasında muharrerdir.

Mumaileyhin 1327 senesi Şaban’ının 19’unda (23 Ağustos 1320) icra kılınan 
tensikatta 2750 kuruş maaşla mezkûr sermühendislikte ifa edilip 1328 senesi Rebiülev-
vel ’inin 29’unda (27 Mart 1326) 3500 kuruş maaşla Turuk-u Maabir idaresi Müdür 
muavinliğine nakli (10 Mart 1326) tarihli vukuat pusulasında beyan edilmiştir.

Mumaileyhin maaşının 1328 senesi Şaban’ının 18’inde (11 Ağustos 1326) 4500 
kuruşa iblağ edildiği, ol babdaki vukuat pusulasında mündericdir.
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Sözlük:
Müderrisîn  : Medrese hocaları, profesörler
Tevellüd  : doğum
muharrer  : yazılı
İptidaî ve Rüşdiye Mektepleri : ilk ve orta okullar
rütbe-i rabia  : sivil memurlukta, kolağası derecesinde bir rütbe
rütbe-i saniye  : yarbaylık derecesinde mülki bir rütbe
Umur-u Nafıa Sermühendisi : Bayındırlık İşleri Başmühendisi
Mülâhaza  : dikkatle bakma, iyice düşünme, düşünce
mülâhaza-i mezkûr  : zikredilmiş düşünce
nezaret-i müşarünileyh : adı geçen bakanlık
tercüme-i hal varakası : özgeçmiş
Mumaileyh  : adı geçen
Mezkûr  : zikredilen, adı geçen
ifa eylemek  : çalışmak
icra-yı keşfiyat  : keşif işlerinin yapılması
ameliyyat  : işleyerek yapılan şeyler,
mebni  : dayanarak, …den dolayı
münderic  : içinde bulunma
Kuds-i Şerif  : Kudüs
Hüdavendigâr  : Bursa Merkez
Tensikat  : düzenlemeler, fazla memuru işten çıkarma
iblağ etmek  : ulaştırmak
infisal etmek  : İşten ayrılmak
Turuk-u maabir   : Yollar ve geçitler 
şehr-i mezkûr  : anılan ay 
bittayin  : tayin edilerek
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Özgün Belge [2]. Süleyman Sırrı görevlendirme yazısı (İ. TNF 15/1324 Ra-01)

Belgenin yeni Türk alfabesine çevrilmiş biçimi belge içerisinde verilmiştir.
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1.4. SULAR TALİMATNAMESİ

Genç Cumhuriyetin su işleri atılımlarının başlangıcı olarak kabul edilen “Su İda-
relerinin Taksimat, Teşkilat ve Vezaifi Hakkında Talimatname” 22 Temmuz 1925 günlü 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Günümüz Türkçesine “Su yönetimlerinin bölgelendiril-
mesi, örgütlenmesi ve görevleriyle ilgili yönetmelik“ başlığı ile çevirebileceğimiz bu ka-
rarname, kısaca “1925 Sular Talimatnamesi” olarak adlandırılır (Büyükyıldırım, 1994).

Türkiye Cumhuriyeti
Basın ve Millet
Kalem Mahsus Müdüriyeti
Aded 2245

KARARNAME SURETİ

Su idarelerinin taksimat, teşkilat ve vezaifi hak-
kında tanzim ve tevdi olunan, merbut talimatnamenin 
mevki-i mer’iyyete vaz-ı,  Nafia Vekaleti celilesinin 
18/19 Temmuz sene 341 tarih ve 527/4190 numaralı 
tezkeresi üzerine icra vekilleri heyetinin 22 Temmuz 
sene 341 tarihli içtimaında tasvib ve kabul edilmiştir.

22 Temmuz sense 341 Türkiye Reisicumhuru
  Gazi Mustafa Kemal

 Başvekil Adliye Vekili 
 İsmet Mahmud Esat

 Müdafa-i Milliye Vekili Dahiliye Vekaleti Vekili 
 Receb İhsan

 Hariciye Vekili Maliye Vekaleti Vekili 
 Doktor Tevfik Rüştü Ali Cenani

 Maarif Vekili Nafıa Vekili 
 Hamdullah Suphi Süleyman Sırrı

 Sıhhat ve Muavenet-i  
 İçtimaiye Vekili Bahriye Vekili 
 Süleyman Sırrı İhsan

 Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
 Mehmet sabri Ali Cenani

“Su İdarelerinin Taksimat, Teşkilat ve  
Vezaifi Hakkında Talimatname” kapağı.
(Demirbilek, 1996)

Kararname ve İmzalar
(Demirbilek, 1996)
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1.4.1. TALİMATNAMENİN ANLAMI, YAYIMLANIŞI VE İMZALAYANLAR

(Metin içerisindeki eğik yazılar o dönemin özgün anlatımıdır.)

2245 adet basılıp yayınlanan kararname suretinde “Nafıa Vekalet-i Celilesi’nce 
(Bayındırlık Bakanlığı) tanzim ve tevdi olunan … Talimatname, İcra Vekilleri Heye-
ti’nin (Bakanlar Kurulu) 22 Temmuz sene 341 tarihli içtimaında (toplantısında) kabul 
ve tasdik edilmiştir.” denilmekte olup altında Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Ke-
mal ve Başvekil İsmet olmak üzere 8 bakanın adı ve imzaları bulunmaktadır.

Cumhuriyet ilan edileli iki yıl olmamış, yeni yazı ve soyadı yasaları çıkmamış, ba-
kanlar yalnızca adları ile anılmakta, Resmi Gazete, Arap harfleri ile basılmaktadır. Millet 
fakr-ü zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş; savaş yaraları sarılmakta iken hükü-
metin su ölçümlerini düzenleyen teknik ayrıntıları da içeren bir kararname yayınlama-
sı, büyük Atatürk’ün de böyle bir kararnameye Cumhurbaşkanı olarak imza atması o 
günlerde genç Cumhuriyetin ülkenin geleceğini çağdaş bilimsel, teknik temellere da-
yandırma azim ve kararlılığının bir göstergesidir. Talimatnamenin 14. maddesinde su 
idarelerinin kuruluş amaçları günümüzde de anlamlı ve geçerli olabilecek şu sözlerle 
özetlenmektedir. 

“Memlekette akar ve durağan sular ile bunların havzaları hakkında tetkikat yap-
tırılarak suların ahval-i umumiyesi hakkında malumat elde etmek ve bu suretle müsait 
olan yerlerde araziyi sulamak ve sulardan kudret-i elektrikiyye istihsal ve sanayie tatbik 
etmek, iktisadi menafia (ekonomik yararlar) temin ederek şehir ve kasabaların tenevvü-
rü (aydınlatılması) suretiyle kasabaları imar etmek ve muharrik kuvvetlerden istifade 
ederek sanayiin itilasına (yükselmesine) yardım etmek ve akarsularla ziraatte sulama 
usulünün tatbiki ile ana toprağımıza bereket, köylümüze refah ve saadet ve bazı tah-
ripkar, serseri suların tevlid ettiği öldürücü ve zehirnak bataklıkları kurutarak millete 
yeniden nur ve hayat vermekten ibarettir.”

1925 Kararname suretinde 11 bakan imzası bulunmakta; 3 bakan vekalet yoluyla 
aynı zamanda ikişer bakanlığı yürüttükleri için o günlerde Türkiye’de sekiz bakan bu-
lunduğu anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü dışında bu kararnamede im-
zası bulunan ve günümüzde “perde-i nisyan” (unutulma) ardında kalan sayın bakanları 
90 yıl sonra burada kısaca tanımakta yarar görülmektedir (Büyükyıldırım, 2010). Büyük 
Atatürk ve İnönü’yü tanıtmak ise bu kitabın kapsamı ve boyutları dışındadır.

Nafıa ve Sıhhat ve Muavenet-i İçtimaiye (sosyal yardım) Vekili Süleyman Sırrı: Ta-
limatname’yi hazırlayıp Bakanlar Kurulu’na sunan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in 
de onayını alarak uygulamayı başlatan Süleyman Sırrı, (Bl. 1.3)’te ayrıntılı anlatılmıştır.

Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943): Hukuk eğitimi ve Avrupa’da 
doktorasının ardından Kuvayı Milliye’ye katılarak, önemli yararlıklar gösterdi. TBMM 1. 
Dönem milletvekili olarak Meclis’e girdi, bu görevini 1943’de ölümüne değin sürdürdü. 
1922-1923 iktisat; 1923-1930 yılları arasında adliye vekilliği yaptı. Türkiye Cumhu-
riyeti laik hukuk sisteminin temel yasaları, Mahmut Esat Bozkurt’un adalet bakanlığı 
döneminde yürürlüğe girdi. 1925’te Ankara Hukuk Mektebi’nin açılmasında büyük kat-
kıları oldu. Bozkurt adlı Türk gemisiyle Lotus adlı Fransız gemisinin Ege’de çarpışması 
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nedeniyle iki ülke arasında çıkan anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni Lahey 
Uluslararası Adalet Divanı’nda temsil etti. 1930’dan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk 
ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nde Anayasa ve Devletler Hukuku profesörlüğü yaptı.

Müdafa-i Milliye Vekili Recep (Peker 1889-1950): 1907 yılında Mekteb-i Harbi-
ye’yi bitirdi. Kurtuluş Savaşı’na katıldı, 1923’de Kütahya Mebusu seçildi. 1924-1930 
yılları arasında iç işleri, savunma, bayındırlık bakanlıkları; 1931-36 arası CHP genel 
sekreterliği, 1946-47’de başbakanlık yaptı.

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü (Aras 1883-1972): Tıbbiye’yi bitirdi, doktor olarak 
çeşitli görevlerde bulundu. İttihat Terakki’ye girdi, Selanik’te Mustafa Kemal’in yakın 
arkadaşı idi. 1920’de 1. dönem Menteşe (Muğla) milletvekili seçildi, İstiklal Mahke-
mesi üyeliğine getirildi. Beş dönem milletvekilliği, 1923-39 yılları arasında on beş yıl 
dışişleri bakanlığı yaptı.

Maarif Vekili: Hamdullah Suphi (Tanrıöver 1885-1966): Mekteb-i Sultani (Galata-
saray Lisesi)’ni tamamladı. Öğretim üyeliğinin yanısıra edebiyat ve politika ile uğraştı. 
Meclis-i Mebusan ve ilk TBMM’ne Antalya üyesi olarak girdi. İstanbul’da işgalci güç-
lere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında 
TBMM’de coşkulu, etkili konuşmalar yaptı. Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir, TBMM’nin 
12 Mart 1921 tarihindeki toplantısında ilk kez Hamdullah Suphi tarafından büyük bir 
coşkuyla okundu ve ayakta alkışlarla İstiklal Marşı olarak kabul edildi. 1920 ve 1925 
yıllarında iki kez Milli Eğitim Bakanı oldu, sonraki dönemlerde de milletvekilliği, büyü-
kelçilik yaptı.

Dahiliye ve Bahriye Vekili İhsan (Topçu İhsan; soyadı: Eryavuz 1877-1947) : Top-
çu subayı oldu. Binbaşı rütbesindeyken emekli olarak ticarete atıldı. Kurtuluş Savaşı’na 
katıldı. Cebelibereket (Osmaniye) mebusu olarak TBMM’nde bulundu. Ankara İstiklal 
Mahkemesi başkanı, 1924-1928 arasında bahriye vekili olarak görev yaptı. Yavuz zırh-
lısının onarımı için havuz alımı sırasında bir Fransız şirketinden rüşvet aldığı iddiasıyla 
yüce divanda yargılandı, hüküm giydi.

Ticaret ve Maliye Vekili Ali Cenani (1872 1934): Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda 4 
dönem, TBMM’de 3 dönem milletvekilliği, 1924-1926 yılları arasında ticaret bakanlığı 
yaptı. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıtmak üzere Karadeniz sergi gemisi onun bakanlı-
ğı döneminde Avrupa limanlarına gönderilmiştir. Emrine verilen 500 bin liranın harcan-
masında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Mecliste hakkında soruşturma komisyonu 
oluşturuldu. 1928’de dokunulmazlığı kaldırılarak yüce divana sevk edildi, hüküm giydi.

Ziraat Vekili (tarım bakanı) Mehmet Sabri (Toprak 1877-1938): Hukuk fakültesi-
ni bitirdi, PTT Genel Müdürlüğü, 1915-1916 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü 
başkanlığı yaptı. Meclis-i Mebusan ve TBMM’de Saruhan (Manisa) ve Cebelibereket 
(Osmaniye) milletvekili, 4. Hükümet’te (1925-1927) ziraat vekili olarak görev aldı.

1.4.2. TALİMATNAMEDEN ANA BAŞLIKLAR, TEKNİK AYRINTILAR

Kararnamenin ana başlıkları, önemli maddeleri ve bunlar içerisinden ilginç gö-
rülerek seçilen bazı ayrıntı ve yorumlar bu bölümde sunulmaktadır. Bölüm başlıkları, 
bölümlendirme, adlandırma ve numaralandırma talimatnamenin özgün anlatımına (De-
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mirbilek, 1996) uygun  olarak verilmiş (eğik yazılar), ayrıntılar özetlenmiş, günümüz 
Türkçesi ile kısa açıklamalar (normal yazı) tarafımızdan yapılmıştır.

A- Su İdarelerinin Teşkilatı ve Müsdahdemin Vazifeleri (Havzaların 
Taksimatı) Hakkında Talimatname (Madde1-8)

Aşağıda tamamı verilen bu bölümde su idarelerinin örgütlenme ve kadrolaşması 
tanımlanmaktadır. Özetle:

Madde 1- Bayındırlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak yeteri kadar “Su İdaresi” 
kurulacaktır.

Madde 2- Su İdareleri,.. suların akışına ve havzalarına göre aşağıdaki haritada 
(s 58) gösterildiği gibi ve gereğinde değişebilmek üzere on iki daireye ayrılmıştır.

..............
Madde 5- Daire, mıntıka ve şube merkezleri, Bayındırlık Genel Müdürlüğü’nce 

belirlenir ve saptanır ve gereğine göre değiştirilir.
Madde 6- Hükümet merkezinde su işleri dairelerinin genel işlemlerine bakmak 

üzere yeteri kadar mühendis ve memurdan oluşan bir uzmanlar kurulu kullanılır.

Su İşleri Dairelerinin İdari Vazifeleri (Madde 9-13)
Su işleri daire müdürlerine bağlı olarak mıntıka başmühendisleri, şube mühendis-

leri, kısım kondüktör ve operatörleri, muhasebe memurlarının yetki ve görevleri tanım-
lanmaktadır. Örneğin; (Madde 9) içeriğinden o tarihlerde Türkiye’de harita dairelerinin 
1/200000 ölçekli haritaları yapmakta olduğunu öğreniyoruz. Daire müdürleri…”bu ha-
ritalardan mevcutlarından plan çepteru (plançete)(12) vasıtasıyla ölçerek havza-i mü-
rekkebeler sathının yekününü (bileşik havzalar toplam yüzeyini)  ve havza sularının ko-
num ve özel durumlarına göre “daireleri mıntıkalara ve mıntıkaları şubelere ve şubeleri 
kısımlara ayıracak ve bu taksimatı Müdüriyet-i Umumiye’nin tasvibine arz edecektir.”

Madde 9- Su İşleri Daire Müdürleri: Kendi dairelerinde çalışan memurin (me-
murlar) ve müsdahdemin talimatname dairesinde ifa-i hüsnü vazife eylemelerine (gö-
revlerini iyi yapmalarına) dikkat ve Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi’nden verilen eva-
miri (emirleri) takip etmekle mükelleftir.

...........
F- Yılbaşı raporu: Devair müderanı (daire müdürleri) her yıl nihayetinde bir se-

nelik faaliyet ve mesarifatının senelik bilançosunu tanzim ve mufassal (ayrıntılı) bir 
raporla birlikte müdüriyet-i umumiyeye gönderecektir.

Madde 10- Mıntıka Başmühendisleri: Daire müdürüne merbut (bağlı) olarak yü-
zölçümü 20 000 kilometre murabbaını (km2) geçmeyen mıntıkası dahilindeki memurin 
ve müsdahdemini hüsnü istihdam etmekle (iyi çalıştırmak) mükelleftir. Havza dahi-
lindeki çayın tulü 100 kilometreyi tecavüz ederse iki mıntıkaya taksim edilebilecektir 
(Mad.9.C).

Madde 11- Şube Mühendisleri: Mıntıka başmühendisine merbut olarak 10 000 
km2 yi geçmeyen sahada hizmetle mükelleftir.

12 Planchette (Fransızca): Plan ve harita çıkarmakta kullanılan eski bir yöntem ve aletin adı.
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Su İdarelerinin Taksimat, Teşkilat ve  Vezaifi Hakkında Talimatname. (Demirbilek, 1996)
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Madde 12- Kısım kondüktör veya operatörleri.

Madde 13- Muhasebe memurları.

Su İşleri dairelerinin Maksud-u Teşkili (kuruluş amacı), Fenni Vazifeler (Mad. 
14-16).

Madde 14- Bu madde (Bl. 1.4.1) girişinde, s 54’de altı çizili olarak yazılıp açık-
landı.

Madde 15- Fenni Vazife:

1- Müdürler: Daireleri dahilindeki ırmak, çay, sel çayı, seylap ve derelerin havza-
larını evvelemirde en sahih haritalar üzerinden ve tercihen 1/200 000 mikyaslı erkanı-
harbiye (genelkurmay) haritalarından tefrik ve ayrı ayrı mesaha-i sathiyelerini (yüzöl-
çümlerini) planimetre vasıtası ile ölçecektir.

…

3- Doğru haritaları mevcut olmayan kısımlarda ırmakların menbasından man-
sabına kadar bütün boylarınca istikşaf haritaları yapılacaktır.

4-Irmakların geçitleri üzerinde ve havzadaki arazinin jeolojik teşkilatı, ormanlı 
ormansız yerleri, kayalık ve karlık, çayırlık ve bataklık ve ziraata yarayan mıntıkaları 
ayrı ayrı tetebbu edilerek (araştırılarak) gösterilecektir.

5-Meyilli alçak sular, coşkun sular yatakları, yataklardaki mevad-ı sulbenin (katı 
maddelerin) nevi ve cesametleri (tür ve irilikleri), … yaptıkları hasaratın derecesi ve 
hasarzede sahanın hudutları kayıt ve işaret edilecektir.

6- ... bataklıkların mevki ve miktarları ve esbabı (nedenleri) ve denize veya göle 
veya bir çaya veya bataklığa akıp akmadığı kayıd ve işaret edilecek ve mümkün mertebe 
istikşaf usulü ile haritaların tanzim ve ıslahı ...

7- Irmaklar üzerinde su ile çalışan mevcut tesislerin türü ve yerleri, geçen su mik-
tarı ve buna göre yararlı gücü, düşü yüksekliği bentlerin civara bataklık veya sair suretle 
zarar yapıp yapmadığı ve kuvvetler toplanarak daha nafi netayiç istihsali (daha yararlı 
sonuçlar elde edilmesi), mümkün olup olmadığı tetkik edilecektir.

8- ... sularda muğlak olarak mevcut iri ince kum ve mil çamurun cem’an veznen 
miktarları, civarda sulanabilecek arazi olup olmadığı ve ahalinin bedel mukabilinde su-
lamaya isteği olup olmadığı ve bağ ve bostan ve meyve ağaçları bahçeleri mevcut ise bü-
yüklüğü ve arazi ziraate yaramıyorsa ormanlığa müsait olup olmadığı ve ne cins ağacın 
yetiştirilmesi mümkün bulunduğu kaydedilmelidir. (Bir anlamda DSİ terminolojisindeki 
planlama raporu!)

9- Havzalardaki göllerin mesaha-i sathiyesi, ... , suların nereden geldiği ve dahi-
len kaynakları veya su kaçıran düdenleri bulunup bulunmadığı ve varidat ve sarfiyatı 
(gelir ve gideri), ... gemi, kayık vesaire gibi merakibin (merkebler = binek) seyir ve se-
ferine müsait olduğu veya olmadığı, müsait ise ne büyüklükte merakibin işleyebileceği, 
havza içindeki ihracat ve duhulatın (gelen giden su dengesi) seyir ve sefahini (akarsu 
ulaşımı) koruyup korumayacağı veyahut gölün kurutulması daha nafi (yararlı) olacağı 
hakkında malumat toplanacaktır.
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Aşağıdaki bölümlerde de her madde başlığı altında o işin nasıl yapılacağı ayrıntısı 
ile ve gereken yerde çizim, tablo ve formülleri ile.anlatılmaktadır

Madde 16- İptidai İstikşafat (Ön İncelemeler)
1- Çay, ırmak ve dere planlarının alınması (Boy ve enkesitlere esas olmak üzere). 

2- Arzani makta (enkesit) alınması.
3- Tulani makta (boykesit) alınması.

Sular Hakkında Rasadat (gözlemler)
4- Su ölçüleri. Su derinliği ve ölçüm saatleri aylık defterlere yazılacak.
5- Rasadat saatleri: Sabah saat altı ve akşam altıda olmak üzere günde en az iki 

ölçüm; taşkın anlarında öğlen ve geceyarısı da ölçümler yapılacak.
6- Suların evsafı: Berrak, bulanık, çamurlu, buzlu, donmuş olma durumları be-

lirtilecek.
7- Rasıtlar (gözlemciler) tarafından yazılacak meşruhat. (açıklamalar).
8- Ölçülerin okunmasında tesadüf edilen güçlük.
9- Ölçü yerleri.
10- Röper noktaları.
11- Ölçülerin muhafazaları ve tamirleri.
12- Sürat ve geçen su miktarının tayini.
13- Sabih (yüzer) cisim ile su yüzündeki süratin tayini.

Rasadat Cuye (akım gözlem)
14- Rasadatın envaı ve rasadat cuye defterleri (Gözlem türleri ve akım gözlem 

defterleri).
15- Yağmur hakkında rasadat saatleri.
16- Yağmur ölçülerinin mevkileri.
17- Rasadata dair verilecek malumat.
18- Fevkalade sağanaklar.
19- Kar, don çözülmesi
20- Havanın ahvali.
21- Rüzgarın istikameti. Gün boyunca değişen rüzgarın yön ve hızı ölçülüp ya-

zılacak.
22- Ölçünün tamiri, muhafazası.
23- Tebahhurat miktarının tayin. (buharlaşma ölçümü).
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24- Derece-i hararet, derece-i rutubet, tazyik-i hava (hava sıcaklığı, nem ve ba-
sınç).

25- İşbu talimatnamenin icra-i ahkamına nafıa vekili memurdu (hükümlerinin 
uygulanmasına bayındırlık bakanı görevlidir).

Görüleceği üzere kararname, kuruluş ve genel ilkelere ek olarak su nitelikleri ve 
ölçümleri, jeolojik, meteorolojik gözlemler, harita alımı, hidrolojik hesaplar, ormanlar, 
doğal ve ekonomik varlıkların saptanması konularında çok ayrıntılı buyruk, bilgi ve 
kurallar vermektedir. Bunlar büyük ölçüde  uygulamaya geçirilmiş ve kitabın sonraki 
bölümlerinde görüleceği üzere 5, 10 yıl içerisinde yurdun birçok bölgesinde talimat-
namenin öngördüğü biçimde “istikşaf raporları” hazırlanarak Ankara’ya gönderilmiştir.

Su İdarelerinin Taksimat, Teşkilat ve Vezaifi Hakkında Talimatname, Sular hakkında rasadat 
Mad. 12-13
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Akarsu enkesiti alınması, su hızı ölçümü ve debi hesabı yapılması kuralları, çizim ve hesap 
tablosu.
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1.5. ERKEN CUMHURİYETİN SU İŞLERİ KURUMLARI

1.5.1. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEMELLERİ,  
                      1925-1940

“Su İdarelerinin Taksimat, Teşkilat ve Vezaifi Hakkında Talimatname” su idareleri-
nin ülke çapında örgütlenmesi, kadro ve gereçlerin tamamlanması ve teknik çalışmalar 
konusunda uzun yıllar boyunca temel bir yol gösterici olarak işlev görmüştür. Bu tali-
matnamenin A başlıklı bölümünde (Bkz. Bl. 1.4.) 1., 5. ve 6. maddelerinden anlaşılaca-
ğı üzere merkezde bir “Su İşleri Genel Müdürlüğü” öngörülmemekte; kurulacak on iki 
adet su işleri daire müdürlüğünün (Bkz. Bl. 4, harita s 58) herbiri doğrudan Nafıa Mü-
düriyet-i Umumisi’ne (Bayındırlık Genel Müdürlüğü) bağlanmaktadır. Ancak; Ankara’da 
yeteri kadar mühendis ve memurdan oluşan bir uzmanlar kurulu bulundurulmaktadır.

“Sular Fen Heyeti Müdürlüğü” adını alan bu uzmanlar kurulu 1925-1929 yılları 
arasında su işlerinin merkezi örgütü olarak görev yapmıştır.

Kararnamenin öngördüğü “Su İşleri Daire Müdürlükleri” 1926 yılından sonra ku-
rulmaya başlanmış, ilk olarak Bursa’da Birinci Daire, sonra sırasıyla İzmir 2. Daire, An-
talya 3. Daire, Adana 7. Daire, Ankara 5. Daire (şu anda 5. Bölge!), Samsun 6. Daire, su 
işleri müdürlükleri kurulmuştur (Antalya su İşl. 1972, s 53; Cumhuriyetin 70. yılında .., 
1993 s. 244).

“Sular Umum Müdürlüğü”, 1926-28 yıllarında Anadolu’da görülen kuraklık ve kıt-
lıklar (Cumhuriyetin 70 yılında .., 1993 s. 244) ve büyük Atatürk’ün “Su işlerinin teşki-
latı, etüdleri henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su işleri 
umumi idaresinin fenni kabiliyet ve kudreti, çok sağlam kurulmak lazımdır.” sözlerin-
den sonra, 1929 yılında kurulmuştur.

Su İşleri Reisliği: 26.5.1939 gün; 3611 sayılı yasa ile Sular Umum Müdürlüğü, 
Su İşleri Reisliği’ne dönüştürülmüştür. O yıllarda Erkan-ı Harbiye (Genelkurmay), Şura-i 
Devlet (Danıştay) ve Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) reislikleri vardır. Reislikler maaş ve 
saygınlık bakımından umum müdürlüklerin önünde gelmektedir. Bu reisliklere su işle-
rinin de eklenmesi ile Sular Umum Müdürü’nün maaşı da 90 liradan 150 liraya çıkmıştır 
(Bilen, 2012, s 39). Bu reislik, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 
yılına değin çalışmıştır.

Su işleri örgütünün kuruluş yıllarını ve çalışma ortamını o günleri yaşayanların 
anılarına göz atarak tanımaya çalışalım. Bedri Ölçer’den (Demir, s 73)

…
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Nafıa Vekili olan su hocalarımızdan Süleyman Sırrı Bey ... bir gün bana Ka-
raoğlan yakınında tesadüf ettiği zaman “ .. sular talimatnamesini vekiller heyetinden 
çıkarttım. Suculuğa dönmeni tavsiye ederim, şehremaneti senin yolun değildir” demişti. 
… Nafıa Müdür-ü Umumisi Asaf (İlbay)’a beni gönderdi. Münhal olan Bursa su işleri 
başmühendisliğine talip oldum. …

… 1932, Ankara’ya Sular Umum Müdürlüğü İnşaat Fen Heyeti Müdürlüğü’ne tayin 
edildim. … yeni Müdür-ü Umumi Selahattin Büge, sularda istikşaf ve inşaat diye iki kol 
teşkil etmek istediğini söyleyerek …benim  muvafakatimi almıştı. İstikşaf Necip (Suveren) 
Bey’in, inşaat benim reisliğim altında yürüyordu. Bir de rasat kısmı vardı ki İlyas Hoca ba-
kacak idi. Vekalet Karaoğlan’da Koç Apartmanı’nda, sular ise şimdiki istasyonun bulunduğu 
yerde idi. İstikşaf seferberliği adı altında dairelerde faaliyet hummalı bir şekilde başladığın-
dan mühendis arkadaşlar araziyi gezerek, talimatname dahilinde malumat toplayarak mer-
keze gönderiyorlar, dosyalar, arşivler tanzim olunuyordu.

… Düşüncelerimize göre istikşafı, inşaat takip edecekti. …
… Dairelerde Bursa, İzmir, Adana’da mühim işler –ihaleler- olmasına mukabil 

Edirne, Samsun pek parlak olmadığı gibi Konya’da Çumra işletmesi Ziraat Vekaleti’ne 
devredilmiş bulunuyordu. Ankara’da en mühim ihaleyi Çubuk Barajı teşkil ediyordu.

…DSİ’nin ilk genel müdürü Hikmet Turat anlatıyor (Demir, s 77).

… 1931, Su İşleri Umum Müdürlüğü’nde işe başladım. Umum müdürlük şimdiki 
gar binasının bulunduğu yerde ufak bir binadaydı. Altında büfe ve lokanta, üst katına 
da Su İşleri Umum Müdürlüğü sığmıştı.

Umum müdürümüz M. Tubergen diye bir Hollandalı’ydı. İki tane muavini var-
dı. Biri Hollandalı, ikincisi Türk umum Müdür Yardımcısı Selahattin Büge ve üç tane 
fen heyeti vardı. İstikşaf, inşaat ve rasat fen heyetleri. Tek mühendis olarak öğleden evvel 
birisinde, öğleden sonra birisinde çalışırdım. Zaten fazla bir iş yoktu(13)!

O günlerde Niğde‘de Gebere Barajı yapılıyordu, Ankara’da Çubuk Barajı inşa 
halindeydi, bir de Küçük Menderes islahı yapılıyordu.

…

Su işleri örgütü ve çalışmalarına sonraki bölümlerde yeniden dönmek üzere bura-
da bir süre ara veriyoruz. Sular Talimatnamesi kapsamında bulunmamakla birlikte yine 
su işleriyle ilgili olarak 1930’larda ve daha sonraki yıllarda kurulmuş, ülke kalkınmasın-
da önemli katkıları olmuş birkaç  önemli Cumhuriyet kuruluşundan da aşağıda kısaca 
söz edeceğiz.

1.5.2. BELEDİYELER (İLLER) BANKASI

Şehir ve kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve so-
rumluluklar üstlenen ‘Belediyeler Bankası’, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla 11 
Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu kuruluş, il özel idareleri 
ve köylerin de kapsama alınmasıyla 13.06.1945 gün; 4759 sayılı yasa ile İller Banka-
sı’na dönüştürülmüştür (Cumhuriyetin 70. Yılında, s 305).

13  İş, Anadolu’da; su işleri dairelerinde yapılıyormuş!
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İller Bankası’nın kuruluş yasasına göre merkez teşkilatı ve 18 bölge müdürlüğün-
den oluşan taşra teşkilatı vardır. Merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinin Erken Cumhu-
riyet döneminde yaptıkları işler aşağıda özetlenmiştir.

İkrazlar ve Bankacılık: Aşağıda sayılacak teknik hizmetlerin yerine getirilebilmesi 
için gereken her türlü mali, parasal, yerel yönetimlere borç, kredi verme ve bankacılık 
işlemleri.

Harita: Belediyelerin imar planı ve altyapı yatırımlarına ait proje çalışmalarında 
kullanılmak üzere 1/500, 1/1000, 1/2000 ölçekli halihazır haritalar yaptırılması işini 
1935’ten başlayarak İller Bankası yürütmüştür. 1954 yılına değin haritalar poligonla-
ra dayalı cephe ölçüsü sistemiyle yapılmış; poligonlar koordinatsız olarak doğrultu ve 
uzaklık bilgilerine göre grafik olarak paftalara işlenmiştir.

İmar Planlama: 1933 yılına değin Türkiye’de 14 kadar yerleşmenin planı yapılmış-
tır. Bunlar daha çok savaş sırasında yıkılan İzmir ve bazı kasabaların yeniden düzenlen-
mesine yönelik planlardır. Gerçek anlamda ilk kent planlaması çalışması 1928’de baş-
kent Ankara’nın imar planı için açılan yarışma ile başlar. Bu yarışmayı o dönemin ünlü 
şehircilerinden Pr. Dr. H. Jansen kazanmış, 1939 yılına değin Ankara imar danışmanlığı 
görevini de üstlenmiştir. 

1933-45 yılları arasında 9 beldenin imar planı yaptırılmış, 29’unun planı ihale 
edilmiş, 12 tanesini planı da emanet olarak ele alınmıştır.

İçmesuyu: Belediyeler Bankası, birçok belediyenin içme suyu projelerini hazırla-
yıp gerçekleştirilmesine ekonomik, teknik destek sağlamıştır.

1933 tarih, 2268 sayılı yasa ile “dış ülkelerden getirilecek su boruları, özel parça 
ve teferruatından gümrük vergisi alınmaması” kabul edilmiştir.

Nafia Vekaleti’nin 1935 tarihli “İçmesuyu Projelerinin Ne Surette Hazırlanacağına 
Dair Talimatname”sinin uygulanması çalışmaları Belediyeler Bankası’nca yürütülmüştür.

1945 yılına değin yapılan içme suyu tesisi sayısı; 29’u 1933’ten önce olmak üzere 
toplam 49 adettir. Sonrasında da pek çok yerleşim yeri içme suyu için İller Bankası’nca 
jeolojik etüd, sondaj, laboratuar, projelendirme ve inşaat çalışmaları yapılmış, kentler, köy-
ler içme suyuna kavuşturulmuştur. O dönemlerde yapılan pek çok pınar kaptajı, drenaj, 
derin kuyu, keson kuyu ve akarsular üzerinde küçük regülatörler gibi yapılar günümüzde 
de görülebilmekte; kimileri halen çalışmaktadır. Kırlarda, tepe yamaçlarına yaslanmış su 
depoları, köy çeşmeleri (bir kısmı DSİ yapımı), kentlerde bu gün işlevlerini yitirmiş olmakla 
birlikte ayaklı su kuleleri geçmişin özgün güzel mühendislik yapıları olarak bizleri o günlerin 
anılarına götürmektedir. Bunların yıktırılmayıp bakımlarının yapılarak korunmaları Cumhuri-
yet tarihimize sahip çıkmak açısından doğru bir tutum olacaktır.

1960 yılında çıkan 7478 Sayılı Yasa, “Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı 
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur” hükmünü getirmiş; ancak bu 
yetki 1965’de YSE Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 18/04/2007 gün; 5625 sayılı 
kanun ile belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu 
ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır.

Kanalizasyon: Kanalizasyon tesislerinin inşası ve denetlenmesinin belediyelere 
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verilmiş bir görev olduğu 1930 tarih; 1580 ve 1593 sayılı yasalarda belirtilmiştir. İller 
Bankası ancak 1949 yılından sonra belediyelere ait kanalizasyon konusunu ele almış, 
proje çalışmaları yapmıştır.

Yapı İşleri: Başlangıçta içmesuyu ve elektrik tesisleri için gerekli olan yapılara 
ağırlık verilmiş, 60 kadar santral ve trafo binası yapılmıştır. 

Makina ve Sondaj: İçmesuyu inşaatlarının, sondajların kurum olanakları ile ger-
çekleştirilmesi ve gerekli araç gerecin yerli üretimi için çalışmalar yapılmıştır.

Malzeme: Yapılar ve araştırmalar için gerekli araç gerecin yurt içi ve dışından sa-
tın alınması, depolanması, korunması ve ortak kurum ve kuruluşlara tahsis ve teslimi 
yapılmıştır.

1.5.3. ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT 
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EİE)

Türkiye’de elektrik işleri ile ilgili ilk 
kurumsal çalışmalar, 1934 yılında İktisat 
Vekaleti bünyesinde bir elektrifikasyon 
bürosu kurulması ile başlatılmıştır. Bu bü-
ronun ülke çapında bir elektrik planlaması 
yapmaya yeterli olmadığının anlaşılması 
üzerine 24.06.1935 gün; 2819 sayılı yasa 
ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direk-
törlüğü (EİE) kurulmuştur. Memleketin 
hidrolik potansiyelini tespit için çalışmalar 
yapmak ve enerji ekonomisine en uygun 
yeraltı ve su kaynaklarını tespit ederek 
elektrik planlamasını hazırlamak üzere gö-
revlendirilen bu genel direktörlük, faaliyet-

lerini farklı bakanlıklara bağlı olarak sürdürmüştür.

1985 yılında 3154 sayılı yasa ile Kurumun adı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir (EİE web sitesi).

EİE Genel Müdürlüğü, ülkemizin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve 
diğer enerjisi potansiyellerini belirlemek amacıyla zaman içerisinde en kapsamlı ölçüm 
istasyonlarını ve ağını kurmuş, uzun süreli gözlemler gerçekleştirmiştir. Tüm enerji kay-
naklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik, fizi-
bilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamış, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirmiş, 
etüt, eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri yürütmüştür.

EİE büyük depolamalı hidroelektrik santrallar dahil olmak üzere bugün işletmede 
olan hidroelektrik santrallerin enerji üretimi açısından %80’inden fazlasının projelendi-
rilmesinde mühendislik hizmetleri sunmuştur. Bunun yanı sıra ülkenin enerji üretimi-
ni arttırmak amacıyla Büyük HES’lerin yanı sıra küçük nehir santralları olanaklarını da 
araştırmıştır.
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EİE’nin, Keban, Oymapınar, Karakaya, Atatürk gibi en büyük HES’lerin etüd ve 
mühendislik hizmetlerinde ve ülkemiz hidrolik enerji potansiyelinin değerlendirilmesin-
de çok büyük katkısı vardır.

Cumhuriyet’in 76 yıllık bu dev kuruluşu 2.11. 2011’de 662 sayılı KHK ile kapatıl-
mıştır.

1.5.4. 1960 SONRASI KURUMLAR; TOPRAKSU, YSE, KÖY HİZMETLERİ

Hizmet verdikleri yıllar bakımından Erken Cumhuriyet dönemi kurumları arasında 
yer almamakla birlikte başlıkta anılan üç kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti köy kalkınma-
sı, bayındırlık ve su işleri tarihinde önemli yerleri vardır. Yaklaşık 40 yıl boyunca ülke 
çapında çok yaygın örgütlenmeleriyle büyük hizmetler veren bu kurumlar köylerde ve 
kentlerdeki hizmetleriyle, idari ve sosyal binalarıyla, kampları ile emekli personelinin 
anılarıyla yaşamaktadır. En sonuncusu 2005 kapatılmış bulunan bu kurumların gelecek 
kuşaklarca da anımsanması için ana başlıklarıyla kısa bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27 Şubat 1960 gün; 7457 sayılı yasa ile kurulmuş, 25 Aralık 1963’te Köy İş-
leri Bakanlığı’nın kurulmasından sonra etkin olarak çalışmaya başlamıştır. Yasalar bu 
kuruma “tarım topraklarının aşınmasını engellemek, toprağın veriminin arttırılmasını 
sağlayıcı önlemler almak, toprak tesviyelerini yapmak, tarla içi sulama çalışmalarına 
yardımcı olmak, drenaj tesisleri kurmak, küçük su tesisleri meydana getirmek, …toprak 
araştırmalarını yapmak, toprak haritalarını hazırlamak, … faaliyetleriyle ilgili eğitim ve 
öğretim işlerini düzenlemek, laboratuarları kurmak …” gibi önemli görevler yüklemiştir.

Topraksu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlandığı 1984 yılına değin görev 
yaptığı 20 yılı aşkın süre içerisinde tarım alanlarının sulanması ve torağın daha verimli 
kullanılmasında çok önemli çalışmalar yapmış, köylerin kalkınması ve ekonomik geliş-
mesine büyük katkılar sağlamıştır. O yıllarda yapılmış birçok sulama tesisi günümüzde 
de hizmet vermekte; bunlar “Topraksu kanalı, Topraksu göleti, …” olarak anılmaktadır. 
Kapanmasından bu yana 30 yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın Topraksu adı halkın 
ve kentlerin belleğinden silinmemiştir. Günümüzde bile kimi kentlerde “Topraksu Evle-
ri, Topraksu Plajı, Topraksu Kampı, Topraksu Taksi Durağı, …” gibi yer adlarına rastlan-
maktadır.

YOL SU ELEKTRİK (YSE) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köylere yol, su ve elektrik hizmetleri götürmek üzere “Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı 
olarak 1 Temmuz 1965 gün; 6711 sayılı yasa ile kuruldu. DSİ’den köy içme ve sulama 
suları; TCK’dan köy yolları ve Elektrik İşleri Genel Direktörlüğü’nden de köy elektrifikas-
yonu işleri alınarak YSE’nin görev ve sorumluluk alanına verilmiştir.

Kapatıldığı 1984 yılına değin YSE de Türkiye’de “içme suyu ve elektriği olmayan 
köy kalmaması” ilkesine yönelik olarak çalışmış ve bunda büyük ölçüde başarılı sağla-
mış; Topraksu ile birlikte köy kalkınmasının iki ana öğesinden biri olmuştur.
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KÖY HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KHGM)

18.6.1984 tarih ve 18435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 235 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile YSE, Topraksu, Toprak İskan ve Orman Genel Müdürlüğü’nün 
Orman Yolları ünitesi birleştirilerek kurulmuştur.

KHGM’nin temel işlevi kırsal alana sosyal ve tarımsal altyapı hizmetlerini götürmekti. 
Bu kapsamda olmak üzere aşağıda sayılanlar da  kurumun başlıca görevleri arasında idi.

-Toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Antalya Topraksu binası (2015).
1984’ten sonra Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü olarak 
kullanılmış, 2005’ten sonra Sosyal güvenlik Kurumu’na 
verilmiştir.

Antalya Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Binası.
İdare, hizmet  ve sosyal binaları 2005 yılından sonra Antalya Valiliği’ne verilmiştir.

Davutlar’da bir içmesuyu deposu 
(2015).
Bu tip depolardan 1960 ve 70’li 
yıllarda İller Bankası, YSE ve Köy 
Hizmetleri’nce tüm bölgelerde 
çok sayıda yapılmıştır.
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-Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşim birimlerinin 
yol ağını inşa etmek.

-Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin su, elektrik ve kanalizasyon tesislerine ilişkin 
hizmetleri yürütmek.

-Kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması nedeniyle yerlerini kaybeden 
nüfusun ve göçmenlerin iskanını sağlamak.

KHGM bu görevleri başarı ile yürüterek gelişti; DSİ, TCK gibi Türkiye’nin en büyük 
kamu kurumlarından biri haline geldi. Devlet bütçesi içerisindeki payının % 3’e çıktığı 
yılar oldu. Su işleri alanında DSİ ile paralel pek çok yapılar, hizmetler gerçekleştirildi. O 
zamanlar su alanındaki iş bölümü konusunda çok dile getirilen ve çoğu zaman uygula-
nan bir kural şudur: Debisi 500 l/s’nin altındaki sular Köy Hizmetleri’nin; daha büyük 
sular DSİ’nin.

KHGM son yılarında 81 il ve 19 bölge müdürlüğü ve 50 bini aşkın çalışanı ile Tür-
kiye’ye kök salmıştı. Makina parkında 1396 dozer, 1238 greyder, 962 yükleyici, 4879 
kamyon, 169 ekskavatör, 25285 binek ve 7388 diğerleri olmak üzere toplam 18682 
araç vardı.

KHGM 28 Ocak 2005 tarihinde 5286 sayılı Kanunla kaldırılarak bütün taşra teşki-
latı, personel ve makine parkı ile birlikte İl Özel İdarelerine (İstanbul ve Kocaeli’nde Bü-
yükşehir Belediyesi’ne) devredilmiştir. Kurumun Merkez teşkilatı ise Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’na devredilerek 16.3.2005 tarihi itibariyle KHGM bütünüyle tasfiye edilmiştir.
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1.6. AKARSU İSTİKŞAF SEFERBERLİĞİ VE İLK İŞLER

1.6.1. SEFERBERLİK ANILARI VE ÖNCELİKLİ İŞLER

Akarsu istikşaf seferberliğinin ana ilke, amaç ve eylemleri sayfa 71’de ki belgede  
çok güzel özetlenmiştir.

Bu süreçte akarsularımızın havzaları, kaynakları, kolları, uzunlukları, hızları, 
eğimleri, debileri, taşkınları, çevrelerindeki yağışlar, akışlar, buharlaşmalar,.. ölçülmüş, 
hesaplanmış; jeolojik yapı, ormanlar, tarım alanları, yollar, köprüler, değirmenler ve pek 
çok şey tarihte ilk kez olarak belirlenip haritalar üzerine işlenmiştir.

İvedi çözüm bekleyen büyük sorunların yanı sıra böylesine uzun vadeli çalışma-
lara vakit ve güç ayrılması; genç Cumhuriyet’in olaylara ne denli geniş ve geleceğe 
yönelik bir perspektiften baktığının; teknik araştırma ve planlamaya verilen önemin 
açık bir göstergesidir. Bu araştırmaların büyük zorluk ve güçlüklerle gerçekleştirildi-
ği; ortaya konulan sonuçların yüzeysel ve gelişigüzel yapılmış işler olmadığı, ciddiyet 
ve teknik tutarlılık ve büyük emeklerle hazırlandığı, burada sunulacak belgelerde de 
açıkça görülmektedir. “Akarsu İstikşaf Seferberliği” genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
inançlı, bilinçli teknik kadrolarının ülkemizin yarınlarına yönelik olarak yarattığı gerçek 
bir destandır. O günleri yaşamış bir mühendis olan Sudi Kiper anılarında bu seferberli-
ğin başlangıcı konusunda şöyle bir saptama yapıyor (Demir, s  66).

…

Şimdiki Etüd ve Plan Dairesi Reisliği demek olan merkezde bir büro, çok muhte-
rem ağabeyimiz Necip Suveren’in başkanlığında bu işleri organize etmeğe memur edil-
mişti. Daha doğrusu bu “Su seferberliği” fikri bizzat Necip Suveren’indi.

....

Bu dönemde harita, keşif, planlama çalışmalarının yanı sıra taşkın önleme ve 
bataklık kurutma çalışmaları da başlamıştı. Sıtma, Cumhuriyet’in ilk yıllarında bütün 
ülkenin sorunudur. Örneğin İzmir’in Torbalı-Tepeköy istasyonundan sonraki bir göle ve 
istasyona halkı kırıp geçiren sivrisinekleri ve sıtma hastalığı yüzünden Cellat adı ve-
rilmiştir. Süleyman Demirel, o günlerde buradaki sivrisineklerin gelip geçen trenlere 
doluşarak gittikleri yerlerde de sıtma saçtıklarını aktarır (Demirel, 2005).

Kiper’in anılarında bu konuda da ayrıntılı bilgiler aktarılmaktadır (Demir, s  65).
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Akarsu İstikşaf Seferberliği. 
Kaynak: Antalya Su işleri s 53
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… 1930(14) yılında bir Ege gezisi sırasında özel tren Tepeköy İstasyonu’nda du-
runca Menteşe (Muğla) Mebusu Esat Bey bu durumu Atatürk’e anlatır ve der ki; “Siz-
den hepimizin büyük bir ricası var. … Biraz ötedeki istasyona Cellat ismi boşuna kon-
mamıştır. … sıtma hastalığına her sene yüzlerce kurban verilmektedir. Sivrisinekleri o 
kadar büyüktür ki, belkemiklerinden Jokey sigarasına ağızlık yapılır, derler Paşam. ..

...Küçük Menderes’in taşan suları gölün seviyesini yükseltir, vagonların basa-
maklarına kadar tren su içinde yoluna devam ederdi.

 İşte Ata’nın treni de böyle bir günde Göl’den geçerek  Cellat İstasyonu’na dahil olur 
ve levhayı okur: Cellat! Etrafındakilere derhal şu emri verir:

-Esat Bey haklıdır. İstasyon’un ismi değişecektir; Sağlık konulacaktır.

Ata’mızın bu irşat ve emirleri üzerine alakalılar harekete geçerler. İlk etüdler … 
böylece başlamış olur.

Vazifeyi üzerine alan İzmir İkinci Daire Su İşleri Müdürlüğü o zamanın ilk mo-
dern etüd postasını teşkil etmişti. …

...

Cumhuriyet Hükümeti bu işi yapacak ekipleri en geniş olanak, araç gereçle do-
natmıştır.

“... Sayın Kadri Gürsu’nun idaresinde iki mühendis, iki fen memuru, iki de opera-
törden ibaret olan heyet bu gün için dahi mükemmel denilebilecek şekilde teçhiz edil-
mişti.

Çift tavanlı ve tül perde pencereli çadırlar, portatif masa ve sandalyeler, şezlong-
lar, karyola ve yataklar, mutfak takımları, büyük cibinlikler ve Zeiss marka takeometre, 
nivo aletleri, Alman yapısı miralar, jalonlar, şeritmetreler, fotoğraf makineleri, irtifa 
barometreleri, mataralar, termoslar, elektrik cep fenerleri, velhasıl akla gelmeyen daha 
bir sürü malzeme bu heyetten esirgenmemişti.

O zamanlar heyetimizin kendi malı bir tek motörlü vasıtası olmadığı için bir 
kamyon kiralanarak etüd sahasına gidildi.

Kampımızı Cellat ve Kozpınar İstasyonu arasında ağaçlıklı bir çeşme başına, 
amele çadırlarını da iş sahalarına daha yakın mevkilerde kurmuştuk.

Satın alınan sandallarla göllerin ve bataklıkların sondajları yapılıyor, dört metre 
boyundaki sazlıklar bir koridor halinde kesilerek tafsilat noktaları göl ve bataklıların 
ortalarına kadar uzanıyordu.

İşte bu sazlar arasında çalışmak cidden çok müşkül ve yorucu oluyordu. Bir taraftan 
60 derece güneşin harareti, diğer taraftan sazlar arasından gelen batak kokusu. Bunlara 
ilaveten bataklıklar içinde sayısız su yılanları ve hepsinden korkuncu göl sülükleri. Bir 
defasında ihtiyatsızlık yaparak lastik çizmesiz giren bir miracının ayaklarına sarılan 
yüzlerce sülük zavallı ameleyi kanlar içinde sulara gömmüştü.

14  Bu gezinin tarihi 4-11 Şubat 1931 olarak belirtilmektedir (Yaman M. K. 2005).
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İzmir-Torbalı yakınlarında Cellat Gölü.
Atatürk’ün buyruğuyla kurutularak, yörede sıtmanın önü alınmıştır.
Bu trenin gölü geçişinin canlı görüntüleri geçmiş yıllarda, TRT’de yayınlanırdı. GB.

Antalya, Düden Çayı’nda akarsu ölçümleri (1932-35)
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Çift tavanlı, tül pencereli mühendis çadırı
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşivinden

Zeis marka teodolitle arazi ölçümü
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşivinden

Antalya-Kırkgöz kanallarında su içinde çalışma 1934.
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşivinden
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Gündüzleri bu yorucu ve boğucu çalışmalardan sonra kampımıza avdet ettiğimiz 
zaman bütün arkadaşlar sofra başına toplanır, sivrisineklerin şerrinden kurtulmak için 
üzerimize gerilen çadır kadar büyük bir cibinliğin içinde yemeklerimizi yer, kahvele-
rimizi, sigaralarımızı içer ve hemen o günkü arazi çalışmalarımıza ait defterlerimizi 
hesaplarımızı gözden geçirir, mizanlarımızı yapar ve rahat bir uykuya dalardık.

Böylece bir yaz mevsimi geçti. Kışın yine etüd sahasında bulunan Selçuk kasa-
basında tersimata (çizim) devam edilerek 1/5000 mikyaslı haritalar vücuda getirildi. 
Bunlara istinaden hazırlanan avan projelere göre işler ihale edildi. Yıllarca çalışmalar-
dan sonra bir zamanların Cellat Bataklığı kurutuldu. Bu gün bu bataklıkların yerinde 
pamuk tarlaları uzayıp gitmektedir. Bu suretle Ata’mızın emirleri yerine gelmiş ve eski 
Cellat İstasyonu, sağlık diyarı olmuştur. ... 

1935 yılında başlayan Cellat Bataklığı’nın kurutulması işi 1940 yılında 
tamamlanmıştır. Kuşadası’ndan 46 km bir ana kanal ve buna bağlı yan kanallar açılarak, 
Cellat Gölü kurutulmuştur. Gölün kurutulması ile elde edilen 1200 hektarlık arazinin 
bir kısmı topraksız köylülere bir kısmı da göçmenlere dağıtılmıştır. Kurutulan araziye 
“Sağlık Ovası” ismi verilmiş ve burada Sağlık Köyü ve istasyonu kurulmuştur (Yaman, 
2005).

Sudi Kiper’in  arazideki inşaat işleri, işçilerin çalışma, eğlenme biçimleriyle ilgili 
olarak anlattıkları da çok ilginçtir (Demir, s  63).

...Nazilli Ovası’nda takriben 15 km uzunluğunda 25 m taban genişliğinde büyük 
feyezan kanalı açılıyordu. O vakitler makineli hafriyat diye bir şey yoktu. Hep elle kazı 
yapılıyordu.

Koca kanalı açmak için Nazilli ovasında binlerce amele çalışırdı. Bu ameleler 
gruplar halinde memleketin muhtelif yerlerinden gelirlerdi. En makbul amele bozkır 
amelesi idi. 40 kuruşa kadar yevmiye alırlar ve günde 4-5 m3 hafriyat yaparlardı. En 
küçük amele yevmiyesi 20 kuruştu. Bu ameleler ayrı ayrı postalar halinde çalışırlardı. 
Murat Çavuş postası, Hasan Çavuş postası gibi. Her posta aşağı yukarı 100-150 amele-
den teşekkül ederdi. Bu postalarda davul-zurna takımları vardı ki sabah işbaşı yapılınca 
bu davul, zurna takımları da faaliyete geçerler, öğle tatiline kadar durmadan muhtelif 
memleket havaları çalarlardı. Nazilli Ovası bu seslerle adeta bayram yerini andırırdı. 
Bu davul-zurna sesleriyle ameleler çok randımanlı çalışırlardı. Ekseriya bir kazmacı, 
bir kürekçi ile beraber çalışır; kazmacı kazar, kürekçi el arabasına veya tek atlı, devrilen 
cinsinden arabaya yükler ve projesinde tayin edilen yere götürüp boşaltırdı. İmla mahalli 
sedde olduğuna göre, dökülen toprakları başka bir grup amele tanzim ve tesviyesini ya-
par ve bunu el tokmakçıları takip ederdi. Kanal veya sedde şevlerinin ip çekilerek öyle 
güzel teşkil edilişleri vardı ki, ilk yapıldığı zaman insan bunların seyrine doyamazdı. 
Bilhassa sedde şevleri yan tokmaklar ile öyle güzel tokmaklanırdı ki, adeta proje zeminde 
canlanırdı....(Yukarıdaki fotoğraftaki kanal biraz küçük olsa da kazı işi de Sudi Kiper’in 
anlatımını çağrıştırıyor).
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1.6.2. İLK BARAJLAR

 Yukarıdaki bölümlerde verilen ilk ve öncelikli çalışmalara oranla daha uzun süreli 
ölçüm, inceleme, proje çalışmaları ve yüksek maliyet gerektiren baraj inşaatı gibi bü-
yük işlere ancak 1930’lu yıllarda başlanabilmiştir. Ayrıca ülkede çağdaş teknik ölçütle-
re göre baraj yapabilecek birikim yoktur.

İlk barajların yapım yılları ve bazı teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
Bu tablodaki ilk Porsuk I Barajı bilgileri (Bilen, 2012,  s 45)’den alınmıştır. Baraj 1966-
1972 yıllarında 22.70 m yükseltilmiş olup alt satırda verilen değerler sonraki duruma 
ait DSİ verileridir.

1949 yılına ait göl hacmı (155 hm3) değeri ise ( Bildirici 1994 a, s 81)’den alın-
mıştır. Mehmet Bildirici’nin ilk bu yayındaki barajlar tablosunda 1948 yılında yapılmış 
Van-Sihke Barajı da yer almaktadır. Burada Urartu döneminde yapılmış bir barajın varlı-
ğı ve  yakın yıllarla değin çalıştığı da bilinmektedir. Son olarak 1977 yılında DSİ buraya 
380 000 m3 hacmında bir toprak dolgu baraj yapmıştır.

Baraj adı Yeri Akarsu 
adı Yapım yıllları Tipi Gövde 

Hacmı (m3)
Kret Kotu

(m)

Temelden 
Yükseklik 

(m)

Göl Hac-
mı (hm3)

Çubuk I Ankara Çubuk 1930-1936 Beton 
ağırlık 120 000 908.61 58.00 5.60

Gölbaşı Bursa Aksu 1933-1938 Toprak 
dolgu 320 000 131.00 14.00 12.75

Gebere Niğde Uzandı 1939-1941 Toprak 
dolgu 155 000 1707.50 17.00 2.38

Porsuk I Eskişehir Porsuk 1943-1949
1972

Beton 
ağırlık

?
224 000

864.00
886.70

42.00
64.70

155.00
431.00

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Barajları (Türkiye’deki Barajlar, 1991)

Çubuk Barajı: Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk barajı 1930-36 yılları arasında yapımı 
tamamlanan Ankara Çubuk Barajı’dır. Bu anlamda bir prestij projesi olması ve büyük 
Atatürk’ün de yakın ilgisi dolayısıyla Çubuk Barajı üzerinde burada kısaca durulacaktır. 

Ankara’ya yeterli sulama ve içme suyu sağlanmasına yönelik arayışlar Cumhuri-
yet’in ilk yıllarına uzanır. 1925 yılında Cumhurreisi Mustafa Kemal Paşa, yakın arkadaş-
ları Nafıa Vekili Süleyman Sırrı ve İmar Umum Müdürü S. Asaf  İlbay’a bu konuda gerekli 
emirleri vermiştir.

Asaf İlbay anılarında diyor ki (İlbay A. 2014, s74).

…

…Su İşleri, Nafıa Umum Müdürlüğü’nün vazifesi dahilinde idi. Nafıa Vekili 
Cumhurbaşkanı’nın emirleri dairesinde bir avan proje hazırlanmasını bana tevdi etti.

İlk bakışta üç su kaynağı akla geliyordu. Birincisi Kızılırmak, diğeri Sakarya, 
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üçüncüsü ise Çubuk çayından istifade etmekti. Kızlırmak’tan Ankara’ya su getirmek en 
doğru ve esaslı çare idi. Fakat çok pahalıya mal olacaktı. Buradan su getirilmiş olsa idi, 
Ankara şehri, Anadolu’nun en feyizli ve yeşil şehri haline gelirdi. Geniş kanallar, küçük 
göller ve zevkli, eğlenceli bir su şehri manzarası arz ederdi! …

… Atatürk bir gün bana şöyle diyordu: Profesör Jansen’in Ankara ilk planındaki 
göller ve çağlayanları tahakkuk ettirmek çok iyi olacakmış (İlbay A. 2014, s 77). …

…Ben Nafıa’dan ayrılmış, Şehreminliği’ne tayin edilmiştim. Atatürk su işlerini 
takipten biran geri kalmıyordu. Kendilerinin arzu ettiği büyük su projesinin, Kızılır-
mak’tan su getirilmesi suretiyle başarılacağını tekrar tekrar arz ettim. …

… O zaman Bilecik milletvekili bulunuyordum. … Çubuk barajının yapılması 
tekrar mevzubahis oldu. Gayrı iktisadi olduğu yönündeki mütalaam üzerine tehir edildi. 
Fakat beni Gazi’ye gammazladılar.

1930 senesinde bu bent işi tekrar ele alındı ve iki milyon üç yüz bin liraya mühen-
dis Tahsin Bey adında bir müteaahide ihale edildi.

… bu işin yapılmasına muhalif olmakla birlikte artık mesele bitmiş, inşası karar-
laştırılmıştı.

…
Müteahhit işe 28 Mayıs 1930’da başlamıştı fakat iş yürümüyordu. Çünkü barajın 

kot problemi vardı. M. Kemal Atatürk Baraj yerini ziyaretinde “buna kabine karar 
versin” dedi. Kabinede kararlaştırılan kot bir mektupla müteahhide bildirildi (Demir, 
2001, 2006)

Çubuk Barajı inşaatında buharlı silindirlerle sıkıştırma
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…

Bir yandan Çubuk Barajı‘nın yapımı sürerken bir yandan da buradan alınacak su-
yun Ankara kentine içme suyu olarak verilebilmesi için çalışmalar başlamıştı. Suyun 
arıtılmasını sağlayacak Ankara Su Süzgeci’nin temeli 10 Haziran1935’te atıldı. Dışkapı 
semtinde bulunan Süzgeç idari birimleri, lojmanları (müdür, makinist ve işçi evleri), su 
ölçüm tesisi, ambar ve depo binaları, farklı yüksekliklerdeki kulesi ile o günlerin mo-
dern yapı örneği idi.

2000’lerin başında Çubuk Barajı
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Çubuk Barajı ile birlikte 3 Kasım 1936’da “Süzgeç” de görkemli törenlerle hizme-
te açılmış; Ankara içme suyunun yanı sıra Gençlik Parkı havuzlarının suyu da burada 
arıtılmıştır. Erken Cumhuriyet’in bu anıtsal yapısı 10 Ağustos 2013 günü yıktırılmıştır.

Çubuk Barajı ise susuz, işlevsiz durumda bırakılmıştır. Erken Cumhuriyet tarihi-
mizin bu simgesel yapısının da Süzgeç’in akıbetine uğratılmaması; özgün biçimiyle ko-
runup saklanması su mühendisliği açısından da gelecek kuşaklara güzel bir armağan 
olacaktır.

Süleyman Asaf İlbay (1887-1957): Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk yılların-
da su işleri alanında da önemli görevler almış bir su mühendisidir. Atatürk tarafından 
başka işlerde görevlendirilmiş olması nedeniyle su işleri örgütü kuruluş sürecinde yer 
almamıştır. Ancak o günlerin sayıları çok az olan su mühendislerinden biri olarak bu 
konuya mesleki ilgisini sürdürmüş; Çubuk Barajı’yla ilgili olarak anılarında, yukarıda 
alıntı yapılan bilgileri vermiştir. Bu bakımdan burada yaşamı hakkında kısaca bilgi veri-
lecektir (İlbay,  s 77).

1882’de Selanik’te doğdu. Mustafa Kemal’in komşusu, çocukluk ve 1891 yılın-
dan sonra Selanik Askeri Rüştiyesi’nden sınıf arkadaşıdır. Yakınlıkları her dönemde sür-
müştür.

1903 yılında İstanbul’da Hendese-i Mülkiye-i Şahane’yi (İTÜ) bitirerek mühen-
dis olmuş; Selanik, İstanbul ve Anadolu’nun birçok ilinde yol, köprü mühendisi olarak 
çalışmıştır. 1913’te Bitlis Su İşleri Başmühendisliği, 1915’te Halep Şehri Belediye Re-

Kitap kapağı.
Atatürk ile Afgan Kralı Emanullah Han 
arasında  Asaf İlbay. Mayıs-1928

Ankara Su Süzgeci Binası(1936-2013)
Ressam: Rahmi Pehlivanlı.
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isliği’ne tayin edilmiş, aynı zamanda çöl ordusu yollar başmühendisi olarak harp ma-
dalyası ile taltif edilmiştir.

24 Eylül 1921’de İstanbul’da Nafıa Müdür-ü Umumi muavini iken, müdür Süley-
man Sırrı ile birlikte Padişah buyruğu (İrade-i Seniye) ile görevinden alındı (Bkz dip not 
9; s 40).

4 Ocak 1922’de Ankara Hükümeti’nce, Konya Ovası Su ve Sulama İşletmeleri Mü-
dürlüğü’ne atandı. Adana yolculukları sırasında Mustafa Kemal ve Latife Hanım’ı Çum-
ra’da karşıladı.

16.9.1924. Nafıa Vekaleti Karayolları Umum Müdürü oldu.

27.11.1926. Ankara Şehremini (Belediye Başkanı) olarak görevlendirilerek Ata-
türk ile birlikte Türkiye’de ilk kez planlı bir kent kurulması çalışmalarını başlattı.

1928’de Bilecik mebusu, 1931’de Ankara İmar Müdürü, 1932’de emekli oldu.

13 Ocak 1957’de İstanbul’da öldü.

1.6.3. SAVAŞ YILLARI 

1939-1945 yılları arasında Avrupa ve Asya’nın büyük felaketi olan İkinci Dünya 
Savaşı’na Türkiye girmemiş; can ve mal kayıpları, büyük acılar yaşanmamıştır. Ancak, 
tüm dünyayı kasıp kavuran büyük savaşın yokluk ve yoksunlukları ülkemizde de duyul-
muş, 1940’ların ilk yarısı doğal olarak tasarrufa yönelindiği, ülkenin ekonomik gelişme 
ve kalkınmasının yavaşladığı ama yine de sürdürüldüğü bir dönem olmuştur.

DSİ’nin ilk genel müdürü Hikmet Turat o yılları anlatıyor (Demir, 2001, s 78)

…

Seyhan Havzası, Gediz Havzası, Bursa Ovası işleri, nerede büyük su var ise ora-
da regülatörler, feyezanlara karşı seddeler, barajlar düşünülmeye başlandı ama araya 
harp girdi. Devlet I. Dünya Harbi’nde su işlerine verdiği tahsisatı kesmedi, devamını 
kararlaştırdı. Bu büyük bir şeydir o zamana göre. Hani her şeyde kısıtlama yapılıyordu 
tahsisatlarda, bakanlıkların harcamalarında ama su işlerine verilen tahsisatları kesme-
diler. Bilakis 31 milyon bitince beş sene zarfından yeniden 40 milyon, arkasından bir 50 
milyon daha verdiler. Bu 1950 yılına kadar böyle devam etti.

…
İnş. Yük. Müh. İbrahim Batukan anlatıyor (Demir A. 2001, s 82). …

… İş hayatı ve bizler ne alıyorduk, biraz da ona değinelim: Amele gündeliği 40 
kuruş, ustanın formeninki 80 kuruştu. O zaman bizler altı yıllık yüksek öğrenim gören-
ler mühendisler, doktorlar memur kadrosu 35 karşılığı aylık net 90 lira idi. O zaman 
mühendisleri tutmak, mahrumiyetlerini biraz gidermek için … I-1 cetveli kullanılırdı. 
… Böylece aylığımız 120 lirayı bulurdu.(15)

15  Düz işçi aylığı=0.40 TLx30 gün=12 TL/ay imiş; yani mühendis aylığının onda biri. 1970 ve 90’lı 
yıllarda işçi ve mühendis aylıklarının çok yaklaştığı; işçi aylığının mühendisinkini geçtiği bile olmuştur.  Gü-
nümüzde ise bu oran  en fazla 2’dir. 40’lı yıllarda ya mühendisler çok yüksek; ya da işçiler çok düşük ücret 
alıyorlarmış.
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...
Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı, DSİ’nin 2. Genel Müdürü Süleyman 

Demirel bu dönemleri şöyle özetliyor (Demirel, 2004).

…

Cumhuriyet İdaresi’nin … bu işleri götürecek kadar mühendisi, parası ve … gücü 
yoktur. … insan ve su meselelerine çağdaş bir gözle bakmaya çalışmıştır. … Devlet ev-
vela bataklıklara yönelmiştir. Bunları kurutmak hem tarım arazisi meydana çıkartmayı 
hem de zararlarından kurtulmayı sağlamıştır. Cellat Bataklığı gibi bir bataklık kuru-
tulmuştur, bunun gibi başarılı işler yapılmıştır 1930’lu yıllarda.

1940’lı yıllara gelindiği zaman toprak için, insan için su arama meselesi daha da 
gelişmiştir. … 40’lı yılarda bilhassa savaş olmasına rağmen Türkiye’nin nehirlerinden 
su almak için bazı gayretlerin olduğunu görüyoruz, … regülatörler yapılmıştır. Bu şaşı-
lacak bir şeydir, o yoksul yıllarda mühendislik eseri olarak çok takdir edilecek regülatörler 
çıkmıştır ortaya. Bunlardan birkaç tanesini sayayım: Seyhan Regülatörü, o zaman bunla-
ra ”baraj” deniliyordu. Göksu Regülatörü. Gediz üzerinde Adala ve Emiralem Regülatörleri. 
Menderes Nehri üzerinde Feslek ve Böceli Regülatörleri, Tokat’ta Almus civarında Omala 
denilen bir yerde Omala Regülatörü. Bunlar gibi belki beş altı tane daha vardır ama büyük 
kısmını bunlar oluşturuyor, nehirlerden su almaya yarayacak tesisler bunlar. Kışın gelen 
suyu geçirecek ama baharda ve yazın gelen suyu kanallarla ovaya çevirecek. … 40’lı 
yıllarda. … daha çok ana kanal şeklinde mesela Seyhan Nehri sağ sahilde 70 km kadar 
kanal yapılmıştır. Sol sahilde de bir miktar inşa edilmiştir ama bunlar yarımdır. … yaz 
geldiğinde de bu nehirlerde hemen hemen su yoktur. Yazın yetersiz su yüzünden insanlar 
kavga yaparlar, kışın da bütün ovalar su altında kalır…

Savaş yıllarında yapılan ve o dönemlerde ”baraj” olarak anılan regülatörlerden 
ikisinin fotoğrafları aşağıdaki sayfada verilmektedir.

Seyhan Regülatörü
30 Haziran 1943 günü Nafia Vekili Sırrı Day, Milli Müdafa Vekili Rıza Artunkal, Genelkurmay 
Başkanı Asım Gündüz’ün katıldığı törenle hizmete açıldı.  (Adana-Türk Sözü Gazetesi-1943)
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Tarsus Regülatörü  1940-44  Y. Müh. Halil Oray’ın Müdürlüğü döneminde yapıldı.

Günümüzde Tarsus Regülatörü. 
Süleyman Demirel’in belirttiği gibi, II. Dünya Savaşı’nın sıkıntıları içerisinde  tasarlanıp inşa 
edilmiş, mimari  güzelliği ile de takdir edilecek bir su mühendisliği yapısı
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1.7. 1945 SONRASI VE DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Savaşın bittiği 1945 yılından sonrası Türkiye’de sosyal ve ekonomik anlamda yeni 
açılımlar, dönüşümler gerçekleşmeye başladı. Cumhuriyet’in temel niteliklerinde deği-
şiklik olmamakla birlikte çok partili demokratik düzene geçilmesi, NATO’ya girilmesi, 
ABD ile işbirliği ve yardım anlaşmalarının yürürlüğe girmesi bu dönemde başlar. Bu 
bakımdan 1945 yılından sonraki dönem, su işleri alanında “Erken Cumhuriyet Dönemi“ 
kapsamında düşünülmeyip ayrı bir dönem olarak ele alınacaktır.

Bu yeni dönem, her alanda olduğu gibi ekonomi, teknoloji, yatırımlar, ulaşım ve 
tarım politikaları ve su işleri alanında da kendini belli eder. Savaş yıllarında eksik, yarım 
kalmış işler tamamlanır (Örneğin Alanya Dim sulaması, Bkz. Bl. 2.4.3). Daha geniş an-
lamda taşkın önleme, bataklık kurutma, eskisinden daha büyük su yapıları, regülatörler 
yapılmaya başlanır. Su işleri kadroları genişler, ödenekler artar.

1950 yılından sonra hidroelektrik enerji üretimini de kapsayan birkaç büyük ba-
rajın planlama, projelendirme çalışmaları tamamlanarak yapım işlerine girişilir (Örneğin 
Seyhan Barajı). Bu yıllarda bölgeler şantiyeler hızla makinalaşmakta, ABD’den gelen 
dozerler, greyderler, ekskavatörler ile yapım çalışmalarını hızlandırılmaktadır. Yine Hik-
met Turat anlatıyor (Demir, 2001, s 78).

…
1950 yılında biliyorsunuz iktidar değişti. Yeni iktidar su işlerine daha büyük bir 

hamle kazandırmayı hedef tuttu. 1950’de ben Adana Su İşleri Müdürü’ydüm, Su İşle-
ri Reisliği’ne getirildim. İşe başladığım zaman senelik bütçesi zannediyorum büyük su 
işleri için 13.5 milyondu. Hemen o sene 30 milyona çıkarılacağını söylediler. Bu müte-
madiyen her sene yükseltilerek üç sene sonra 228 milyona çıkarıldı. … O zamanki para 
değerine göre bunlar büyük rakamlar.

Dünya Bankası ile görüşmeler neticesinde Seyhan Barajı’na 25 milyon 200 bin 
dolar kredi aldık. İlk büyük iş olarak Seyhan Barajı’nın ihalesi yapıldı. Arkasından Ge-
diz, Hirfanlı ve Kemer barajlarının krediyle yapılması teklifi geldi.

…
O zaman Su İşleri Reisliği olan teşkilat şekli tatmin etmemeye başladı, yeni şekiller 

arandı. Zaten Dünya Bankası krediyi verirken Su İşleri Reisliği’nin müstakil bir umum 
müdürlük olmasını da şart koştu.

…
DSİ Genel Müdürlüğü’nün kuruluşuna doğru uzanan bu yeni yöntem ve model 

arayışları sürecinde Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Reisliği’nce 2-16 Ekim 1950 tarihle-
rinde Ankara’da 3. Su İşleri Kongresi toplanır. Hazırlık Komitesi raporu 1100 ilgili, so-
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rumlu kişiye bir mektupla bildirilerek Büyük Su Kongresi’nde tartışılıp değerlendirilmek 
üzere görüşler istenir.

1.7.1. DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULUŞU VE BÜYÜK İŞLER

Böylece geniş kapsamlı tartışmalar sonucu Bayındırlık Bakanlığı’nca hazırlanan 
yasa tasarısı 12 Şubat 1952 günü Başbakan Adnan Menderes İmzası ile TBMM’ye su-
nulur. Yüce Meclis’te de görüşmeler 2 yıl sürer ve sonuçta “6200 Sayılı Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilat Ve Vazifeleri Hakkında Kanun” kabul edilerek 1 Mart 1954 
tarihinde yürürlüğe girer.

Süleyman Demirel bu yasayı şöyle özetliyor (Demirel, 2004).

…
Bu bir ana kanundur. Bakıldığı zaman yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-

ğü’nün daha çok sulama, taşkın önleme teşkilatı olduğunu göreceksiniz. Kanun şöyle di-
yor: Yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek, çeşitli yönlerden faydalanmak 
maksadı ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü kurulmuştur. İkinci maddeye geliyor ve 
diyor ki; … vazife ve selahiyetleri şunlardır: Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler 
meydana getirmek. Birinci mesele güvenlik, ikincisi sulama tesislerini kurmak, … harita 
ve planları yapmak, yaptırmak, kadastrosunu yapmak. Üçüncüsü bataklıkları kurutmak. 
Dördüncüsü ilk üç maddedeki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla sudan ve zaruret halinde 
diğer yardımcı kaynaklardan enerji istihsal etmek. Enerji istihsali dördüncü görevdir; o 
da ek görev. Beşincisi, şehir ve kasabaların içme suyu ve kanalizasyon tetkik, tasdik ve 
murakabe etmek, inşa yoktur burada … Yukarıdaki fıkralarda yazılı olan tesislerin ça-
lıştırılma, bakım, onarım dahil işletmelerini sağlamak. …Bu görevleri yapmak üzere bir 
merkez teşkilat ve bölge teşkilatları kuruluyor. Merkez teşkilatına geldiğiniz vakit, genel 
müdür ve yardımcısına ilaveten Etüd Plan Dairesi var bir, Proje İnşaat dairesi var 
iki, İşletme Dairesi var üç, İdari İşler Dairesi var dört. … Barajlar Dairesi bu teşkilat 
kurulduktan hemen sonra oluşturuldu, başına da ben geçtim. Zaten biz Seyhan Barajı 
inşaatını yürütmekteydik.

…

Hikmet Turat diyor ki (Demir, 2001, s 78).

… O kadar iyi yapmışız ki; o günden bu güne 45 yıl geçmesine rağmen bu kanunda 
en ufak bir değişiklik olmadan ve yapılmadan, bu günkü ihtiyaca dahi cevap verebilecek 
mükemmeliyette bir kanun oldu.

…
Türkiye’nin geçmiş su işleri birikimleri, dünyanın özellikle ABD’nin bu konuda-

ki büyük deneyim ve uygulamaları, Türkiye’de halkın istemleri göz önünde bulundu-
rularak ilgili teknik ve idari çevrelerde katılımcı, demokratik bir anlayışla hazırlan ve 
TBMM’de yıllarca çok ayrıntılı olarak tartışılıp görüşülerek yürürlüğe giren bu yasa Sü-
leyman Demirel ’in yukarıdaki anlatımında belirtildiği üzere gerçekten bir “ana kanun” 
olarak 60 yılı aşkın süredir yürürlükte bulunmaktadır.

Yasanın yürürlüğe girip DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte ülke 
çapında su işleri çalışmaları da büyük ivme kazanır.
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…

Elmalı II (1952-55), Sarıyar (Ankara 1950-56), Seyhan (Adana 1950-56). 
Demirköprü (Manisa 1954-60), Sille (Konya 1953-60), May (Konya 1953-60), Apa 
(Konya 1953-60), … barajları yapılır.

…

Tesisler ele alınır, yıl 1957. DSİ’nin herhangi bir tesisi yoktur. Genel Müdürlük 
şimdiki Yargıtay binasının Atatürk Bulvarı üzerindeki bloğunda otururdu. O günlerde 
bu bina iki katlı idi. İdari ve Mali İşler, Hukuk Müşavirliği de aynı yerde. Ziya Gökalp 
Caddesi’nde Proje ve İnşaat dairesi, Tunus’ta Barajlar Dairesi, İzmir Caddesi’nde Ma-
kina Dairesi (şimdiki misafirhane) ve V. Bölge Müdürlüğü, Ankara’nın muhtelif semt-
lerine dağılmıştı.

… 1957 yılında Umum Müdürlük Binası yapılması programa alındı. … Türk 
mimar ve mühendisleri arasında bir ulusal proje müsabakası açıldı. … 47 proje ile rekor 
sayılabilecek bir iştirak oldu. … Jüri, Y. Müh. mimarlar Enver Tokay, Behruz Çinici, 
Teoman Doruk’un hazırladığı projeyi birinci mükafata layık gördü. …

… 1960 yılında Rüzgarlı Sokak’ta Çatalhan kiralandı, merkez daireleri buraya 
taşındı, Makine İkmal Dairesi, Etlik tesislerine, V. Bölge Müdürlüğü olarak inşa edilen 
binayı ortak kullanmak şartıyla. Araştırma Dairesi Akay’da kaldı.

3 Kasım 1964’te DSİ genel müdürlük binası ihale edildi, 1969’da tamamlandı. 
…

… İnşa halinde iken iletildi bazı teklifler, havalandırma koyalım diye. İtiraz etti 
buna Genel Müdür N. Akmandor, “Benim Maliye Bakanlığım sobalı bir binada otu-
rurken biz yapamayız daha fazlasını” diye… Bu gün hala içinde çalışan arkadaşlarım 
şikayet ederler. Yazın Güney cephesindeki odalarda oturanlar sıcaktan, Kuzey cephesinde 
oturanlar da kışın soğuktan. … (Demir, 2001, s 102).

Elmalı II Barajı (1952-1955). İstanbul-Beykoz’da Göksu üzerinde.
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…

DSİ Genel Müdürlüğü; tesisleri, makina parkı, etüd, plan, proje, uygulama, inşa-
at, bakım, onarım birimleri, laboratuarları ve insan kaynakları ile giderek büyür; yıllar 
geçtikçe daha büyük projeler gerçekleştirir.

...
Su yapıları genellikle kentlerden ırak, ana yollardan uzak; ıssız boğazlarda, ırmak 

yataklarında bulunurlar. Bu nedenle çok göze batmazlar ama ülkeye halka sağladıkları 
yararlar çok büyüktür. DSİ’nin Türkiye’miz için ortaya koyduğu büyük işleri anlatmak 

Seyhan Baraj genel yerleşimi kroki ve perspektif çizimi Seyhan Barajı. Türbin montajı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Türkiye barajcılığının modern okulu” olarak nitelen-
dirdiği ve çok emeğinin geçtiği Seyhan Barajı (1953-1956).
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bu kitabın kapsam ve amacını aşar. Adından belli olduğu üzer bu kitapta “Erken Cum-
huriyet dönemi” olarak adlandırdığımız II.Dünya Savaşı ve 1950 öncesi yıllara yoğun-
laşan dönemin çalışmalarına ağırlık verilmiş; bu dönemin daha iyi anlaşılabilmesi için 
Cumhuriyet öncesine 2. bölümde değinilmiştir. 1950 sonrasının su işleri de asıl olarak 
Erken Cumhuriyet” temelleri üzerine kurulduğu için DSİ’nin Türkiye için önemine ve bu 
ülkeye kazandırdıklarına bu bölümde yalnızca ana başlıklarıyla değinilecektir. 

DSİ Genel Müdürlüğü Binası. Yapım yılları: 1964-1969

DSİ’ne yeni alınmış iş makinaları
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DSİ, 294 adet büyük, 540 adet küçük baraj (gölet) olmak üzere 830’u aşkın sa-
yıda baraj; bunların eteklerinde hidroelektrik santrallar, sulama kanalları, sulama ağları 
inşa etmiştir. DSİ’nin yaptığı bu barajlardan elektrik üretimine göre en büyük yirmisinin 
bazı teknik özellikleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

No Baraj adı Irmak adı Yapım 
yılı Gövde türü

Temelden 
Yükseklik 

m

Göl  
hacmı 
hm3

Güç 
MW

Yıllık 
enerji 

üretimi
GWh

1 Atatürk Fırat 1992 Kaya dolgu 169 48700 2400 8900

2 Karakaya Fırat 1987 Beton kemer 173 9580 1800 7354

3 Keban Fırat 1975 Bet.+kaya D. 207 31000 1330 6000

4 Birecik Fırat 2000 Beton+kaya 62.5 1220 672 2516

5 Deriner Çoruh 2012 Beton kemer 247 1969 670 2118

6 Altınkaya Kızılırmak 1988 Kaya dolgu 195 5763 700 1632

7 Oymapınar Manavgat 1984 Beton kemer 185 300 540 1620

8 H. Uğurlu Yeşilırmak 1981 Kaya dolgu 175 1074 500 1217

9 Ermenek Ermenek 2009 Beton kemer 218 4582 347 1048

10 Borçka Çoruh 2006 Kaya dolgu 86 419 300 1039

11 Karkamış Fırat 2000 Beton+toprak 29 157 189 652

12 Çatalan Seyhan 1997 Toprak dolgu 70 2126 169 596

13 Aslantaş Ceyhan 1984 Toprak dolgu 95 1150 138 569

14 Gökçekaya Sakarya 1972 Beton kemer 115 910 278 562

15 Çınarcık Orhaneli 2002 Toprak/kaya 125 373 120 548

16 Gezende Ermenek 1990 Beton kemer 75 92 159 528

17 Menzelet Ceyhan 1989 Kaya dolgu 151 1950 124 515

18 Alpaslan I Murat 2002 Toprak/kaya 91 2993 160 488

19 Batman Batman 1999 Kaya dolgu 85 1175 198 483

20 Obruk Kızılırmak 2008 Toprak dolgu 76 661 200 473

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Eserlerinden En Büyük 20 Baraj
(Elektrik üretimine göre en büyük ilk dört barajın Fırat üzerinde olduğu görülüyor.)

Türkiye’nin övünç kaynağı olan bu barajlar arasında en büyükleri olan Atatürk, 
Karakaya, Keban, Deriner barajları yapıldıkları dönemde ve halen tüm dünyanın da en 
büyük barajlar sıralamasında yer almaktadırlar.

Akarsular düzenlenmiş; kentlerin, köylerin, tarlaların taşkın suları altında kalma-
sı; can ve mal kayıpları önlenmiştir.

3.5 milyon hektarı aşkın (35 000 km2) alan sulanmaktadır.

Toplam 19 739 MW kurulu güç ile yıllık toplam 43 711 GWh elektrik enerjisi 
üretilmektedir.
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Atatürk Barajı 1992. “Cumhuriyet ne yaptı?” diyenlere GAP’ı göstermek yeterli.     
Süleyman Demirel

Karakaya Barajı-1987

Keban Barajı-1975
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Yüzü aşkın kente ve 43 milyon kişiye 4 milyon hm3/yıl içme, kullanma suyu sağ-
lanmıştır.

DSİ, yaptığı barajların arkasında biriken su ile daha önce kuruttuğu bataklık ve 
göl alanlarından daha çok göl oluşturmuştur. Türkiye haritalarına bakıldığı zaman doğal 
göl alanları kadar yapay baraj göllerinin de ülke yüzeyine yayılmış olduğu gözlenebilir. 
Bu göllerin de çevresi yeşermekte, rekreasyon alanına dönüşmekte, sularında balıkçılık 
yapılmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün geleceğe yönelik hedefleri.
Su kaynaklarımızın; geliştirilmesi, korunması, yönetilmesinde dünya lideri olmak 

için:
Su kaynakları konusunda AR-GE çalışmaları ile ileri teknolojiler geliştirilerek kul-

lanıma sunulacak ve entegre su yönetimini gerçekleştirilecektir. 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce 2023 yılına kadar mevcuda ilave ola-

rak; 3 milyon hektar alan sulanacaktır.
 27 000 MW kurulu gücünde HES yapılacak, şehirlerimize yılda 27,5 milyar m3 su 

temin edilecektir.

1.7.2. DSİ VE TÜRKİYE

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemizin tüm su kaynaklarının geliştirilmesin-
den sorumlu ana yatırımcı kuruluştur.

DSİ bir çok yıllarda devlet yatırım bütçesinin üçte birini ya da daha çoğunu har-
cayarak ortaya koyduğu dev eserlerle ülkemizin kalkınmasına damgasını vurmuş; su 
mühendisliği ve uygulamaları alanında dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer almayı 
hak etmiştir.

Yurdumuzun her bir köşesi; DSİ’nin yaptığı köy çeşmeleri ve içme suyu depola-
rından en büyük kentlerin içme suyu tesislerine; küçük gölet sulamalarından Atatürk 
Barajı ve GAP gibi dev projelere; küçük nehir HES’lerinden 2000 megavatlık dev sant-
rallara uzanan büyük mühendislik yapıtlarıyla doludur.

DSİ’nin bu büyük gelişmesi ve yaptığı büyük işlerde hiç kuşkusuz köklü geçmi-
şinin çok büyük payı vardır. Bu kitabın konusu olan ve önceki bölümlerde anlatılan Er-
ken Cumhuriyet Dönemi su işleri kurumları ve o kadroların önceki 30 yıllık çalışmaları 
DSİ’nin güçlü temellerini ve başarısının dayanaklarını oluşturmaktadır.

DSİ çalıştırdığı, geçimini sağladığı, eğittiği kadroları ile de Türkiye’nin teknik, eko-
nomik, sosyal, kültürel, siyasi yaşamında çok etkili bir kurum olmuştur. Dozer operatö-
ründen yapı ustasına, topoğraftan HES teknisyenine, marangozdan sürveyana değin on 
binlerce kişi meslek eğitimini DSİ’de almış ve bunlar daha sonra da piyasanın aranılan 
nitelikli işgücünü oluşturmuşlardır.

Mühendislik anlamında da DSİ başlı başına bir okuldur. Araştırmaları, yayınları, 
seminerleri, eğitim programları, şartnameleri, yönetmelikleri ve yetiştirdiği mühendis-
leri ile DSİ bir üniversite gibi çalışmış; Türkiye’de su mühendisliği alanındaki bütün ça-
lışmalara yön vermiştir.

Türkiye’yi yöneten, ülkenin kaderine damgasını vuran pek çok politikacı ve devlet 
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adamı  DSİ kadroları arasından çıkmıştır. Bunların içerisinde Başbakan ve 9. Cumhur-
başkanı Süleyman Demirel başta olmak üzere Neşet Akmandor, Selahattin Kılıç, Fehim 
Adak, Recai Kutan, Veysel Eroğlu, … gibi bakanlar ilk anda anımsanmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2004 yılında yarım yüzyılı devirmiş; günümüzde 
60 yaşını aşan bir kurum olmuştur. Bu süreç yalnız kurumların değil devletlerin bile 
yaşamında da çok önemli ve uzun sayılabilecek bir zaman dilimidir. Bu gün 193 üyesi 
olan Birleşmiş Milletler örgütü, 1945 yılında 51 üye ile kurulmuştu ve DSİ’nin kurulduğu 
1954 yılında üye ülke sayısı 60 idi. Görülüyor ki; Birleşmiş Milletler üyesi 133 devlet, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal su işleri örgütü olan DSİ’den daha gençtir.

Devletlerin, toplumların yaşamında DSİ gibi eski, köklü kurumların, kurumsal 
yapıların varlığı büyük önemi taşır. Öte yandan tüm dünyada ve bölgemizde suyun eko-
nomik ve politik önemi giderek artmakta olup bu durum gelecekte ulusal ve uluslara-
rası su politikamızın belirlenip sürdürülmesinde DSİ gibi uzman bir kuruluşu daha da 
vazgeçilmez kılacaktır.

Bu nedenlerle dileğimiz Türkiye’nin göz bebeği, 60 yıllık Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün geçmişten geleceğe uzanan bir köprü olarak, daha geniş yetki ve ola-
naklarla donatılarak daha nice yılar varlığını ve bu ülkeye hizmet görevini sürdürmesidir.

1.7.3. SU İŞLERİNİ YÖNETENLER
Türkiye Cumhuiyeti’nin ilk su işleri örgütü, 1925 Sular Talimatnamesi ile kuru-

lan havzalar temelindeki daire müdürlükleri ve Ankara merkezdeki Sular Fen Heyeti 
Müdürlüğü’dür. Sular Umum Müdürlüğü 1929’da; Su İşleri Reisliği 1939’da (Bkz. Bl. 
1.5.1.) ve DSİ Genel Müdürlüğü 1954’te kurulur. 

Bu bölümde Türkiye’de su işlerini en üst düzeyde yönetmiş olan kişiler adları, 
bulunabildiği kadarıyla görev süreleri ve haklarında çok kısa bilgilerle sunulmaktadır 
(Cumhuriyet’in 70. Yılında …; Demir, 2001; DSİ’yi yönetenler)

Yurdumuzun herbir köşesi; DSİ’nin büyüklü küçüklü çalışmaları, yapıtları ile doludur.
Sol, üstte: Tekirdağ’da bir çeşme-1963.
Altta ve sağda: Antalya’da taşkın önleme, yatak düzenleme çalışmaları.
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Sular Umum Müdürleri (1925-1929):
Fehmi Kaynak
Mr. Tubergen
Selahattin Büge (1/9/1930-...)
Necip Suveren
Bedri Ölçer
Abdullah Baydar
Süleyman Akyüz
Namık Kiper (1/6/1935-29/11/1936) 

Su İşleri Reisleri (1939-1954):  
Selahattin Büge 
Namık Kiper :31.3.1943-21.7.1944
Şuayip İnal :31.7.1944-23.3.1948
Muhittin Kulin :30.3.1948-22.11.1948 (Yazar Ayşe Kulin’in babası)
Nezih Devres :23.11.1948-27.9.1950
Hikmet Turat :29.11.1951-1.4.1954 (Cumhuriyet’in 70. Yılında)

Ali Namık Kiper (1900-1944)
Ali Namık Kiper 11 şubat 1900 tarihinde İstanbul’da 

doğmuş; 1924’te Mühendis Mektebi Alisi’nden mezun ol-
muştur. 1924-1925 yıllarında Elazığ demiryolu inşaat bölü-
ğünde er olarak, 1931’de İn. Sb. Okulunda öğrenci olarak 
askerlik görevini ifa etmiş tarsubay rütbesine terfi edildiği 
1937 tarihinde terhis edilmiştir.

Memuriyet görevine Elazığ Kondüktör Mektebi’n-
de(16) inşaat ve köprüler muallimi olarak 1924 tarihinde 
başlamıştır. Bu görevini mektebin Ankara’ya nakledildiği 
1927 yılına kadar Elazığ’da, 1928’e kadar da Ankara’da 
sürdürmüştür.

1928-1929 tarihleri arasında Sıhhat ve İçtimai Mu-
avenet Vekaleti tarafından Rockefeller müessesesinde sıh-
hiye mühendisliği tahsil etmek üzere Amerika’ya gönderil-
miştir. Amerika dönüşü 1929’da Hıfzısıhha Umum Müdür-
lüğü emrinde sıhhat işleri mühendisi olarak göreve başla-
mış ve bu görevini 1935 yılına kadar sürdürmüştür.

Sular Umum Müdür muavinliğine 01/06/1935 tarihinde atanmış ve bu görev uhde-
sinde kalmak üzere 30/11/1936 tarihine kadar umum müdürlük görevine vekalet etmiştir.

01/04/1943 Su İşleri Reisliği’nin İhdası üzerine “ilk Su İşleri Reisi” olarak ata-
nan(17) Ali Namık Kiper  görevi sırasında 21/07/1944 tarihinde vefat etmiştir.

(DSİ Genel Müdürlük Binası, Namık Kiper Toplantı Salonu’ndaki yazıdan özetlen-
miştir.)

16 Tekniker okulu.
17 Sayfanın başında belirtilen basılı kaynaklar bu bilgiyi doğrulamıyor.

Namık Kiper
11.2.1900-21.7.1944
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Hikmet TURAT 

29.11.1951-23.09.1955

Neşet AKMANDOR 

10.09.1960-25.08.1966

Müfit KULEN 

22.04.1975-14.07.1976

Ata Erol ENACAR 

23.02.1984-17.03.1988

Mümtaz TURFAN (V.) 

20.01.1995-27.06.1995

Mustafa ELDEMİR (V.) 

30.12.2003-30.01.2004

Akif ÖZKALDI 
19.07.2011-09.02.2015

Arif ONAT 

25.08.1966-06.01.1969

Timuçin TÜMER 

11.08.1976-23.03.1978

Ferruh ANIK 

17.03.1988-05.05.1992

Raif ÖZENCİ 
27.06.1995-15.04.1996

Salih PAŞAOĞLU (V.) 

30.01.2004-23.03.2004

Alirıza DİNİZ 

10.02.2015-22.07.2016

Murat ACU (V.) 

22.07.2015-22.07.2016

Hazım TÜTÜNCÜOĞLU 

10.01.1969-02.07.1974

Samim ÖZTEK 

23.03.1978-07.12.1979

Raif ÖZENCİ 
07.05.1992-08.12.1993

Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK 

17.04.1996-21.09.2001

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
23.03.2004-08.05.2007

Sebahattin SAYIN (V.) 

02.07.1974-17.09.1974

Timuçin TÜMER 

07.12.1979-01.09.1981

Özden BİLEN (V.) 

08.12.1993-21.04.1994

Mümtaz TURFAN 

21.09.2001-04.02.2003

Haydar KOÇAKER 

08.05.2007-10.03.2011

Haluk CEYHAN 

17.09.1974-22.04.1975

Sebahattin SAYIN (V.) 

01.09.1981-23.02.1984

Özden BİLEN 

22.04.1994-19.01.1995

Prof. Dr. Veysel EROĞLU 

04.02.2003-30.12.2003

İsmail UĞUR 

11.03.2011-18.07.2011

Orhan GÖNCÜOĞLU (V.) 

13.07.1960-18.09.1960

Süleyman DEMİREL 

24.09.1955-12.07.1960
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1.8. SU MÜHENDİSİ, 9. CUMHURBAŞKANI 
SÜLEYMAN DEMİREL (1.11.1924-17.6.2015)

9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel politikacı, devlet adamı kimliklerinin ön-
cesinde Türkiye’nin öncü su mühendislerindendir. Bu yönü sonradan geri planda kal-
mıştır ama Demirel DSİ’de 5 yılı genel müdür olarak geçen parlak bir mesleki kariyerin 
sonunda “barajlar kralı” olarak tanınıp siyasi yaşama atılmıştır. Başarılarının başlangı-
cında ve temelinde su mühendisliği vardır.

Burada konumuz Süleyman Demirel’in su mühendisliği yönüdür. Demirel’in anı, 
konuşma, demeç ve röportajlarından oluşan “Bir Ömür Suyun Peşinde” (Demirel, 2005) 
adlı kitap bu konuda önemli bir başvuru kaynağıdır. Aşağıdaki bölümlerde büyük oran-
da bu kitaptan seçtiklerimizle Süleyman Demirel kendisini, su ve su işlerini anlatacaktır. 

1.8.1. KISA ÖZGEÇMİŞİ

1 Kasım 1924’te Isparta İslamköy’de doğdu.Yahya ve Ümmühan Demirel’in oğlu-
dur. İlkokulu İslamköy’de, ortaokulu Isparta’da, liseyi Afyon’da okudu.

1949 Şubat’ında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Ankara’da 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde (EİE) görevlendirildi. Gediz Çayı planlamasında çalıştı. 

1949-50: ABD’de su mühendisliği üzerine çalışmak üzere görevlendirildi.

1950-53: EİE’de Seyhan Barajı, Hazar Gölü, Eğridir, Kovada, Kepez, Tortum, .. gibi 
bir çok baraj ve HES projelerinin hazırlanmasında çalıştı.

1953: Seyhan Barajı inşaatının başına getirildi.

1954: DSİ Genel Müdürlüğü kurulunca Barajlar Dairesi Başkanı oldu.

1954-55: ABD’de bir yıl süreyle görevlendirildi.

1955-60: DSİ Genel Müdürü olarak görev yaptı.

1960-64: Askerlik görevini DPT’de tamamladıktan sonra serbest müşavir-mü-
hendis olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde su mühendisliği 
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dersleri verdi. ABD’nin Morrison Firması Türkiye temsilciliğini yaptı.

1962’de siyasi yaşama atılarak Adalet Partisi’ne girdi. 1964 yılında genel başkan 
seçildi.

1965’te başbakan yardımcısı oldu.
1965-1993 yılları arasında da toplam 12 yıla yakın süre başbakanlık yaptı.
1993-2000: Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı. 

1.8.2. ÇOCUKLUĞU, KÖYÜ

Aşağıdaki bölümler Süleyman Demirel’in  anlatımlarından seçilerek derlenmiştir.

…

1920’li yılların Türkiye’si, dağılmış bir imparatorluğun kurtarılabilen bir parça-
sındaki, yani bugünkü milli hudutlarımız dahilindeki Türkiye’dir. Burasını, kapışılmış 
olmaktan kurtarmak için, bizden evvelki nesiller, benim babamın temsil ettiği nesil-
ler, benim amcamın, dayımın temsil ettiği nesiller Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 
Balkanlar’da, Yemen’de, Kafkasya’da her türlü fedakârlığa katlanmışlardır; çoğu şehit 
olmuştur. Akşam olunca ocak başında anlatılanlar hep savaş hikayeleri idi. Rahmetli 
babam, Çanakkale’ye, Kafkas savaşlarına ve Irak’taki, Suriye’deki savaşlara, Kurtuluş 
Savaşı’na katılmış bir kişiydi; her şeyi çok iyi anlatırdı. Biz okula gidip tarih dersi oku-
madan evvel tarihi yapanların dilinden kahramanlık hikâyelerini dinledik.

…

... Doğup büyüdüğüm İslamköy, Alparslan’dan bir süre sonra Türkleşmiştir. Bir 
Ertokuş Bey’in hikayesini bilmeden o toprakları anlamak da mümkün değildir. Ertokuş 
bey, Selçuklu atabeylerindendir ve bizim köyümüze 2-2.5 km mesafedeki kasabada ya-
tar (Atabey kasabası). Kumandandır kendisi ama 600-700 senedir halkın hürmet ettiği 
bir adamdır.

Selçuklular’dan sonra Osmanlı idaresinde kalan bu topraklar, Cumhuriyet’e kadar 
çok kendi halinde kalmıştır. İnsanlar bir barınma sınırı civarında yaşamıştır. Daha sonra 
dünya değişmiş, Türkiye dünyanın değiştiğinin farkına Cumhuriyet’le beraber varmış-
tır. … Cumhuriyet bizim önümüzü açmıştır, yollar açmıştır.

…

1920’li 30’lu yıllarda Türkiye karanlıktır. Işık sadece şehir merkezlerinde vardır. 
Akşam olunca, her taraf karanlıktır. Bizim köyümüzden, Isparta’nın ışıkları görünür-
dü. Köylümüz, oradaki ışığı kıskanmazdı, “Acaba bir gün bizim köyümüzde de ışık olur 
mu?” diye merak da etmezdi. 1950’li yıllarda, “İşte o şehirde yanan ışık, burada da 
olacaktır” dediğimiz zaman, yaşlı kadınların nasıl hayrete düştüklerini hatırlıyorum. Bir 
türlü inanmadılar, hiç akıllarına sığmadı.

…

Cumhuriyet’in başını anlatıyoruz; ışığa, kumaşa yabancı bir Türkiye. Dünyaya ka-
palı, habere yabancı bir Türkiye. Okula yabancı bir Türkiye. Bir yerden bir yere gitmek 
mesele.
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1935’te Isparta’ya demiryolu geldi. Babam beni elimden tutup götürdü, 10-11 
yaşındaydım. İstasyon meydanında demiryolu açılışını hatırlıyorum; İsmet Paşa geldi 
nutuk söyledi, o zaman başbakandı.

…

Biz, köylünün sıkıntılarını, fukaralığını, yoksulluğunu görerek ve bilhassa kurak 
yıllarda, köylünün içine düştüğü ıstırabı bilerek büyüdük. Tabiatın kudreti korkunçtur. 
İnsanın refah ve saadeti ile, tabiatın huyu, huysuzluğu, cimriliği, cömertliği arasında 
çok yakın bağlar vardır. Çok iyi hatırlıyorum; 1934 yılıydı, beklenen yağmur yağmamıştı. 
Yemyeşil bir ova kurumuştu, başak çıkarmadan kurumuştu... Hem köylünün kendisi, 
hem de hayvanları açtı...

Çatlamış toprakla, mavi gök arasında sıkışıp kalan insan, ne yapacaktı? Elini aça-
cak göklere, Allah’a dua edecekti. ... Yağmur duası, bilhassa bahar aylarının en önemli 
hâdisesiydi. Biz çocuklar, ahâlinin peşine takılır, dua edilen belirli yerlere kadar gider, 
sonra bağırırdık:

“Yağmur yağmur yağ ister,

Kaşık kaşık bal ister,

Ektim umar (çare) tarlasına...”

Biz bağırırken, büyükler dua ederler, böylece kader zincirlerini kırmaya çalışırlardı. 

Bizim büyüklerimiz konuşurdu, “Şu dağların arkasında göl var, dağı bir delebilsek 
de, gölden su gelse...” diye. Allah bize, o dağın arkasındaki suyu getirmeyi nasip etti; 
yalnız oralara değil, Türkiye’nin pek çok ovasına... Fırat Nehri’nin Atatürk Barajı’nda bi-
riken sularının Fırat tünelleriyle, Şanlıurfa tünelleriyle Harran Ovası’na…

1.8.3.  ÖĞRENİM YAŞAMI VE MÜHENDİSLİKTE İLK YILLAR

Ortaokulun iki sınıfını Isparta’da okudum. …leyli-meccani (parasız yatılı) imtihan-
ları açılıyordu her sene. … Bu da sanıyorum Cumhuriyet’in eşitlik ilkesinin çok önemli 
bir göstergesiydi. O imtihanı kazandım ve ortaokulun üçüncü sınıfını dört ay Muğla’da, 
daha sonra Afyonkarahisar’da okudum; liseyi de orada bitirdim

…

Öğrencilik yıllarında bütün aklımız, “Türk köylüsünün, Türk halkının içinde bulun-
duğu bu durumları acaba nasıl düzeltiriz? Bu nasıl düzelir, nasıl bunun içinden çıkılır?” 
sorusuna takılıydı. Mühendislik eğitimini seçmemdeki etken, arpa harmanı sonrasında 
bizim köylülerin, çeşmenin dibine oturup, “O kuruyan yeşil ovaya, şu dağların arkasın-
daki gölden su gelir mi, gelmez mi?” diye konuşmalarıdır.

…

İnsan okuyacaktır. İnsanlar dünyadan fuzuli olarak gelip geçmeyeceklerdir. İnsan 
zihnini ve gönlünü aydınlatacaktır. İnsan hem kendisine, hem vatanına, hem başkaları-
na yararlı hale gelecektir.  … Ve “çağdaş insan” olacaktır.
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Kalkınmışlık, çağdaşlık, refah dediğimiz olay bir özlem işidir; bunu özlemek la-
zımdır. Bilmedikçe nasıl özleyeceksiniz? Siz zannediyorsunuz ki; kaderiniz “bir lokma, 
bir hırka”dan oluşuyor. Cumhuriyet o kaderi de kırmıştır. 

Savaş yıllarında biz evvela Mühendis Mektebi, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğrencisiydik İstanbul’da. O yılların sıkıntılarını biliyoruz. O yılların yöneticileri Türkiye’yi 
barış içinde tutmak için büyük gayret sarf etmişlerdir.

…

1949 yılının şubat ayında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldum. Birkaç 
ay İstanbul Sular İdaresi’nde (İSKİ) çalıştım. Ancak, zorunlu hizmetim vardı. Bu hizmeti 
yapmak üzere devlete müracaat ettim. Onlar da beni, Elektrik İşleri Etüd İdaresi’ne 
(EİE) gönderdiler ve göreve başladım. (EİE) ancak on mühendisin çalıştığı bir teşkilâttı, 
13 yıllık bir mâzisi vardı.

O zaman ABD’den kalkınma ile ilgili heyetler getiriliyordu. Gelen birinci heyetin 
üyeleriyle Merzifon ovalarına gittim. Orada, yeraltı suyu etüdleri yaptık. Sonra bir Dako-
ta uçağı ile Trakya’ya gittik, Stoner adında bir ABD’li mühendis ile yeraltı suyu aradık.

 Ardından, devletin tuttuğu Knappen Tippett Abbet Mc-Carthy Şirketi’nin mühen-
disleriyle, Gediz Nehri’nin amenajman (doğal kaynakların işletilmesi) plânını yapmak 
üzere Manisa’ya gittim. Gediz Havzası çalışmaları, su mühendisliği bakımından Türki-
ye’de ilk, nevi şahsına münhasır çalışmalardır. Manisa’da, Amerikalı mühendislerle ça-
lışırken, Ankara’ya çağrıldım. Ankara’da bana, bir yardım teşkilâtı olan CEA’nın bursuyla 
görgü ve bilgimi artırmak üzere Amerika’ya gideceğim bildirildi. Eylül 1949’da ABD’ye 
gittim ve bir yıl kaldım.

ABD’de, batı eyaletlerine gittim, doğu eyaletlerine gittim; mesleğimle ilgili çalış-
maları izledim. Orada gördüklerim beni hem çok şevklendirdi, hem de hasta etti. Gör-
düğüm her medenî eser, “Benim memleketimde niye yok?” diye beni üzüntülere soktu.

 Hiç unutmuyorum, Las Vegas civarında, Colorado Nehri üzerinde kurulu Boulder 
Barajı, o zaman Amerika’nın çok övündüğü en büyük tesisti; 1930’lu, 40’lı yıllarda ya-
pılmıştı. O tesisi üç gün seyrettim. Her sabah gidiyor ve bir taşın üzerine oturarak, barajı 
seyrediyordum. O büyüklükteki bir tesisi, Keban Barajı’nı, temelini 1966 yılında atarak 

Süleyman Demirel. Çocukluğu, Gençliği
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biz yaptık. Ne zaman Keban Barajı’nın üzerinden uçsam ve oralara yolum düşse, aradan 
yaklaşık 50 sene geçmiş olmasına rağmen, bunları birbirine bağlarım.

…

ABD’den döndüğümde, Türkiye’de seçim yapılmış ve iktidar değişmişti. … Türkiye, 
çok partiye geçmişti. Türkiye tarihinde yeni bir olaydır ve gerçek “Demokratik Cumhuri-
yet” budur. 1923’te ilân edilen “Cumhuriyet”tir, ama 1950’deki “Demokratik Cumhu-
riyet”tir. Demokratik Cumhuriyet, aslında Cumhuriyet’e güç ve kudret kazandırmıştır. 
Çünkü, halkın içinde bulunduğu hayat şartlarını dile getirmek ve bunlara çare aramak 
için yarışanlar, koşuşanlar ortaya çıkmıştır.

…

Eylül 1950’de beni doğruca Seyhan Barajı’nın temel etüdleri için Adana’ya gön-
derdiler. İki ay sonra çağırdılar, Elazığ’da Hazar Gölü Projesi’nin hazırlanması görevini 
verdiler. … Bu projeyi yapıp tesisleri açmak bana nasip oldu.

1.8.4. SÜLEYMAN DEMİREL VE DSİ

1950’li yıllarda siyasetin içinde olmadım ama hizmet yarışının ön saflarındaydım. 
… Elime büyük projeler geçti. Bunlardan ilki olan Seyhan Barajı, Demokrat Parti iktida-
rının çok önemli bir iddiasıydı.

….

Barajın inşaatını yürütmek üzere, daha sonra “Barajlar Dairesi Başkanlığı” adını 
alacak olan “Seyhan Bürosu” kurulmuştu. Bu büronun başına getirildim. … Tesisi 974 
günde tamamladık.

Seyhan Barajı’nın açılış töreninde Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanın Celal Bayar ve Başba-
kan Adnan Menderes’in  arasında (8 Nisan 1956) 
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TÜRK TEKNİSYENİN ŞEVK VE İLHAM KAYNAKLARI

Yazan: Süleyman Demirel
Bültenin bu sayısında üç misali ele alacağım. Bunlardan birisi Hacı Uçar’ın hikayesi-

dir. 
Hacı Uçar Malatya’nın Haçova köyünden olup 80 yaşındadır. Bir gün Devlet Su İş-

leri Umum Müdürlüğü’nün Malatya’daki 92. Şubesi’nin bahçesinde otururken ne istediği 
soruldu ğunda, kendisinin cahil olduğunu, meramını anlatamayacağını söyleyip koynundan 
bir bez par çası çıkarmıştır.

Beyaz bez parçası üzerine siyah kumaş ve siyah iplikle bazı işaretler yapılmıştır. 
Kendisi de bu işaretleri şöyle anlatmıştır:

“Küçük nokta halinde gösterilen işaretler pınarlardır. Başka bir işaret, söğüt ağa-
cını göstermektedir. Bu pınarlardan çıkan sular dereye karışmakta ve kumların arasında 
kaybolmakta dır. Çok aşağılardan tekrar satha çıkmaktadır. Bu civarda bulunan Haçova 
köyü susuzdur. İplikle gösterilenler ise patikalaradır.”

Hacı Uçar, bütün hayatı boyunca bu pınarları köyüne getirmeyi düşünmüştür.  
Hacı Uçar devam ediyor: 

“Şu gördüğünüz yerden bir kanal alınırsa bizim 
köyün yakınına kadar su geliyor; fakat şu tepeyi geçemi-
yorum. işittim ki siz bu işleri bilirmişsiniz. Benim derdime 
bir çare bulunuz.” 

Bu talebin içinde pek çok şeyler gizlidir. 
Evvela, yaşamaya karar verdikten sonra yapılama-

yacak iş yoktur. 
Saniyen ne varsa onunla iktifa etmek yerine neye 

ihtiyacımız varsa onu bulmak, bugünkü medeniyetin mev-
cudiyetinin sebebi ve kuvve-i muharrikesidir. 

Üçüncüsü zannederim ki bizim mevcudiyetimizin 
temeli Hacı Uçar’daki determinasyondur. Hacı Uçar, 80 
yaşında olduğu halde ümidinden ve arzusundan vazgeç-
memiş ve derdine çareyi bulmayı mutlaka aklına koymuş-
tur. 

Ayrıca Hacı Uçar vatanperverdir; çünkü kendisi he-
men hemen ömrünün sonuna geldiği halde başka nesiller 
için müşkül tanımamaktır. 

Hacı Uçar’da Türk mühendisinin özü bulunmaktadır. 
Kendisi sanatkardır. Çünkü bez üzerinde kumaş parçasından bir plan istihsal etmiş-

tir. 
İşte bir memleketi büyük yapan yukarıda tanıttığım Hacı Uçar’daki hassasları haiz 

fertlerin çokluğudur.
Şurasını sevinçle kaydetmek lazımdır ki Türk halkı, Hacı Uçar’lardan müteşekkildir. 

Her türlü inkişaf ve kalkınmanın temeli budur. Bizatihi iyiyi arzu etmek ve bunun yolunda 
müşkül tanımamak.

…

DSİ Genel Müdürü Süleyman Demirel’in, DSİ Aylık Haber Bülteni’nde yayınlanan yazısı.
(1 Ocak 1960; Sayı: 83.37). Ayrıntılı bilgi için Bkz. (DSİ Bült. Nisan 1994, s 392; Güldür T,2014)
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8 Nisan 1956’da tesisi hizmete açarken Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan 
Adnan Menderes ve tüm bakanlar açılış törenine gelmişler, alan bir insan seli olmuştu. 
Adnan Menderes bana dönüp “Çıkınız, açılış konuşmasını siz yapınız.” dedi.

Kürsüye çıktım ve barajla ilgili teknik özellikleri uzun uzun anlattım.  … Sadece 
ben konuştum o gün. Tören alanı birden boşaldı… Bir kayanın üzerine oturdum, oradan 
barajı ve Seyhanı uzun süre izledim. Etrafta kimseler kalmamıştı…

Seyhan Barajı “Türkiye Barajcılığının Modern Okulu” sayılabilecek bir tesistir.

Sonra devlet yeni barajlar yapılmasına karar verdi. Onları da bana havale ettiler.

…

1954 yılının Eylül ayında ikinci kez ABD’ye gittim, bir yıl sonra döndüm. Türki-
ye’nin hizmetine hazırlanmamda ABD’ye yaptığım iki gezinin yabancı uzmanlarla yaptı-
ğım çalışmaların çok büyük önemi vardır. Bu çalışmalar mesleki tecrübe yanında bana 
ufuk kazandırmıştır.

…

ABD’den döndükten bir süre sonra beni DSİ Genel Müdürü olarak görevlendirdiler. 
… DSİ’nin kapısına şunu yazdım:

“Görevimiz Türk insanının muhtaç olduğu suyu bulmaktır.”

Aşağı yukarı benim hayat hikayemin özüdür bu.

1955 yılında DSİ Genel Müdürü olduğum zaman 31 yaşındaydım ve hayallerimi 
gerçekleştirebileceğim bir sorumluluk düzeyine ve görev fırsatına kavuşmuştum. Çok 
büyük ve çok güzel bir görevdi; zevkle yaptım. … DSİ Türkiye’nin övüneceği bir teşki-
lattır. Türkiye’deki çeşitli istikrarsızlıklara rağmen yapısı bozulmadı. …bu gün hala iyi 
çalışmaktadır. Benim ilk büyük eserimdir. …

DSİ dünyaca tanınmış dört-beş teşkilattan biridir. Öyle de muhafaza edilmelidir. 
Hiçbir imkan da esirgenmemelidir. …

DSİ mensubu olmak, DSİ hizmetlerinde bulunmak bir yaşam tarzıdır; bir ucundan 
bulaştıktan sonra kopulması kolay değildir.. İstediğiniz kadar kopun, onu yine gönlü-
nüzde taşırsınız. (10.5.1993 DSİ bölge müdürleri toplantısı; T. Hulusi, Cilt I, s 426)

“Cumhuriyet ne yapmıştır?” dendiği vakit, sanıyorum ki en parlak tablolardan bi-
risini Devlet Su İşleri milletimizin önüne koyuyor (Demirel, 2005, Cilt II-s163).

…

Biz 1949’da devlet hizmetine girdik. … Mühendisler için altın devirdir. Şansımız 
şöyle vardı: Projeler vardı raflarda bekleyen. Para yoktu yapmak için, “yap” diyen de 
yoktu.

…Yaptığımız iş o tozlu dosyaları icraya koymaktı. … “Yap” diyen vardı ama para 
yoktu. Çok büyük meşakkatlerle o işlere girişilmiştir.

… O zaman işin üstüne çok vardık. Çok hızlı varmışız. Bir yerde ölçüyü kaçırmışız. 



1.8. Su Mühendisi Demirel

101

Sonra toparlanma ihtiyacını duyduk. … Yalnız DSİ’de olmadı bu iş. Devletin bütün 
kesimlerinde oldu.

...

1960’a geldik, dedik ki, “Çok açıldık, bunu bir plana bağlayalım.” Plana bağla-
yalım derken ihtilal geldi. Şunu ifade edeyim, planı ihtilal getirmemiştir. Zaten plan 
olacaktı, o istikamette çalışmalar yürüyordu.

…

27 Mayıs İhtilali olduğu zaman ben İspanya’da “Sulama ve Drenaj” konulu ulus-
lararası bir toplantıda Türkiye’yi temsil ediyordum. … İhtilal haberini alır almaz telgraf 
çekerek dönebileceğimi bildirdim. Cevaben, toplantı sonuna kadar kalmam bildirildi. 
… 10 Haziran’da Ankara’ya geldim. … Ertesi günü Bayındırlık Bakanı Daniş Koper’e gi-
derek görevi bırakacağımı, askere gideceğimi söyleyerek Genel Müdürlük görevimden 
mesai arkadaşlarıma gönderdiğim bir veda mesajı ile ayrıldım.

…

DSİ’deki görevim sırasında 50’ye yakın barajın keşfi, planlaması, projelendirilme-
si veya inşaası gerçekleştirildi. Seyhan, Damsa, Ayrancı, Kemer, Sille, Demirköprü, May, 
Mamasın, Apa barajları ülke insanının hizmetine sokuldu.

Bu sebeple de siyasete atılırken bana “Barajlar Kralı” sıfatı yakıştırıldı. Bunu ben 
söylemedim, ben yakıştırmadım. O dönemde verilen bir sıfattı, yıllarca da öyle kaldı.

1.8.5. SİYASET, BAŞBAKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI

Siyasete atılmadım, bir kalkınma mücadelesinin içine itildim
1962 yılında terhis olduk. Bu arada 1961 seçimleri yapılmış, Yassıada Mahkeme-

leri neticelenmişti. İnfazlar oldu, gönül kırıcı şeyler oldu. …

Ülkeme küsemezdim. Eski DP’lilerin bulunduğu Adalet Partisi ile fiilen ilgili oldum 

Bu fotoğrafta üç cumhurbaşkanı var. Celal Bayar, Cemal Gürsel,
Süleyman Demirel. Gediz-Demirköprü Barajı-1957.

ABD Başkanı Lyndon  B.  
Johnson ile. 1962
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ve 1. Büyük Kongre’de Genel İdare Kurulu’na en yüksek oyla seçildim.

Beni siyasete iten etken, 1960 öncesi başladığımız işlerin yarıda kalmış olmasıy-
dı. Bu yarıda kalmışlığın karşısına dikilmeliydim.

…

Keban Projesiyle ilgili bilgilerimi, kalkınmanın gereğine ilişkin düşüncelerimi ka-
leme aldığım makaleler 1962 yılında Zafer Gazetesi’nde ve Yol Dergisi’nde aşağıdaki 
başlıklarla yayınlandı.

Keban Barajı kurulmazsa Türkiye karanlıkta kalır.

Keban Barajı devreye girerse ağır sanayi de kurulur.

Keban Barajı, Fırat havzasının anahtar tesisi olacaktır.

Fırat nehri tanzim edilirse Suriye ve Irak da istifade eder.

…

1964 yılında AP Genel Başkanı seçildim. Üç ay sonra hükümeti kurdum. TBMM 
kürsüsünden bütçemizi ve su yatırımlarını savundum.

Büyük Atatürk 1935 yılında hidroelektrik santral istemiş.

Keban Barajı siyasi bir yatırım değil, memleketimizin zaruri bir ihtiyacıdır.

DSİ mensuplarına mesajım:Yeni Kebanlar düşünün (1965).

...

Keban Barajı’nın temelini 12 Haziran 1966’da attık.

DSİ Genel Müdürü olarak başlattığım Almus, Kesikköprü, Altınapa barajlarının 
Başbakan olarak açılışlarını yaptım (1966, 1967).

…

Büyük kentlerin içme suyu sorunu büyük projelerle çözüldü.

…

1965-1971 arasında dev eserler yaptık. … Eğer 12 Mart muhtırası olup da elimiz-
den hükümet gitmeseydi 1973’te Türkiye’yi ikiye katlamıştık.

…

31 Mart 1975’te koalisyon kurduk (1. MC). … Aslantaş Barajı ve HES temelini 
attım.

1976 yılında Berdan, Hasan Uğurlu (Ayvacık,) Suat Uğurlu, Güzelhisar (İzmir), Do-
ğancı (Bursa), Kayaboğazı (Susurluk), Karakaya barajlarının temellerini attık.

1977 Oymapınar, Sevişler (Soma) barajlarının temellerini attık. … Şanlıurfa Tünel-
leri ile dağları değil, çağları deliyoruz.
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…

5 Ocak 1978’de hükümetimiz düştü. Muhalefet yıllarında hizmetlerimizi savun-
duk. …

…

12 Kasım 1979, MSP ve MHP’nin dışarıdan desteği ile hükümeti kurduk (2. MC).

…

Kızılırmak’a üçüncü altın bilezik; Altınkaya Barajı’nın temelini attık (12.7.1980).

…

Atatürk Barajı Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesidir. … İncelemelere 
1950’li yılarda başlandı. Başlangıçta Halfeti, sonra Karababa Barajı olarak adlandırılan 
proje Atatürk Barajı adıyla kesinleşti. EİE ve DSİ’nin çalışmaları sonucu 26 ciltlik fizibili-
te raporu 1969 yılında ortaya çıktı. … 1980 Temmuzunda barajın dış kredisi bulundu. …

12 Eylül 1980’de gelen yönetim kendilerine teslim edilen krediyi kullanmadı, Ata-
türk Barajı Projesi de askıya alındı. … Siyaset ters yüz edildi, partiler kapatıldı, kadroları 
siyasetten uzaklaştırıldı.

…

Siyasi yasaklar beni ülke sorunları üzerinde çalışmaktan, büyük projeleri izlemek-
ten, düşüncelerimi açıklamaktan alıkoyamadı. Ancak halk bunları öğrenemiyordu; hal-
ka ulaşmamız yasaktı. Sadece her gün evimi dolduran ziyaretçilerle konuşabiliyordum.

…

Anayasanın siyaset yasağını öngören geçici maddesi için 6 Eylül 1987’de refe-
randum yapıldı. Halk siyasi yasakları kaldırdı ve tekrar siyasi yaşamımıza döndük. … 29 
Kasım 1987’de DYP’den 59 milletvekili ile TBMM’de yerimizi aldık.

…

Atatürk Barajı’nın parasını 1980 yılında bulmuştum. … 1980’li yıllarda GAP’ın hı-
zını kestiler. … GAP Projesi Türkiye birliğinin önemli bir temel taşıdır. …

… GAP Projesi Atatürk Barajı’ndan ibaret değildir. … Barajı yaptılar ama suyu ova-
ya taşıyacak tünelleri, kanalları ihmal ettiler. … Proje içinde havaalanları ve karayolları 
da var. … GAP Projesi gerçekleşince 17 milyon dönüm arazi sulanacak. … Biz elbiseyi 
diktik, düğme işi size kaldı.

…

Ve son hükümetimiz (20.11.1991).  GAP’ta inşaatlar durmuş, şantiyeler kapan-
mış idi. ..

…

Atatürk Barajı’nı bayram sevinci ile açtık.
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GAP Projesini yeniden derleyip toparladık. … Şanlıurfa tünelleriyle birlikte sulama 
şebekelerini de bitirelim.

…

1992 yılında Mursal Barajı’nı Sivas Kongresi’nin yıldönümünde açtık. … Ceyhan 
Nehri’ne dördüncü eser Berke Barajı’nın temelini attık.

1 Şubat 1993, Kahramanmaraş Ayvalı Barajı’nın temelini attık. Aynı gün Ceyhan 
Nehri’nde para makinesi Menzelet Barajı’nın açılışını yapmak büyük mutluluktu.

….

6 mayıs 1993 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı seçildim

Artık ülke meselelerini bu arada su işlerini siyaset üstü bir konumda, ama en az 
eskisi kadar yakından izleyecektim. Yine suyun peşinde idim.

…

Cumhurbaşkanlığım süresince:

Ilısu (1993); Gelibolu-Çokal, Biga Taşoluk (1994); Karkamış Kocaeli-Yuvacık 
(1996); Deriner-Çoruh, Boyabat-Kızılırmak (1998); Borçka ve Muratlı (1999) barajları-
nın temelleri atıldı.

Şanlıurfa Tüneli (1994), Seyhan-Çatalan, Kralkızı-Dicle (1997), Batman, Obruk-Kı-
zılırmak (1998) barajları, Yuvacık arıtma (1998), Özlüce –Elazığ-Peri, Karkamış (1999) 
barajları hizmete açıldı. 

…

Hükümete çağrım: Para bulun GAP’ı hemen bitirin.

…

“Cumhuriyet ne yaptı?” diyenlere GAP’ı göstermek yeterli.

…

Ilısu’yu mutlaka yapalım.

…

Cumhurbaşkanlığı görevimin son günlerinde, 1 Mayıs 2000 tarihinde DSİ Bölge 
Müdürleri toplantısında yaptığım konuşmamın son cümleleri:

… Okyanusları meydana getiren bir damla su. Bir damla suyu bulutlar taşıyor. 
Bulutlara kumanda etmek hiç kimsenin elinde değil; gerçi bir takım metotlar çıkardılar 
ama bu gün için çok uygun değil. Nereye giderse bulutlar oraya gidiyor. … Şimdi geliyor 
yağmur duasına.

Tarlada çamur, teknede hamur.
Ver Allahım ver sellice yağmur.
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Bu milleti göğe bakmaktan ve bu milleti çatlamış toprakla mavi gök arasında 
kavrulmaktan, karanlıkların içerisinde kaybolmaktan, karnı doyuncaya kadar su içeme-
mekten kurtardığınız için devletim adına, bu teşkilatın kuruluşunda emeği geçen, daha 
sonraları da başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak; hiçbir şey olmadığım zamanlarda 
da bu teşkilatın başarısı için uğraşan birisi olarak milletim adına, bu muzdarip insanlar 
adına sizlere minnettarım, şükranlarımı sunuyorum. 

…

16 Mayıs 2000 tarihinde Cumhurbaşkanlığı görevim sona erdi. Ama bu kamu 
görevlerinin sona ermesi beni, 50 yıl önce peşine düştüğüm suyu arama sevdasından 
vazgeçiremeyecekti.

Süleyman Demirel kamu görevlerinin bitiminden sonra da su ile ilgisini sürdür-
müş, konferanslar, röportajlar vermiş, kitaplar yazmıştır. Isparta İslamköy’de kurdurdu-
ğu ‘Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nde kendi yaşamı çerçevesinde 
Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinin yanısıra su mühendisliği alanındaki çaba ve 
atılımların güzel örnekleri de sergilenmektedir.

Süleyman Demirel, 17 haziran 2015 günü yaşama veda etmiş olup mezarı, ata 
yurdu İslamköy’de Demirel Müzesi yakınındadır





- İkinci Bölüm -

ANTALYA BÖLGESİ,
SULARI,

SU İŞLERİ
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2.1. ANTALYA COĞRAFİ TANITIMI

2.1.1. GİRİŞ, ÖN BİLGİLER

Kitapta Antalya Bölgesi olarak adı geçen bölge Türkiye’nin güneybatısında, genel 
olarak günümüz Antalya İli sınırları içerisinde, 29º 20’- 32º 35’ doğu boylamları ile 36º 
07’- 37º 29’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Güneyinde Akdeniz, batısında Muğla, 
kuzeyinde Isparta, Burdur, Konya; doğusunda Karaman ve İçel illeri bulunur. Antalya İli 
yüz ölçümü 20723 kilometrekare; 2017 yılı başında nüfusu 2 328 555, kent nüfusu ise 
1 203 994’tür (Merkez ilçeler: Muratpaşa + Kepez + Konyaaltı + Aksu + Döşemealtı).

Antalya ili yıllık toplam yağış ortalaması 1073.5 mm’dir.

Antalya’nın suları ve yakın dönemler su mühendisliği çalışmalarının bu kitabın 
ana konusunu oluşturması nedeniyle bölgenin akar ve duran suları (gölleri) ayrı bir 
bölümde (Bl.2.2.) incelenecektir. Konuyla çok yakın ilgisi dolayısıyla bölgenin fiziksel 
coğrafyası; dağları, ovaları bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Antalya’nın Türkiye’deki yeri,  ilçeleri, komşu iller
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Dünyanın her köşesinden tatile gelen milyonlarca insanın ılıman Akdeniz iklimi, 
eşsiz denizi, kumsalları, tatil köyleri ile anımsadığı; ya da kıyı ovaları, Demre’nin sebze 
seraları, Finike’nin portakalı, Aksu-Manavgat ovalarının pamuğu, Alanya’nın muzu ile 
çok iyi tanınan Antalya Bölgesi tüm bunların ötesinde fiziksel coğrafyası ile de çok il-
ginç özelikler sunar.

Bölge yüzölçümünün yaklaşık % 78’ini oluşturan dağlık alanlar hemen deniz ya da 
ova kıyılarında birdenbire yükselir ve “… Antalya Türkiye’nin en engebeli bölgelerinin 
başında gelir. Buralarla ancak Doğu Toroslar, Beytüşşebap, Şemdinli; Karadeniz Bölge-
si’nde Yusufeli karşılaştırılabilir.” (Saraçoğlu, 1989, s 15).

Dağların birdenbire yükselmesinin en ilginç örneklerinden biri Antalya kentinden 
güneye doğru bakıldığında kolaylıkla görülebilen Tahtalıdağ’dır (Foto 2.1.1.). 2366 m 
yükseklikteki bu dağın doruğu denizden kuş uçuşu yalnızca 9 km uzaklıktadır. (Orta-
lama eğim = 2366/9000 = 0.263). Yaklaşık % 26 eğimle yükselen bu dağ yöreye özgü 
ender rastlanan görkemli görüntüler oluşturur (Büyükyıldırım, 1994, s 82). Tahtalı-
dağ’ın doruğuna günümüzde teleferikle çıkılabilmekte oradan Kemer ve Antalya kıyıla-
rı, Beydağları’nın doğu kesimleri görülebilmektedir.

Bazı yüksek yaylalar dam boyu kar altında olup mayıs ayına değin kimse gidip 
gelemez. Dağlar arasında yalçın kayalıklar, yarlar, uçurumlar (falez), koyaklar, kapızlar 
(kanyon), delice akan çaylar, çağlayanlar, dökülgenler (şelale), düdenler yer alır. Öyle 
bir yapının oluşmasının başlıca iki nedeni kireçtaşlarından oluşan yer yapısı ve yağış; 
genel anlamıyla bol ve şiddetli yağışlı iklim koşullarıdır (Bkz. Bl. 2.2.1). 

Bölgenin suları ve kireçtaşlarının oluşturduğu bu karstik yapının çok tanınmış ör-
neklerinden biri Antalya kentinin üzerinde kurulduğu ünlü yalıyarlardır (falezler). Denize 
dik 40 m yükseklikteki bu yarlar 15 km kıyı uzunluğu boyunca, Akdeniz ve Beydağları 
için eşsiz bir seyir terası (bakacak) oluştururlar.

Antalya İli fiziksel haritası
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Yörede çok sayıda bulunan uzun, geniş, yüksek tavanlı büyük inler (mağaralar) 
da bu özgün karstik yapının tipik örnekleridir. Bunlardan çok tanınmış, turistik önem de 
kazanmış bazıları şunlardır. Suluin (Finike), Kırkgözler, Karain, Kocain (Antalya-Döşe-
mealtı), Zeytintaşı (Serik), Altınbeşik (İbradı), Yalandünya (Gazipaşa), Damlataş (Alan-
ya) mağaraları.

Kıyılarda akarsular ağızlarında, suyun gücü oranında oluşmuş kıyı ovaları; dağlar 
arasında ya da ardında kapalı havzalar, buralardaki göller, yeraltından denize ulaşan 
sular da bölge coğrafyasının özgün yapılarıdır.

Bu genel fiziksel yapı içerisinde doğal bitki örtüsü de önemli ve özgün nitelik 
gösterir. Karadeniz kıyılarındaki denli olamamakla birlikte özellikle denize bakan ya-
maçlar ormanlarla; tipik Akdeniz bitki örtüsü ile kaplıdır. Kıyılarda kızılçam, Akdeniz 
selvisi, keçiboynuzu, Akdeniz meşesi (pinar), dağ çileği (sandal), çitlenbik, zakkum, 
mersin, hayıt;... en çok rastlanan ağaçlardır. Bir damla su ve bir avuç toprağın bulu-
namayacağı, ‘ot bitmez’ diye düşünülebilecek yalçın kayalıklarda (ya da binlerce yıllık 
antik kent kalıntılarının taşları üzerinde!) bu bitkilerin, ağaçların fışkırıp büyüdüğü çok 
sıklıkla görülebilir. Daha yükseklerde, 1500 metreden sonra karaçam, ardıç, sedir (kat-
ran) ağaçları ve daha yüksek yaylalarda otlaklar yer alır.

Ne yazık ki; günümüzde bu dağların doğal yapısı; karstik kanyonlar, inler, düden-
ler, dereler, çaylar, göller, … gibi doğal bitki örtüsü ve hayvanları da insan eliyle hızla 
yıkım ve kıyıma uğratılmakta, soyları tüketilmektedir.

2.1.2. DAĞLAR OVALAR

Batı Toroslar Antalya körfezini kuzeyden bir yay gibi kuşatır. Bu yayın batı kesimi; 
Fethiye körfezi ile Antalya körfezi arasındaki yarımada Teke Yöresi, Tekeli Yaylası olarak 
adlandırılır ki bu bölgeye eski çağlarda Likya adı verilmiştir. Bu dağların denize yakın 

Foto 2.1.1. Antalya kent merkezinden Beydağları’nın görünüşü 
(http://www.antalya.gov.tr/icerik/13/199/resimlerle-antalya.html)
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kesimlerinde Antalya’dan Fethiye’ye değin arazi üzerinde belirlenmiş Likya Yolu adı ve-
rilen bir izlentide (güzergah) yürüyüşler düzenlenmekte; yerli yabancı gezginler doğal 
ve tarihi zenginlikleri doyasıya izleyip yaşayabilmektedirler.

Batı Toroslar yayının Antalya körfezi ile Mersin körfezi arasındaki doğu kesimi ise 
Taşeli Yaylası olarak bilinir. İlk çağlarda bu bölgenin Konya’ya yakın kuzey kesimleri 
İsauria olarak adlandırılmıştır.

Teke ve Taşeli yaylaları arasında Antalya kenti doğusundaki orta bölgede ise kı-
yılarda Aksu, Serik, Manavgat alüvyon ovaları yer almakta olup dağlar denizden daha 
uzaklarda kalmışlardır. İlk çağlarda bu kıyı bölgesine Pamfilya; kuzeydeki dağlık bölge-
ye ise Psidya denilmiştir.

“Toroslar bugünkü halini uzun jeolojik dönemler geçtikten sonra almışlardır. Silü-
riyen ve bunu izleyen Devoniyen’de buraları deniz istilasına uğrar… Ekseriya şistlerin 
üzerini örten esmer renkli, bazen kristalleşmiş kalın kalker tabakaları Permokarbonifer 
adı verilen devrede oluşmuştur.

Paleozik sonlarında orojenik hareketler tekrar başlar ve Toroslar genellikle sular-
dan kurtulur. Bölge üst Kretase’ye kadar sular dışında kalır ve aşınmasına devam eder. 
Bu devirde genel bir alçalma olur ve  deniz tekrar geri gelir, Permokarbonifer tabaka-
larının üzerini örter. Bu gün Güney Anadolu yükseklilerini bir kapak gibi örten kalın 
kalkerler bu sakin denizlerin dibinde oluşmuştur.

Kretase sonunda deniz rejimi sona erer, Paleosen başlarında kıvrılma; yani deniz 
dibinde oluşmuş kalker tabakaların yükselmesi dönemi başlar ve bölge sular dışına çıkar, 
şiddetli yüzey aşınmaları yeniden başlar.

Pliyosen’de yeniden geniş ölçüde tektonik hareketler olur. Bu dönem sonunda ve IV. 
Zamanda biraz daha değişiklikler olur; tektonik ve karstik çöküntü alanlarında birçok 
tatlı su gölleri teşekkül etmiştir. Elmalı ovası, Bozova, Bucak çöküntüleri gibi…

Akdeniz Bölgesi’nde buzul aşındırmasının önemi yoktur ancak karstik aşınmanın 
önemi pek büyüktür.

…

… Teke yaylasında genellikle temel Jüra ve Eosen flişidir. Bu bölgenin her yerinde 
örneğin serpantin ve radyolaritler Kemer, Tekirova yakınları, Alakır vadisinde yeşil kır-
mızı renkleriyle yaygın olarak görülür. Birçok yerde Üst Kretase kalkerleri flişin üzerini 
örtmüştür, asıl sıradağları oluşturan da bu yapıdır. Kalkerin kalınlığı yerine göre değişir. 
Örneğin Beydağları’nda kalındır, bazı yerlerde çok incelmiş parça parça kalmıştır (Sa-
raçoğlu, 1989).

…

Dağlar ve ovalar bu bölümde Antalya kenti batısından; kent merkezinden baktığı-
mızda hemen karşımızda görülen Beydağları’ndan başlanarak incelenecek; Teke Yöresi 
tamamlandıktan sonra orta bölge ve Taşeli Yaylası ele alınacaktır.

Bu bölümde yararlanılan en önemli kaynak; metinler içerisinde ve kaynakçada 
yeri geldikçe belirtildiği üzere coğrafya öğretmeni Hüseyin Saraçoğlu’nun kitap ve hari-
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talarıdır. Saraçoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı 1989 yayını “Akdeniz Bölgesi” kitabının 
eki olan 1/5000 ölçekli özgün haritanın Antalya İli’ni kapsayan kesimleri üç parçaya 
bölünerek her biri A3 kağıt boyutunda olmak üzere bu kitabımızın eki olarak da veril-
miştir (Bkz. Harita 2.1.1; 2.1.2: 2.13). Yörenin, coğrafi, fiziksel, yerleşimsel konumunun 
daha iyi anlaşılması için aşağıdaki metinlerin adı geçen haritalarla birlikte incelenmesi 
yararlı olacaktır.

BEYDAĞLARI

Teke yöresinin doğu kesiminde Elmalı ovası ile Antalya körfezi arasındaki geniş 
bölgede yer alan yüksek sıradağlar takımına genel olarak Beydağları denir. Eskil çağ-
larda Likya’nın bu dağları Masikitos olarak adlandırılmıştır. Osmanlı döneminde bu dağ-
lık bölge İğdir ve Kardiç (İğdir ma Kardiç) nahiyesi olarak adlandırılmıştır.

Antalya kentinden güneybatıya bakıldığında önde Akdeniz, ardında 2500 metre-
lere yükseliveren başları dumanlı, yılın büyük kesiminde dorukları karlı Beydağları eşsiz 
bir görünüm sergilerler. Yaylalarında tekeler, boğalar; yalçın kayalıklarında geyikler ge-
zen; derin koyaklarında deli çaylar akan bu dağlar üzerine tarih boyunca çok söylence-
ler (efsaneler, mitler) anlatılmış, yazılmıştır (Tuncel, 2011).

Bu özellikleri ile bu bölge 1972 yılında “Antalya Olimpos Beydağları Sahili Milli 
Parkı” olarak ilan edilmiştir

Önde, denizin hemen ardında görülen bu dağlar Beydağları’nın iki ana kolundan 
biri olan kıyı sıradağlarıdır. Asıl Beydağları ise bu kıyı dağlarının ardında Elmalı ovasının 
güney ve doğu kesimindeki daha yüksek dağlardır. İki sıra arasında Alağır (Alakır) çayı 
yer alır. Ünlü Beydağı Yaylası Alağır çayı başlangıcında bu yüksek dağlar arasındadır.

Kıyı dağlarının eteklerinde küçük akarsu ağızlarında küçük ama tarım yapılabi-
len, sulanan düzlükler, ovalar yer alır. Bunlar güneyden kuzeye doğru Karaöz, Adrasan, 
Çıralı, Tekirova, Göynük, Beldibi ovalarıdır. Bu ovacıklar yörede olağanüstü bir gelişme 
gösteren turizmin baskısı nedeniyle tarım alanları giderek daralmakta turistik ve kent-
sel yapılar doğayı da yıkıma uğratarak her yeri doldurmaktadır.

Kıyı Beydağları

Türkiye’nin en güney uçlarından olan Gelidonya Burnu; Beşadalar’dan başlayıp 
kıyılara koşut ve biraz içerilere doğru kuzeye doğru uzanırlar. Bunlardan Antalya’dan 
görülen en son güney uçta olanı; Adrasan ve Ceneviz limanları arasındaki Musa Dağı’dır 
(997 m). Dağın üzerinde ve kuzey eteklerinde Olimpos eskil kenti limanı ve günümüzde 
plajı yer alır. Musa Dağı (Foto 2.1.2) güneyindeki Adrasan ve Karaöz arasındaki Markiz 
Dağı (997 m) Antalya’dan görünmez.

Musa Dağı kuzeyindeki Omurga Dağı doğu eteklerinde ünlü Yanartaş ve Çıra-
lı plajları bulunur. Homeros’un İlyada destanında anlatılan efsanedeki Bellarafontes, 
uçan at Pegasus’a binerek ateş saçan canavar Kimaira’yı buralarda öldürmüştür ancak 
canavar gömüldüğü yerden alevlerini yeryüzüne göndermeyi günümüzde de sürdür-
mektedir (Yanartaş).

Daha kuzeyde Tekirova-Kemer ardlarında yukarıda; genel girişte kısaca değinilen 
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Tahtalıdağ (2366 m) tüm görkemi ile yükselir (Foto 2.1.3; 2.1.4). Eskil çağlarda Olim-
pos Dağı olarak anıldığı düşünülen bu dağın adına bağlı olarak Beydağları Milli Parkı’na 
Olimpos sözcüğü de eklenmiş olmalıdır. Günümüzde bu dağ, eteklerindeki Beycik ya-
kınlarından doruğa doğru kurulmuş olan teleferik ile daha çok tanınmaktadır. Bu araçla 
15 dakikalık bir sürede doruğa çıkılıp Finike’den Manavgat ve Alanya’ya doğru tüm 
çevre izlenebilir.

Tahtalıdağ doğu eteklerindeki Ulupınar’ın suyu Çıralı’ya; Yarıkpınar’ın suyu Ba-
ğırsak deresi ile Tekirova’ya ve kuzeyde daha yukarılardaki Tamtir pınarlarının suyu da 
eskil çağlarda yapılmış su yolları ile Faselis kentine akıtılmıştır. Dağın kuzeyinde ise 
eskil çağlarda Klimaks olarak bilinen Kesme Boğazı  (Foto 2.2.10) bulunur. Klimaks 
sözcüğü basamaklı yükselen bir yapıyı tanımlar. Bu tanıma uygun olarak Kesme Boğazı 
çok derin uçurumlar, kapızlar, kanyonlar dibinde dik kademelerle yükselen, tabanında 
dev kazanları bulunan olağanüstü bir jeolojik, doğal yapıdır. Tahtalıdağ ve kuzeyindeki 
Hasan Dağı’nın suları Kesme boğazından aşağıda eskil (antik) adı İdiros olan Ağva Çayı 
adıyla Kemer ilçesi güneyinde Kiriş kıyılarında Akdeniz’e boşalır. Bu çay da taşkınları 
ile ünlüdür.

Tahtalıdağ batı yüzünün pınarları ve yağış suları Alağır çayına akar.

Kemer ilçe merkezi ile Kiriş oteller bölgesi arasında Ağva Çayı kuzeyinde Çalış 
Dağı (320 m) bulunur. Yüksekliği çok olmasa da bu dağ üzerinde barındırdığı Olbia 

Foto 2.1.2. Musa Dağı (Adrasan kıyılarından)

Foto 2.1.3. Tahtalıdağ. 2366 m (Foto: Kemal 
Güneş)

Foto 2.1.4. Tahtalıdağ Kumluca-Antalya yo-
lundan görünüş
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eskil kenti (Şahin S. 2002) ve Birinci Dünya Savaşı’ndaki Antalya için önemli bir rolü ile 
ünlüdür. Teğmen Mustafa Ertuğrul bu tepeye yerleştirdiği topları ile Kemer kıyılarına 
yanaşan bir Fransız gemisini batırmış; subay ve erlerini de tutsak alarak Antalya’ya 
götürmüştür. Mustafa Ertuğrul bundan sonra da bu kıyıları haraca kesen bir Fransız 
gemisini daha yine Kemer açıklarında batırmış; böylelikle bu kıyılar biraz rahat yüzü 
görmüştür (Selekler, 1960). 1970’lerin başında ise Fransızlar Çalış Dağı’nın eteğinde 
Antalya kıyılarının uluslararası çapta ilk turistik tesisi olan Fransız Tatil Köyü’nü yaparak 
60 yıl sonra barışçıl amaçlarla bu kıyılara çıkabilmişlerdir.

Göynük kuzeyinde Çamdağ 
(1356 m), onun ardında Delikdağı 
(1654 m) yer alır (Foto 2.1.5). Bu 
dağ üzerindeki kısa bir doğal tünel 
biçimindeki delik Antalya’dan bile 
görülür. Bunların da arkasında üze-
rindeki TV verici kulesi Antalya’dan 
da görülebilen Sarıçınar (1811 m) 
bulunur. Bunun sağında (kuzey) 
Çalbalı Dağı (1651 m) ve eteklerin-
de balaban kayalıkları yer alır.

Konyaaltı plajlarının bitimin-
de Sarısu üstlerinde kente en yakın 
tepe ise üzerindeki döner gazinosu 
ile çok güzel manzaralar sunan Tü-
nektepe’dir. Sarısu Plajı’ndan (618 

m) yükseklikteki bu tepe üzerine de bir teleferik yapılmaktadır. (Foto 2.1.6)’da Tünek-
tepe’den Kemer’e doğru kıyı Beydağları’nın genel bir manzarası ve hemen önde Sıça-
nadası görülmektedir.

Çandır çayı sol yakasında önde Hurma, Çakırlar artlarında Girevit Tepesi (808 m), 
Arapuçtuğu Tepesi (910 m) görünür. Bunların arkasında dağlar hızla yükselir; Çandır 
çayı sol yukarısında, güneydoğu eteklerinde Feslikan Yaylası bulunan Tunçdağı (2651 
m, Bereket Dağı da denir) ve onun da kuzeyinde Bakırlıtepe (2547 m) bulunur (Foto 

Foto 2.1.6. Tünektepe’den Kıyı Beydağları. Aşağıda 
önde Topçam Plajı, Sıçanadası, biraz ileride Çaltıcak 
koyları.

Foto 2.1.5. Delikdağ’dan, sedir kozalakları üzerinden 
Antalya Limanı ve Konyaaltı. (Foto: Kemal Güneş)

Foto 2.1.7. Antalya kentinden Bakır-
lıtepe (2547 m) ve Tunçdağı (2651 
m). Uzay gözlemevi ve Saklıkent  
kayak merkezi bu dağlar üzerinde.  
(Foto: Kemal Güneş)
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2.1.7). Bu tepe üzerinde kurulmuş bulunan TUBİTAK Ulusal Uzay Gözlemevi’nde Türki-
ye’nin en büyük robotik teleskopu ile uzay gözlemleri yapılmaktadır. Bakırlıtepe etekle-
rinde Saklıkent kayak merkezi ve yerleşim yeri yer alır.

Yeniden kıyıya yaklaşıp kuzeye doğru bakılırsa; Güllük Dağı (1230 m), Kırkgöz su 
kaynakları üzerinde Darım Dağı (1557 m); Çubuk Boğazı (925 m) inişine girerken solda 
Kadın Dağı (1445 m), sağda Mercimek Dağı Beydağlarının güneyde deniz kıyısında 
başlayan bu ilk sırasının kuzeyde Antalya kentinden görülebilen son yükseltileri olarak 
sayılabilir. Antalya Korkuteli yolu üzerindeki Güllük Dağı eskil çağlarda Solimos olarak 
anılır ve üzerinde İskender’in bile zapt edemediği söylenen Termesos kenti kurulmuş-
tur. Güney ve doğu eteklerinde Düzlerçamı ormanı; Karaman çayının kollarını oluşturan 
çok dik ve derin Mecene ve Güver kapızları (kanyon) bulunur. Soyları tükenmiş, tüken-
mekte olan dağ keçileri, alageyikler, vahşi kediler karakulak “Caracal” bu yörede halen 
bulunmakta ve korunmaktadır. Bu özellikleri ile bu bölge de 1970 yılında Güllük Dağı 
(Termesos) Milli Parkı olarak ilan edilmiştir.

Asıl Beydağları.

Yukarıda anlatılan kıyı 
Beydağları’nın arkasında, 
batısında yer alan öndekiler-
den daha yüksek (ortalama 
2250 m), genel olarak mer-
mer kalker bünyeli dağlar 
Asıl Beydağları’dır. Kıyı sıra-
dağlarının çok keskin, sivri 
şekilleri buralarda daha az 
görülür. Karstik çöküntüler 
ve buzul aşındırmasından 
ileri gelen çöküntüler; do-
linler, polyeler yerel deyimle 
“ovalar, kuyular” pek çoktur. 
Bu dağlar Elmalı Ovası doğu-
sundan kuzeye Korkuteli’ne 
doğru uzanırlar. En yüksek 
noktalar Finike kuzeyinde 
Avlan Beli’nin doğu ve ku-
zey yamaçlarıdır. Buradan 
kuzeydoğuya doğru uzanan 
sıradağların en yüksek nok-
tası da güneybatı eteklerin-
de Avlan Gölü bulunan Kızlar 
Sivrisi’dir (Foto 2.1.8).

Kızlar Sivrisi (3070 m): 
Yöre halkınca Kız Memesi; At 
Kuyruk Sallamaz” adlarıyla 
da bilinen bu dağ Beydağla-Foto 2.1.8. Kızlarsivrisi (3070 m) Batı Toroslar’ın en yüksek 

noktası. (Foto: Kemal Güneş)
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rı’nın, Batı Toroslar’ın ve Anadolu yarımadasında Antalya’dan Samsun’a çekilen çizginin 
batısındaki en yüksek noktasıdır. Dağın başında birbirine yakın yer ve yükseklikte üç 
ayrı doruk noktası bulunur. Burada buluşmak üzere sözleşen iki aşığı yanıltıp kavuşma-
larını engelleyen bu durum eskil söylencelere de konu olmuştur (Tuncel, 2011)

Kızlar Sivrisi ile başlayan kuzeydoğuya; Korkuteli’ne doğru uzanan sıradağlar üze-
rinde 3000 metreyi aşmayan; yine de 2700 metreyi aşan doruklar yer alır. Bunların batı 
yüzleri Elmalı ovasına; doğu yüzleri de Alağır vadisine bakar, suları baktıkları yere doğru 
akar.

Muhaylı Dağı (2614 m) eteklerinde susuz ama bol çiçekli ve çakmak taşlarıyla 
ünlü Çakmak Yaylası vardır. Yakın geçmişe değin uzak yakın köyler düğen taşını bu-
radan gelip almışlardır. Biraz doğudaki Akdağ veya Ziyarettepe (2833 m) Antalya’dan 
tepesi kesilmiş bir çadır şeklinde görünür. Bu dağlar ve biraz güneydeki Kartal Dağı 
(2640 m) arasındaki…”geniş yüksekliğe Karabayır yaylası denir. İnişli çıkışlı, su ve ot 
bakımından fakir yerlerdir… Bu kadar elverişsiz şartlara rağmen hayvana iyi yarar, 
çabuk semirtir.” (Saracoğlu, 1989, s 217).

Kuran Dağı (2481 m) asıl Beydağları’nın en kuzeyinde, Korkuteli güneyinde yer 
alır. Korkuteli’nden güneye Elmalı’ya doğru, Kuran Dağı eteklerinde susuzlar denilen bir 
takım küçük çöküntü ovaları yer alır. Buralarda buğday ekilir, hayvancılık yapılır.

ELMALI OVASI VE ÇEVRELEYEN DAĞLAR

Elmalı ovası, ortalama 1050 m yükseklikte yaklaşık 15 000 hektar büyüklüğünde 
2500, 3000 m yükseklikte dağlarla çevrelenmiş bir kapalı havza konumundadır. Bu 
yüksekliklere karşın ovanın denize uzaklığı 50, 60 kilometreyi geçmez. Batı Toroslar’ın 
en yüksek karlı dorukları, eteklerinde ardıç, sedir ormanları; gölleri, düdenleri ile çok 
ilginç, verimli bir coğrafya oluşturur. Ovanın kuzeydoğusunda Elmalı Dağı (Aksivri 2490 
m) eteklerinde kurulmuş bulunan Elmalı ilçe merkezi bu doğal zenginliklerle gelişmiş; 
Osmanlı tarihinde Teke Yöresi’nin en gelişmiş yerleşim, kültür ve idari merkezlerinden 
biri olmuştur.

Ovanın doğusunu Beydağları kapatır. Batı Toroslar’ın en yüksek doruğu Kızlar 
Sivrisi (3070 m) doğuda Alakır Çayına, güneyde Akçay’a bakar; suları Finike körfezine 
akar. Kızlar Sivrisi’nin karşısında, ona yakın yükseklikteki Akdağlar Uyluktepe (3014 m) 
ise ovayı batıdan kapatır ve Kaş, Fethiye’ye doğru bakar, suları da Saklıkent Kanyonu 
ile ünlü Karaçay ve oradan da Eşen Çayı’na akar. Eskil çağlarda Akdağlar Kragos olarak 
anılmaktadır. Daha kuzeyde, Dirmil güneyindeki Boncuk Dağları (2418 m) da Antikra-
gos olarak adlandırılmaktadır (Şahin, 2002).

Yüksek dağlarla çevrilmiş bu kapalı havzanın dört ayrı köşesinde, dört ayrı bo-
ğazdan (gedik, geçit, bel) komşu havzalarla ya da denizle bağlantısı vardır. Günümüzde 
devlet karayolları buralardan geçmektedir. Çevresindeki dağlarla birlikte bu geçitler 
aşağıda sıralanmıştır.

1- Kuzeydoğuda Karamanlı Beli (1290 m): Koru (2124 m) ve Kuran (2481 m) 
dağları arasından Korkuteli ile bağlantıyı (53 km) sağlar. Elmalı’dan Antalya’ya en kısa 
ve uygun yol budur.
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2- Güneyde Avlan Beli (1120 m): Kızlarsivrisi (3070 m) ve Kohu Dağları (2541 m) 
arasındaki geçittir. Denize en kısa yol budur; Elmalı-Finike 67 km.

3- Güneybatıda Sinekçi Beli (1380 m) ve Kuruova Beli (1560 m): Susuz 2350 m) 
ve Kohu (2541 m) dağları güney eteklerinden ile Kaş’a bağlantıyı sağlar (95 km). Sinek-
çi Beli’nden inilirken sağa sapılırsa Sütleğen ve Bezirgan üzerinden; Katrandağı (1850 
m) batı eteğindeki Lengüme (Belpınarı 1080 m) ve daha aşağıda Yumrutepe (840 m) 
geçitlerinden Kaş’a uğramadan doğrudan Kalkan’a inilir.

4- Kuzeybatıdan Güğü Beli (1850 m), doğuda Elmalı Dağı (2490 m), Kızılcadağ 
(2598 m); güneybatıda İblis Dağı (2604 m) arasındadır. Bölgenin en yüksek geçidi olan 
Güğü Beli’nden geçen yol Seki üzerinden Antalya-Fethiye karayoluna bağlanır.

Elmalı ovasını çevreleyen dağlar üzerinde ve eteklerinde Söğle, Ördübek, Pala-
mut, Dargas, Çavdır, Ağrıma, Sütleğen, Gömbe, Girdev, Eren Yaylası (türküsü ile ünlü), 
… gibi birçok yaylar; Çığlıkara, Çamkuyuları (Bucak) gibi sedir orman bölgeleri bulunur.

Elmalı ovasını güneyden çevreleyen yüksek dağların güneyinde, denize kadar 
olan bölgede Finike, Kaş arasında daha düşük yükseklikte birçok dağlar bulunur. Bunlar 
arasında; Finike kuzeydoğusunda Tocak Dağı (1223 m), batısında Gülmez Dağı (1828 
m), onun arkasında Alacadağ (2336 m); Kaş ilçe merkezi üzerinde Asas Dağı (1800 m) 
ve Kalkan’a doğru Sidek Dağı (804 m) sayılabilir.

SÖĞÜT GÖLÜ HAVZASI

Söğüt gölü havzası Elmalı ovası ve onu çevreleyen dağların kuzeyinde, Antalya, 
Burdur, Muğla il sınırları köşesinde, içerisinde Söğüt Gölü’nü (1349 m) de bulunduran; 
geniş ve yüksek bir düzlüktür. Sivas’tan (1250 m) daha yüksek; Muş ovasıyla aynı kot-
lardadır. Burası da dört bir yanından yüksek dağlarla çevrilmiştir. Bu dağların iç suları 
Söğüt gölüne; dış suları ise kuzeyde Burdur gölüne, batıda Dalaman, güneybatıda Eşen 
çayına, güneyde Elmalı ovasına, doğuda Kestel gölüne akar. Bu dağların başlıcaları 
şunlardır.

Rahat Dağı: Söğüt gölünün kuzeyinde, Çaltepe doruğu 2291 m yüksekliktedir. 
Üzerinde, eteklerinde pınarlar, gölcükler bulunur, bol sulu otlu bir yayladır. Yazın çıkan 
insan ve hayvanlar rahat ettikleri için buraya Rahat Dağı denilmiştir. Çiçekligedik’ten 
güneydoğudaki Osmankalfalar Göleti’nin yanı sıra, batıda Gölhisar-Yapraklı Barajı 
da görülebilir. (Kemal Güneş, http://www.antalya-seriilan.com/author_article_print.
php?id=227). Rahat Dağı kuzeydoğusunda Büyük ve Küçük Ali Fahrettin (Yerel deyişle 
Alı Faradın) ovaları yer alır.

Kızılcadağ: Göl çukurluğunun güneyinde Kızılcadağ kütlesi yer alır. Antalya-
Fethiye karayolundan sağında (kuzeyindeki) dağ; Rahat Dağı solundaki ise Kızılca-
dağ’dır. Ziyarettepe doruğu 2591 m yüksekliktedir.

Söğüt gölü havzasını batıdan Koçaş Dağı (2095 m), doğudan Koru Dağı (2124 m) 
kapatır.

YUKARI DÜDEN HAVZASI, KORKUTELİ, BUCAK

Yüzeyden akan bir ırmak görülmese de bu bölge sularını yer altından Kırkgöz kay-
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naklarına, oradan da Düden çayına gönderir. Bu bakımdan bölgeyi çevreleyen dağlar 
bu havza kapsamında ele alınacaktır.

Korkuteli ovası yukarıdaki bölümlerde görüldüğü üzere güney ve doğuda Beydağ-
ları, batıda Koru Dağı ile kapatılmıştır. Daha kuzeyde ise Burdur ili sınırları içerisinde 
kalan Bozmusa (2272), Kestel (2331 m) ve Gravgaz (2276 m) Dağları havzayı sınırlar. 
Kuzeydoğuda ise Bucak, Melli arasında 1500 metreyi geçmeyen yüksekliklerde Kumar, 
Katran, Karlık Dağları sayılabilir.

Bu havza dağları arasında ve eteklerinde Sülekler, Varsak, Söbüce, Taşkesiği yay-
laları; yukarı ve aşağı Bozova, Kestel gibi ovalar yer alır.

Bu kapalı havzaya giriş çıkışı sağlayan boğaz ve geçitler de ünlü ve önemlidir.

Çubuk Beli (925 m): Antalya-Burdur yolu üzerinde, Kadın ve Mercimek dağları 
arasında, “Yol ver bana Çubuk Beli …” türküsü ile ünlü.

Çeltikçi Beli (1225 m): Antalya-Burdur yolu üzerinde, Aladağ eteğinde, Bucak’tan 
Burdur gölü havzasına geçişi sağlar. Yakın geçmişte bu geçidin Bucak yönüne Teke 
yüzü; Burdur yönüne ise Hamit yüzü (Hamitoğulları’ndan …) denilmiştir.

Tahtalıbel (970 m): Antalya-Korkuteli yolu üzerinde, Yenice boğazı ve Elmalı Be-
li’nin yukarısında.

Ekmekçi Beli: Korkuteli-Fethiye yolu üzerinde, Koru Dağı’ndan Söğüt havzasına 
geçit verir.

Ali Beli (1550 m): Koru Dağı kuzey eteklerinden kuzeyde Tefenni’ye doğru Gend de-
resi, güneyde Korkteli’ne doğru da Bozçay (Salamut boğazı) iner. Ali Beli tepe noktasıdır.

ORTA BÖLGE

Batıda Tekeli, Doğuda Taşeli yaylaları arasında orta kalan bölgenin ilk göze çarpan 
niteliği Aksu, Köprüçay ve Manavgat gibi üç büyük ırmak; bunların denize döküldüğü 
yerlerde birikinti (alüvyon) ovaları ve ırmaklar arasında kuzeyden denize doğru uzanan 
yüksek dağ sıralarından oluşan bölgedir. Eskil çağlarda bu bölgenin Alanya’ya değin 
uzanan kıyı kesimleri Pamfilya, dağlık kuzey kesimleri ise Psidya olarak adlandırılmıştır.

Irmak ve vadi tabanlarının çok derin olması, tabanın çok yükselmemesi nedeniyle 
deniz iklimi ve bitki örtüsü de kilometrelerce içerilere doğru sokulur ama bu bölgelerde 
kıyı ovaları dışında tarıma elverişli ovalar, düzlükler çok azdır.  Kıyılar dışında arazinin 
asıl görüntüsü çok engebeli, yalçın kayalıklar, dağlardan oluşur. Bu bölgedeki dağların 
yükseklikleri Teke yöresindekilere oranla düşüktür, 2500 metreyi geçmez.

Antalya il sınırları içerisinde doğudaki en yüksek nokta olan Bozburun Dağı (2504 
m) Antalya-Serik arasında karayolundan, kıyılardan kuzeye bakılınca doruklarındaki 
karlarıyla görülür (Foto 2.1.9). Bozburun kuzeybatısında Söğüt (1900 m), kuzeydoğu-
sunda Hopbilla (1900 m) dağları bulunur. Bu yüksek bölgede dağlar kuzeye doğru yük-
selerek devam ettiklerinden ve bir bütün oluşturduklarından Isparta ve Konya sınırları 
içerisinde kalan dağlar da burada kısaca anılacaktır. Köprüçay sağ yakasında Beydili 
köyü kuzeybatısında Sarpdağ (2250 m), Kuyucak Dağı (2050 m), daha kuzeyde Kızıl-
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dağ (1875 m) yer alır. Isparta kent merkezi batısında, Eğridir gölü güneyindeki Davras 
Dağı (2635 m) bir kayak merkezi olma yolundadır.

Bu yörenin en yüksek noktası Dippoyraz (Dedegöl) Dağı (2992 m) Köprüçay sol 
yakasında, Beyşehir gölü güneybatısındadır. Antalya Yörüklerinin de çıktığı Anamas 
Yaylası Dedegöl Dağı kuzeyinde Güllüce Dağları eteklerindedir. Daha güneye doğru Du-
manlı Dağı (2403 m),  Akdağ (2333 m), İtdelmez Dağı bulunur.

Bu dağlardan aşağısı, güneyi ve doğusu Manavgat ırmağı havzasına bakar. Akdağ 
doğusunda güneye doğru Gembos (1130 m) ve Eynif (1000 m) çöküntü ovaları uzanır. 
Gembos ovası güneyinde Çandır (Seyran) Dağı (230 m), Eynif ovası güneyinde bir baş-
ka Akdağ (1991 m) ve onun eteğinde Kesikbel yer alır. Manavgat kuzeyinde, Avason 
- Unulla arasında Dede Dağı (1634 m) ve ırmağın sol yakasındaki Gürlen Dağı (1620m) 
bölgede denize en yakın ve en yüksek dağlardır.

Bu orta bölge de öylesine dağlık, kayalık, yüksek bir bölgedir ki kıyıdan iç kesim-
lere geçit vermez. Türkiye karayolları haritasına bir bakmak bu durumu açıkça ortaya 
koyar. Antalya’dan Isparta’ya ve Manavgat doğusunda Akseki üzerinden Konya’ya çı-
kan iki yol dışında çıkan iç bölgelere bağlanan düzgün, işlek karayolu yoktur ancak 
yine de dağlar arasında “bel” adı verilen eskil çağlardan bu yana kullanılmış, geçit-
ler vardır. Bunlardan Imrasan (Emir Hasan; Teke geçidi 1320 m), Bademlibel (1450 
m) Akseki-Beyşehir arasında; Kesikbel ise Taşağıl-Eynif ovası arasında günümüzde en 

Foto 2.1.9. (Sağda) Bozburun Dağı (2504 m) Doğu Antalya’nın en yüksek dağı.  
(Foto: Kemal Güneş)
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çok kullanılan geçitlerdir. Bunlardan başka Çaltı Beli, Devebeli (Sanlıbel), Yapma Beli,  
Sinne Beli, Olukköprü; İbradı kuzeyinde Toka Beli, Halaç Beli; daha kuzeyde Döşeme 
Beli, Emrettin Beli, İncebel, Erik Beli,  Senit Beli gibi doğal geçitler sayılabilir. Bunlar 
üzerinden artık kervanlar, yörük obaları geçmese de bu gün de yöresel ulaşıma olanak 
veren; birçoğu üzerinden köy ve orman yolları geçen; tarihsel, coğrafyasal değeri olan 
geçitlerdir.

TAŞELİ YAYLASI

Manavgat çayının havzasının sol yakasını kapatan dağlarla Taşeli yaylası başlar, 
doğuda Göksu havzası sonuna değin olan dağlık bölgeyi kapsar. Eskil çağlarda bu böl-
ge Klikya, kuzey kesimleri İsauria olarak adlandırılmıştır.

Taşeli yaylasında Tekeli’nin flişine karşılık en alt temelde şistler, devon arazisi 
ve Permokarbonifer oluşumlar belirleyici tektonik yapılardır. Topoğrafik yapının genel 
çizgileri “yüksek, geniş sürekli sıradağlar (üç sıra), derin vadiler, denize bakan çetin 
engebeli kıyı şeridi” olarak özetlenebilir. Yürümeye, tırmanmaya olanak vermeyen; üze-
rinde ancak geyiklerin, dağ keçilerinin gezebildiği sivri, keskin, yalçın kayalıklar; derin 
uçurumlar yörenin asıl olarak kireçtaşlarından oluşan karstik yapısının çok etkileyici 
örnekleridir. Dağların adları bile (Geyik Dağı, Gidengelmez Dağları) yörenin çetin yüzey 
şekilleri hakkında yeterli fikir verebilir.

Taşeli yöresi dağları kuzeydoğuda Beyşehir güneyinde Yünlü Dağ (2250 m), Küpe 
Dağı (2551 m) ile başlar, güneydoğuya doğru uzanır. Gidengelmez Dağları (2354 m), 
Seydişehir güneyindedir. Bir yüzü kuzeyde Suğla gölüne, bir yüzü Manavgat havzası-
na bakar. Eğrikar Dağı (2557 m) Akseki doğusunda peyniriyle ünlü Çimi ve Yedikaza 
Yaylaları arasındadır. Taşeli’nin en yüksek noktası Geyik Dağı (2890 m) daha aşağıda 
Gündoğmuş üstlerindedir. Onun da güneyinde tepesinde göl bulunan Akdağ (Karaha-
noğlu Dağı 2720 m) yer alır. Daha güneyde Alanya Dim koyağı üzerinde bir başka Akdağ 
(2461 m) daha vardır. Bu çizginin doğuya doğru uzantısında Beyreli Dağı (2059 m), 
Yunt Dağı (2245 m) Antalya il sınırlarına yakın dağlar olarak sayılabilir.

Taşeli’nin kıyıya daha yakın kuşağındaki dağlar arasında batıdan doğuya doğru 
Gündoğmuş güneyinde Susuz Dağlar (1734 m), Alanya üzerinde Deliklidağ (2182 m), 
Dim Koyağı’nda, Cebelireis (Reis Dağı; 1650 m) en yüksek ve kıyılardan görülenleridir.

Gazipaşa, Anamur aylaları sınırında kıyıya yakın ve yüksek dağlardır. Kuzey yönleri 
Göksu vadisine bakar.

Bu yüksek dağ ve yaylalara arasında ovalar, tarıma elverişli geniş alanlar yok-
tur. Ancak küçük alanlarda küçük ölçekli tarım yapılabilir. Yörede geçmişte göçebelik, 
hayvancılık yaşamın temelini oluşturmuştur. Oğuz Yaylası, Söbüçimen, Sülek, Söğüt, 
Gezlevi, Avsallar, İlvat, … gibi pek çok yaylalar vardır ancak buralar çok yüksek ve soğuk 
olup kışın kimse kalamaz ve gidemez. Ağustos sonlarında dönüş hazırlıklarına başla-
nılır. Oğlan kırıldığı, Eşek Kırıldığı, Yiğit Öldüğü gibi bazı yer adları yaylada kar ve 
soğuk koşullarının ne nedenli ağır ve tehlikeli olduğunu göstermesi bakımından anlam-
lıdır. Gündoğmuş kuzeyinde, Gidirise Beli yukarısında Çürük Dağı ve  Akdağ (2900 
m) arasında Susam Beli’nin (2250 m) üzerindeki Kervan Kıran Alanı’nda soğuk ve ti-
piden ölmüş yolculara ait iki binden fazla mezar vardır (Saraçoğlu, 1989, s 329, 346).
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Gidirise Beli, Ali Dürbe Beli, Eğri Korum Beli, Kızıl Geriş Beli Kızıliniş Beli, Alacabel, 
Rze Beli gibi çok sayıda bel ve boğazlar vardır. Bunlar, birkaçı dışında günümüzün mo-
torlu taşıt trafiği akışına izin veremediğinden eski önemlerini yitirmişler; bir çoğunun 
adları bile unutulmuş; değiştirilmiştir. Akseki-Beyşehir yolundan başka Manavgat-Ga-
zipaşa arasında iç bölgelere bağlanan tek karayolu, Alanya doğusunda Mahmutlar’dan 
girip çok sarp dağlardan boğazlardan geçerek Sarıveliler üzerinden Taşkent ve Hadim’e 
bağlanan yoldur. Bu yol bile her taşıtın aşamayacağı zorluklarla dolu, kışın her karda 
tıkanabilen; şehirlerarası genel ulaşımda çok kullanılmayan bir yoldur.

2.1.3. ANTALYA’DA BİR COĞRAFYACI, HÜSEYİN SARAÇOĞLU (Lionlu)

Bu kitapta Antalya’nın coğrafi tanıtımı konusunda en çok yararlandığımız kaynak-
lar, Hüseyin Saraçoğlu’nun Akdeniz Bölgesi; Bitki Örtüsü, Akarsular, Göller adlı coğrafya 
kitapları oldu. Bunlar yalnız Antalya değil;  tüm Türkiye konusunda araştırmacı ve me-
raklılar için seçeneksiz, vazgeçilmez birer kaynak niteliğindedir. Saraçoğlu’nun yapıtla-
rının belirgin ve ayırt edici özelliği, ele alınan konuların başka yayınlardan, yazarlardan 
aktarmaktan çok, bizzat yapılan araştırma, gözlem ve yorumlara dayanmasıdır. Deyim 
yerinde ise yazar demir çarık demir asa ile dere tepe, karış karış, ülkeyi dolaşmış; yöreyi 
iyi bilen köylülerle konuşmuş, incelediği coğrafyayı özümsemiş, sonra yazmıştır. Bütün 
bu işler kimse görevlendirmeden, yardım etmeden bir lise öğretmeninin kendi olanak-
ları; azmi, yurt ve meslek sevgisi ile yapılmıştır. Coğrafi tanıtım bölümünde yaptığımız 
alıntılarda kendisinin anlattığı konulara ne denli ilgi, merak ve sevgiyle yaklaştığı; bu 
duyguları okuyucuya da yansıttığı  görülür.

Yapıtlarından çok yararlandığımız değerli coğrafyacı, bilim ve kültür adamı Hüse-
yin Saraçoğlu’nu bu kitapta anmayı, tanıtmayı borç bilmekteyiz.

Antalya Lisesi’nin Cahit Külebi gibi ünü kendi kuşağını aşıp birkaç kuşak sonrası-
na ulaşan öğretmenleri vardır. Bunlardan biri de Lionlu olarak tanınan, 1936-1958 yılla-
rı arasında coğrafya öğretmenliği yapan Hüseyin Saraçoğlu’dur (Büyükyıldırım, 2014). 
Antalya Lisesi’ni 1942’de bitiren babam Lütfi Büyükyıldırım, öğretmeni Lionlu’dan söz 
ederdi. Benim bu lisede okuduğum 1961-67 yılları arasında da Lionlu hala bilinen bir 
öğretmendi ancak gerçek adı pek anılmazdı.

2014 yılında yıkılan Antalya Özel İdare İş Hanı’nın girişinde 1980, 90’lı yıllarda Milli 
Eğitim Kitabevi vardı. Akdeniz Bölgesi adlı kitabı burada görüp satın almış, yıllarca bir 
başvuru kaynağı olarak yararlanmıştım. Kitabın yazarı Hüseyin Saraçoğlu’nun tanıdığı-
mız Lionlu olduğunu sonradan öğrenmek benim için çok ilginç oldu. Bu kitabımızın ça-
lışmaları sürecinde Saraçoğlu’nun yapıtlarını daha ayrıntılı okuyup inceledikçe bu büyük 
bir emek, çaba ve yetkinlik ürünleri karşısında giderek artan bir ilgi ve hayranlık duydum.

Hüseyin Saraçoğlu Fransa’da Lyon Üniversitesi’nde eğitim görmüş olduğu için 
Antalya’da kendisine “Lionlu” denilmiş ancak; hiçbir zaman yabancı özlem ve özentisi 
içerisinde olmamıştır. Fransızca’yı ve Osmanlıca’yı iyi bilip konuşmasına karşın dersle-
rinde ve günlük yaşamında bu dilleri kullanmaktan özenle kaçındığı bilinir. Yapıtların-
da da bu nitelik açıkça görülür. Karmaşık bilimsel, teknik konuları yalın bir Türkçe ile 
anlatmış; pek çok coğrafi, teknik teriminin yerel dildeki karşılıklarını araştırıp ortaya 
çıkarmış, bunları kararlılıkla kullanmış, savunmuştur.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında başarılı bir gencin coğrafya okumak 
için Fransa’ya gönderilişi, Ankara’da kurulan ilk fakültelerden birinin Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi olması, en güzel binanın bu fakülteye verilmesi o dönemde coğrafyaya ve-
rilen önemin bir göstergesidir. Sonraki yıllarda bu anlayış giderek değişmiş, coğrafya 
dersi okullarda sınıf geçmek için katlanılması gereken bir yük olarak görülmüş; günü-
müzde meslek olarak da çok yeğlenmeyen, seçilmeyen bir dal konumuna gelmiştir.

Coğrafyanın ilgi alanı olan dağlar, ovalar, denizler, göller, akarsular; iklim, bitki 
örtüsü, ormanlar, köyler, kentler, yollar, nüfus, tarım, sanayi, ekonomi, … gibi konular 
değişik uzmanlık ve bilim dallarınca ayrıntılı olarak incelenip araştırılmaktadır. Ancak 
her disiplin bunu kendi bakış açısı ile ve belli bir dönemde, belli bir gereksinmenin kar-
şılanması amacıyla yapmaktadır. Çoğu zaman bu çalışma sonuçları uzman kurumların 
belgeliklerinde ulaşılması zor rapor, proje ya da tezler olarak kalmaktadır. Bunları bir 
bütünsellik içerinde ele alıp değerlendirerek, toplumun yararlanmasına sunacak olan 
coğrafya çalışmalarının eksikliği günümüzde de duyulmaktadır. Hüseyin Saraçoğlu 
bu durumu o yıllarda saptamış, coğrafyanın önemini yapıtlarında vurgulayıp anlatmış, 
uzun kitap önsözlerinde günümüzde de geçerli çok önemli iletiler bırakmıştır. Bunlar-
dan seçtiğimiz bazı alıntılar aşağıda sunulmaktadır.

…
Bizde coğrafyanın manası ve şümulü, gayesi tam olarak anlaşılmış değildir. Siste-

matik coğrafya dendiği zaman bunu kaç kişi anlar?...
… Şu tabaka şu devirde şöyle meydana gelmiştir, şunlar yatay doğrultuda böyle 

meydana gelmiştir gibi etüdler kimseyi ilgilendirmediğinden mekteplerde okutulduğun-
dan gayri hiç kimse yönünü coğrafyaya çevirmemiştir. …

…
Fransa’yı, İngiltere’yi Orta Avrupa’yı anlatan yabancı coğrafya kitaplarını gör-

dükten sonra memleketimizdeki karşılaştığımız gerçekler insana çok acı geliyor.
…
Bu memlekette etrafına coğrafi bir gözle bakmaya alışmış bir insan her adımda ve 

her konuda sürprizlerle karşılaşır; tabiatın bağışladığı bu kadar zenginliğe, her şeyin bu 
küçük yarımadada toplandığına hayran kalmaktan kendisini alamaz. Adeta üç büyük 
kıtanın bütün etkileri burada toplanmış, iç içe girmiş ve burada ayrıca seleksiyona 
uğramış, daha mükemmel şeklini bulmuş gibi bir şey…

… her köşenin kendisine göre iklim nüansları, namütenahi mikroklimalarının ta-
yini…

… üzerinde oturduğumuz şu yurdu, her türlü varlığını en ayrıntılı şekilde 
yazamazsak, her alanda girişeceğimiz, yapacağımız işlerin bir tarafı mutlaka eksik 
yarım yamalak kalmaya mahkumdur …

… bu iş elbette hazır cihetinden çevirilere benzemeyecektir, fedakarlık isteyecektir. 
Bunu başkalarının değil, mutlaka bizim yapmamız gerekmektedir.

…Larousse bunu almadı ise, bizim de ona uymamız mı gerekirdi, çeviriden bir 
santim daha öteye geçemeyecek miyiz?
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…

… İnsan bir işe kendisini vermedikçe onu sevmedikçe, gönülden benimsemedikçe 
iyi ve değerli bir eser meydana getiremez. İşte Türkiye coğrafyası da bizim için öyle oldu: 
20 senedir kafamız hep onunla meşgul oldu, onu o kadar benimsedik ve tetkik ettik ki 
bu gün Türkiye’de etüdümüzden geçmedik köşeler ve meseleler adeta kalmamış gibidir. 
Hangi dağın ve ovanın neresinde ne olduğuna, suyuna, iklimine, otuna, ormanına, 
yaylacılık durumlarına varıncaya kadar her şeyine, … nerelerde güner çamı olduğu-
na, .. nerelerde arıların ne tarzda yaylaya çıkarıldığına ve balların evsafına, hulasa 
en küçük coğrafi problemlere varıncaya kadar defterlerimize ve kafamıza geçirmiş 
bulunuyoruz.

…

…Coğrafi araştırmalarımızda yöresel deyimlerin ve coğrafi ünitelerin ortaya 
çıkarılması bizi en çok uğraştıran, devamlı dikkat ve bellek (hafıza) işletmek zorunda 
kaldığımız çok enteresan konulardan biri olmuştur.

…

F. Schader’in “Atlas de Geographie Historique’sinde meşhur tarihçi Leon Cahun, 
Türkçe’nin araziye yakıştırarak ad koyma konusundaki zenginliğine işaret eder.

Örnek:  Kırkgeçit, Dolangel, Kargasekmez, Kervankıran Beli, Gidengelmez dağı, 
.. gibi yer adları.

Boğaz, bel, koyak, kapız, düden, dökülgen, … gibi coğrafi terimler.

Bozyel, Karayel, Deliyel, Acıyel, Dökgün, … gibi yel adları.

 …

… hafızaya müracaat etmeyip de her şey defterlerde kalırsa faydalı, değerli bir 
iş asla meydana getirilemez. … mesela bir coğrafya haritasında nelerin doğru, nele-
rin yanlış olduğunu ilk bakışta ve beş dakika içerisinde bir insanın bilebilmesi ancak 
müktesep bilgileri, hafızası sayesinde olur ve bu da elzemdir.

…

Harita Genel Müdürlüğü’nün haritalarından çok istifade ettik. Biz tereddütsüz 
ileri sürebiliriz ki kendi emeğiyle iş meydana getiren, tam şahsiyetini almış müessese-
lerden birisi de bu dairedir…

…

Devlet Su İşleri mühendisleri ağır tenkitlere layıktır.… birçok göl kurutma ve 
baraj denemeleri, bir tarafı yapayım derken farkında olmadan diğer tarafı yıkma, bu 
bilgisiz, ölçüsüz ve pervasız, sorumluluk duygusundan uzak tutum zincirinden ancak 
birkaç halkadır.

…

… bir lise öğretmeninin bu kabil etüdler için zamanının darlığı, buna ilaveten 
tetkikat için maddi imkansızlıkları göz önüne getirilirse .... teferrüata dayanan eksiklik-
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lerin müsamaha ile karşılanacağını umarız. … daha iyisini, daha mükemmelini biz-
den sonra geleceklerin yapacakları tesellisiyle avunuyoruz.

Hüseyin Saraçoğlu yarım yüzyıl öncesinde alçak gönüllülükle böyle diyor ama ne 
yazık ki; beklenen kitaplar henüz yazılamadı, Saraçoğlu aşılamadı.

…

HÜSEYİN SADİ SARACOĞLU’NUN YAŞAM ÖYKÜSÜ (1903 – 1992)

Oğlu Tuğan Saraçoğlu ve torunu Ahmet Saraçoğlu’nun yazdıklarından derlen-
miştir.

1903 yılında Uşak ili, Ulubey kazası, Dutluca köyünde doğdu. Medrese ve rüştiye 
öğrenimlerini Uşak’ta tamamladıktan sonra İzmir’de Lise öğrenimi için köylü para top-
lar. Para veremeyenler kilim seccade verip yolcu ederler. İzmir’de kayıtların kapandığını 
öğrenince Uşak’a dönerken yanlışlıkla Bandırma vagonuna biner ancak değiştirmeyip 
İstanbul’a devam eder.  Haydarpaşa, Sirkeci ve Eminönü’nü sorarak İstanbul Erkek Li-
sesini bulur. İlk taksitini verip yatılı kaydını yaptırır ancak daha sonra para ödeyemeye-
ceği anlaşılır Derslerinde gösterdiği yüksek başarı nedeniyle okul müdürlüğü kendisini 
bir tavsiye mektubu ile o sıralarda İstanbul’a gelen Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’e gönderir. Bakanın onaylaması ile parasız yatılı öğrenci hakkı kazanır (1925). 
Eski Bakanlardan Celal Yardımcı, Emin Kalafat, Samet Ağaoğlu, Sıtkı Yırcalı, Nedim Ök-
men ve Rauf Denktaş’ın ağabeyi Cahit Denktaş gibi pek çok isim İstanbul Erkek Lise-
si’ndeki sınıf arkadaşları arasındadır.

Hüseyin Saraçoğlu, Kitaplar, Haritalar
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H. Saraçoğlu. Bitki Örtüsü, Akarsular, Göller kitabından (S. 144)
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1929 yılında liseyi bitirince ada vapurlarında bilet kontrol memurluğu yapmaya 
başlar. Bu sırada yeni Türkiye’yi yaratmak için katkı sağlayacak öğretmenler yetiştirmek 
amacıyla Cumhuriyet Hükümeti yurt çapında bir imtihan açar. Hüseyin Saraçoğlu bir 
arkadaşının haber vermesi ile bu sınava girer ve Avrupa’da okumaya hak kazanan 20 
öğrenci arasında yer alır. Koşulları son derece ağır olan yüklenme senedini; masrafı da 
kendisine ait olmak üzere öğretmen ve gazeteci Hakkı Tarık Us imzalar, böylece Fran-
sa’ya gönderilir. 7 yıl Lyon Üniversitesi’nde okuyarak Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Este-
tik diplomaları alıp 1936 yılında Türkiye’ye döner. Genç Cumhuriyet’e büyük katkıları 
olacak Sabri Esat Siyavuşgil, Enver Ziya Karal, Sebahattin Eyüpoğlu, Hilmi Ziya Ülken, 
Bedrettin Tuncel bu dönemde birlikte eğitim gördüğü önemli kişilerdir.

Hüseyin Saraçoğlu 1936 yılında Antalya Lisesi’nde öğretmenliğe başlar, 1937’de 
Misistireli ailesine mensup Esma Tüzken ile evlenir.

Saraçoğlu, Antalya Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı 22 yıl süresince devletin maddi 
ve manevi katkıları olmadan, kendi çabalarıyla çıktığı yurt gezileriyle Türkiye Coğrafyası 
hususunda kapsamlı çalışmalara imza atmıştır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel’in üniversiteye intisap etmesi talebini, üzerinde çalışmaya yeni başladığı Doğu 
Anadolu Bölgesi kitabının çalışmalarını gerekçe gösterip reddetmiştir. Yurt gezileri sı-
rasında kendi yörelerini çok iyi tanıyan şahıslardan edindiği yerel pratik bilgiyle, ge-
liştirdiği kendine özgü sistematiği birleştirmiş ve bu çerçevede ülkemiz coğrafyasının 

Soldan Sağa: Hüseyin Saraçoğlu, İsmet İnönü, Sıtkı Tekeli
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bütün özelliklerini toplayarak, derleyerek ve bilimsel metotları kullanarak oluşturduğu 
bilgi sentezini Türkiye Coğrafyası kapsamında kitaplaştırmıştır. Kitaplardaki harita ve 
desenler Orhan Kili tarafından yapılmıştır.

Hala aşılamayan ve daha iyisi yapılamayan eserlerinin basımında çıkan zorluklar dö-
nemin Antalya milletvekili Akif Sarıoğlu’nun çabalarıyla aşılabilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 
bütçesine özel olarak para konulmuş ve Doğu Anadolu kitabı böylece basılabilmiştir.

Hüseyin Saracoğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanmasında bir eğitmen olarak 
yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Çankaya›ya kabul 
edilmiştir. İlerleyen yıllarda dönemin Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı’nın ilgisini çek-
miş ve takdirlerini toplamıştır. 1958 yılında Ankara’da Milli Kütüphane’de görevlendiril-
miş, burada araştırma ve kitaplarının basım çalışmalarını yürütmüştür.

1965 yılındaki emekliye ayrılan Saraçoğlu Yalova’ya yerleşmiş, 1992 yılında bu-
rada vefat etmiştir.

Hüseyin Saracoğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığınca basılan Kitapları:

Doğu Anadolu Bölgesi (1956)

Bitki Örtüsü, Akarsular ve Göller (1956) 

Akdeniz Bölgesi (1968)

Kitaplarının yanısıra; Yeraltı Mağaraları, Göçmen Kuşların Türkiye Florasına Yaptı-
ğı Faydalar ve daha çok çeşitli konularda makaleleri Cumhuriyet ve Yeni Tanin gazete-
lerinde yayımlanmıştır.
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2.2. ANTALYA’NIN SULARI

2.2.1. YAĞIŞLAR VE AKIŞ

YILLIK YAĞIŞLAR

Antalya ili yıllık yağış ortalaması 784.9 mm’dir. İl merkezi ise, yıllık ortalama  
1 075.4 mm yağış ile Türkiye’nin en çok yağışlı illeri arasında yer alır. 

Aşağıdaki tablo Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 1950-2014 yılları arası öl-
çümlerine göre hazırlanmış olup bazı illerin yıllık toplam yağış yükseklikleri (mm/yıl) 
verilmektedir (http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m).

Bu iller, en çok ve en az yağış alan ve bazı büyük iller olmak üzere Türkiye yağışları 
hakkında genel bir fikir vermek üzere tarafımızdan seçilmiştir.

Tabloya baktığımızda Rize 2 239 mm yıllık yağışı ile açık farkla birinci sıradadır. 
Rize’den sonra yaklaşık 1000 mm’lik keskin bir düşüş olur ve 1264 mm yıllık yağış ile 
Giresun 2. Sırada yer alır. Antalya İl Merkezi 1 075.4 mm toplam yıllık yağışı ile Türkiye 
sıralamasında 6. olarak görünmektedir.

Ordu ve Bartın’dan sonra yıllık yağış miktarı 1 metrenin altına düşer.

Antalya yıllık toplam yağışta Türkiye’de 6. Sırada görünmektedir ama örneğin yal-
nızca kış yağışları; özellikle de Aralık (234 mm), Ocak (225 mm) yağışları dikkate alın-
dığında Rize’nin bile önüne geçer, 1. Sıraya çıkar.

1- Rize : 2239    

2- Giresun : 1264    

3- Zonguldak :  1211 

4- Muğla :  1159    

5- Hatay          : 1121    

6- Antalya :  1075.4 

7- Ordu :  1042

8- Bartın : 1036

....................................

İstanbul :  808    

İzmir :  690 

Bursa : 700  

Adana :  646

Mersin :  586

Isparta :  501

Burdur :  424

Ankara :  400

Eskişehir :  350

Konya :  320

Iğdır  :  253

Türkiye :  643

Tablo 2.2.1. Bazı illerin yıllık toplam yağış miktarları (mm/yıl)
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YAĞIŞ ŞİDDETİ

Birim zamanda; örneğin dakikada, saatte, günde düşen yağış miktarına (mm, kg) 
yağış şiddeti denir ki bu kavram da doğal ve sosyal yaşamda yağışın toplam miktarı 
kadar  belirleyici ve önemlidir. Her bölgenin değişik birim zamanlar için çok değişik ya-
ğış şiddeti istatistikleri ve hesapları vardır. Antalya ölçülmüş 1-12 saatlik yağış şiddeti 
değerleri ile Türkiye’de birinci durumdadır. Burada kış aylarında yağmur gök yarılmış-
casına, tufan gibi yağar; orta Anadolu’da bir bölgeye düşebilecek yıllık toplam yağmur, 
Antalya’da birkaç saat içerisinde düşebilir. Örneğin 1995 yılında Antalya’ya 12 saatte 
428 mm yağmur yağmıştır ki bu değer birçok ilimize düşen yıllık yağış miktarından 
fazladır (Örneğin, Konya 320 mm/yıl).  (http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/maksi-
mum-yagisalar.aspx#sfU)

HAVZA ORTALAMA AKIŞ VERİMİ

Bir havza ırmaklarından bir yılda akan toplam suyun (km3), havza alanına (km2) 
bölünerek 1 kilometrekarelik alandan 1 saniyede gelen su miktarı (l/s/km2) olarak ifa-
desine o havzanın akış verimi (q) denir.

Türkiye akarsu havzalarının verimlilik değerleri Bl. 1.1, sayfa 19’daki tablonun 
son sütunda verilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden görülecektir ki; Antalya havzası 
(q=17.5 l/s/km2) değeri ile Türkiye’nin akış verimi en yüksek ikinci havzasıdır (Doğu 
Karadeniz havzası, q=20.7 l/s/km2).

Antalya havzasının yıllık yağış miktarının Rize’nin neredeyse yarısı olmasına kar-
şın akış verimliliğinin yüksek olmasının nedeni Antalya bölgesinin komşu kapalı havza-
lardan da yer altı akışları ile beslenmekte oluşudur.

YAĞIŞ, AKIŞ VE BÖLGE COĞRAFYASI

Bir bölge yağışlarının tanımlanmasında önemli ölçütlerden biri de yağış/akış ora-
nıdır. Bu oran; havza ırmaklarından akan yıllık toplam su miktarının havzaya düşen yıllık 
toplam yağış miktarına oranı demektir. Bl. 1.1. sayfa 19’daki tablonun 6. sütununa 
bakıldığında görülecektir ki; Antalya hazası 0.74 akış/yağış oranı ile, tüm havzalar ara-
sında birinci durumdadır. 2. Sıradaki Doğu Karadeniz havzasında bu değer 0.68’dir 

Antalya’da “Kadıkaçıran yağmurları” ve fırtına. Antalya’da her yıl 3-5 kez görülen yağışlar-
dan biri.
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Sonuç olarak Antalya ve yöresi çok yağışlı, şiddetli yağışlı, yeraltı, yerüstü suları-
nın çok bol olduğu bir bölgedir.

Antalya’nın bu uzun süreli ve şiddetli kış yağışları geçmişte “Kadı Kaçıran Yağ-
murları” olarak ünlenmiştir. Yağmurlardan bıkan bir kadı Konya’ya tayinini istemiş. Yıl-
lar sonra gördüğü bir Antalyalı’ya da “yağmur hala yağıyor mu” diye sormuş!

Boğaçay’ın olağan taşkınlarına ait fotoğraflar Antalya sularının güç ve şiddeti 
hakkında bir fikir vermektedir (Foto 2.2.1.-2.2.4).

Bölgenin coğrafyası gibi topoğrafyasını da biçimlendiren öncelikle bu bol ve gür 
sulardır.

Dağların yamaçlarına çarpan şiddetli yağış suları Akdeniz’e doğru delicesine 
akışa geçer. Yaz boyunca gündüzleri yakıcı güneş ışınları, geceleri yaylanın soğuğu-
nun yarattığı sıcaklık farkları yamaç yüzlerini parçalamış, zayıflatmıştır. Bunlar ge-
nellikle kireçtaşlarıdır (kalker); “çetin engebe oluşmasına en elverişli kaya da budur”. 
Yamaç eğimlerinin de çok yüksek olması nedeniyle ayrışmış kaya parçaları büyük 
bir hızla sürüklenirler ve büyüklüklerine göre ilk indikleri düzlüklere, kıyılara yığı-
lırlar. “Tarlalar artık istifade edilemez hale gelir… Akdeniz bölgesinde sel köylüle-
rin birinci düşmanıdır… Yağışların, sellerin ne kadar şiddetle arazi tahrip edişinin 
farkına varmak için Antalya’nın Batısı’ndaki Çakırlar çukurunu, Göynük ovasını 
veya Fethiye’nin Akçayiçi’ni görmek yeterlidir. …Akdeniz Bölgesinde kalkere özgü 
şekiller öylesine gelişmiştir ki, buradan daha mükemmel örnekler belki de hiçbir ta-
rafta gösterilemez.” (Saraçoğlu, 1989, s 15).

…

Şiddetli yağış suları dik yamaçlar arasında yüzlerce metre derinlikte dik derin ko-
yaklar, kapızlar (kanyon) oymuştur. Yukarıdan bakınca derindeki akarsuyu görmek, ta-
bandan yürüyebilmek çoğu kez olanaklı değildir. Bunların da Antalya kentine en yakın 
örneklerinden biri 10 km kadar batıda, Düzlerçamı Ormanı içerisindeki Güver Uçuru-
mu’dur. (Foto 2.2.11)

Koca bir ırmak birdenbire yok olur; yerin dibine batar, vadi tabanında bir damla su 
görülmez. Birkaç, beş on kilometre yer altında aktıktan sonra (Düden) bir in (mağara) 
ağzından, bir kaya dibinden birdenbire adeta fışkırarak açığa çıkar (gürlevik). Manav-
gat Irmağı üzerinde bu gün Oymapınar Barajı suları altında kalmış bulunan Dumanlı 
Kaynağı, (Bkz. Bl. 2.3, s 194 foto) Urnula yakınlarında Altınbeşik Mağarası da bu tür 
yapıların çok bilinen örneklerindendir.

Halk, suların oluşturduğu bu doğal yapılara “kavraz, kısık, kapız, koyak, kesik, 
büngüldek, dev tenceresi, gürlevik, gedik, böğet, büvet, …” gibi adlar vermiştir.

Pek çok yer adları da yalçın doğa koşulları ve gür suların halkın yaşamında bı-
raktığı acıklı izlenimleri yansıtır. “Hamza boğulduğu, gelin düştüğü, Yusuf boğdu, sığır 
öldüğü, Arap uçtuğu, …” gibi 

Antalya bölgesi bu büyük su varlığı ile tarih boyunca su uygarlıklarının merkezi 
olmuştur (Bkz. Bl. 2.3.2).
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2.2.2. AKARSULAR

Antalya bol yağışlı ikliminin sonucu olarak akarsuları yönünden de çok zengin bir 
bölgemizdir. Öyle ki Antalya kent merkezi içerisinden hatırı sayılır iki ayrı ırmak akar. 
Birisi Boğaçay, öteki 15 km doğuda Düden Çayı.

Finike ilçe merkezinde yan yana iki ayrı ırmak deniz boşalır. Batıda Karaçay (Acı-
su) ve 500 metre doğusunda Akçay (Başgöz Çayı).

Manavgat Irmağı Manavgat; Korkuteli Çayı da Korkuteli ilçe merkezlerinin tam 
ortasından geçer.

Alanya ilçe merkezi içerisinde yeraltı su kaynakları ve yazın kurusalar da kışın 
önemli miktarda taşkın suları indiren Gümüşdere, Sak, Delicedere gibi deli çaylar var-
dır. Obaçay ve Dim Çayı da günümüzde Alanya kent sınırları içerisinde kalmışlardır.

Antalya akarsuları boyları kısa, rejimi düzensiz akarsulardır. Ancak bölgenin kış 
yağışlarının bolluğu, yazın da yer altı kaynaklarından beslenmeleri nedeniyle yıllık top-
lam verimleri yüksektir ve yazın da birer ırmak olarak akışlarını sürdürürler.

No Akarsu adı Yıllık akım 
(hm3/yıl)

Havza 
alanı
(km2)

No Akarsu adı Yıllık akım 
(hm3/yıl)

Havza 
alanı
(km2)

1 Eşen -Karaçay 454,12 150 13 Manavgat Çayı 4226,00 1268

2 Demre Deresi 163,89 960 14 Karpuz Çayı 131,15 303

3 Finike-Karaçay 161,28 15 Alara Çayı 971,31 879

4 Finike-Başgöz Çayı 118,69 222 16 Kargı Çayı 215,61 363

5 Finike-Tekke Pınarı 211,61 17 Dim Çayı 463,55 195

6 Finike Alakır Çayı 181,87 680 18 Sedre Çayı 86,32 158

7 Finike-Salur Pınarı 83,07 19 Bıçkıcı çayı 153,89 134

8 Boğaçay 201.31 824.70 20 Gökçeler Çayı 84 139

9 Kırkgöz Kaynakları 396,34 21 Diğerleri 2311,74

10 Düden Çayı 671,66 1847 Akarsular toplamı 15118,25 ?

11 Aksu Çayı 913,13 6557 Yeraltı suları toplamı 788.88

12 Köprüçay 2917,71 2330 GENEL TOPLAM 15907,13

Tablo 2.2.2. Antalya Bölgesi Akarsuları (DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü verileri ile)
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DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü verileri ile hazırlanan Antalya akarsuları tablosu yuka-
rıda verilmektedir. Burada verilen yıllık toplam akım değerlerine göre Antalya’nın en 
büyük akarsuları şöylece sıralanır.

1.  Manavgat Irmağı  : 4226 hm3/yıl
2. Köprüçay   : 2918 “
3. Alara Çayı ..  : 971 “
4. Aksu Çayı  : 913 “ 
5. Düden Çayı           :    672 “
6. Dim Çayı  :    464 “
… 

Aşağıdaki bölümlerde Antalya İli akarsuları batıdan doğuya doğru coğrafi, hid-
rolojik, jeolojik özellikleri ile ve ekli Saraçoğlu haritaları yardımıyla ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır (Bkz. Harita 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3). Akarsuların coğrafi konum ve havzaları, kol-
ları, çevrelerindeki eski ve özgün yer adlarıyla birlikte bu haritalardan izlenebilir (Bkz. 
Bl. 2.1.2)

Bu bölümün başlangıcında belirtmek gerekir ki; akarsularla ilgili kullanılacak sağ 
sol sözcükleri suyun akışına bağlı kavramlardır. Örneğin, sağ yaka ya da sol kol denildiği 
zaman suyun akışına göre sağda ya da solda kalanlar anlaşılmalıdır. Su mühendisliğin-
de alışılagelmiş bu yöntem; uygulamada kuzey, güney gibi yöne bağlı tanımlamalardan 
daha kolay ve kullanışlıdır. Bir akarsu içerinde bota binmiş giden adam kuzeyi, doğuyu 
şaşırabilir ama sağını solunu şaşırma olasılığı çok azdır.

EŞEN ÇAYI 

Yıllık akım: 1 173 hm3/yıl(1)

Havza alanı: 2 448 km2

Eskil (antik) çağlardaki adı Ksantos olan Eşen Çayı denize döküleceği son 20 ki-
lometrelik kesimde Antalya-Muğla il sınırını oluşturur, yukarı kesimleri Muğla il sınırları 
içerisinde kalır. Irmağın başlangıcı Söğüt gölünün güneyinde, Kızılcadağ’ın batı etek-
lerinde Kayabaşı, Çıvgalar yukarısındaki pınarlardır. Sağdan, Dirmil’den gelen Karçulha 
Deresi ve başka pınar sularını aldıktan sonra batıya doğru Seki yaylasından akar. Ahat-
lı’dan sonra 20 km boyunca Karanlıkiçi denen Antalya-Fethiye karayolunun batısında 
uzaktan kısmen görülebilen çok dar derin bir vadiye girer. Anbar Kısığı, (Gacak Kapızı), 
Somaklı Kapız, Çaydüştüğü, Gerdimenlik, Çulfadin kapızları; Köprütaş Kısığı, gibi ad-
larla bilinen çok dar, derin görkemli manzaralı kanyonların bulunduğu bir boğaz içeri-
sinden akar. Bu vadi içerinde de ana yatağa güçlü pınarlar, yan kollar katılır. Dutağacı 
Pınarı’nın suları da katıldıkta sonra Karanlıkiçi boğazı güneye döner, yüzlerce metre 
yüksekliklerden dökülerek, 5 metreye kadar daralan iki kaya arasından akarak 20 km 
aşağıda,  Ören kasabası yukarısında Güney Kapızı’nda düzlüğe açılır. Bu kapızın niteliği 
(Bl. 2.1.3 sayfa 128’deki çizim) alt yazısında çok güzel açıklanmaktadır.

… “Ahatlı ile Ören arasında, boğaz boyunca gitmek şimdiye kadar kimseye nasip 
olmamıştır. … pınarlarından istifade edilemez; baş tarafından kereste atılsa, kırılma-
dan, parçalanmadan hiç birisi aşağıya kadar inmez…
1   hm3: 1 hektometreküp= 1 milyon metreküp
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Ören aşağısında sağdan katılan Akçay’ın bulanık olması nedeniyle Eşen Çayı’nın 
berrak pınar suları da buradan aşağıda bulanır. Taşkınlar yapan, yukarılardan çok sü-
rüntü maddesi getirip düzlüğe yığan Akçay’a Deliçay da denir. Dereköy Deresi, Zeyve 
Çayı Antalya-Fethiye-Kaş yol ayrımı aşağısında Eşen Çayı’na soldan katılırlar.

Karaçay, Antalya il sınırları içinde kalmakta olup havza alanı 150 km2, yıllık akım 
454 hm3/yıl’dır. Eşen Çayı’na Antalya-Fethiye-Kaş yol ayrımının güneyinde Badavan 
mevkiinde soldan katılır. Bu su Eşen Çayı’nın güçlü; yaz aylarında debinin yarısını oluş-
turan; Elmalı Akdağ (3014 m) eteklerinin, Palamut, Dargas yaylalarının sularını toplayıp 
getiren bir koldur. Çaykıranı adı verilen bir kısığın sonunda katılan Gökçesu pınarlarının 
suyu ile büyüyerek bir ırmak haline gelir. Daha aşağıda Lengüme Deresi de katıldıktan 
sonra Karaçay, dar bir kapızdan ovaya açılır. Burası son yıllarda Saklıkent olarak ünle-
nen ve giriş bölgesini çok sayıda turistin ziyaret etiği bir kanyondur.

Eskil Ksantos (bugünkü Eşen) Çayı, Kınık köyü yakınında, adını verdiği (ya da 
aldığı) Ksantos Kenti kalıntılarının batı eteğinden ve Kaş-Fethiye karayolu köprüsünün 
altından geçip Kumluova’ya (eski adıyla Bohsullu Ovası) açılır. Bu köprünün bir yanı 
Antalya, öte yanı Muğla ili toprağıdır.

Buradan sonra denize kadar olan yaklaşık 20 km’lik kesim bir alüvyon ovasıdır. Bu 
ovanın doğu ucunda da Gelemiş köyü ve eskil Patara kenti bulunur. Bu gün Ovagelemiş 
olarak bilinen, Eşen Çayı’nın doldurarak oluşturduğu bu arazi ilk çağlarda bir körfezdi (Bü-
yükyıldırım 1994); Patara ve Ksantos da bu körfezin iki ucunda kurulmuş kıyı kentleri idi. 

Fethiye-Örenköy Regülatörü Eşen Çayı üzerinde DSİ Genel Müdürlüğü’nce yapılıp 
işletilmiş en eski ve başarılı projelerden biridir. Günümüzde de sulama mühendislerinin 
başvuru kaynaklarından biri olan “Regülatör Projesi Kriterleri” kitapta, örnek projeler 
arasında bu regülatöre ait 8 pafta yer almaktadır.1964 tarihli antetlerde, yapan: H. Kö-
mürcüoğu; kontrol: Sırrı Kırımlıoğlu adları bulunmaktadır.

Eşen Çayı ve kolları üzerinde son yıllarda birçok nehir tipi HES yapılmış ve yapıl-
maktadır. Bu havzanın ulaşılamaz diye bilinen vahşi doğası derin kapızları, kanyonları 
da bu yapılaşma ve yıkımdan nasibini almaktadır.

DEMRE ÇAYI

Yıllık akım: 163.89 hm3/yıl

Havza alanı: 960 km2

Demre ilçe merkezi eskil Mira kenti kalıntıları arasında kurulmuş olup doğusunda 
denize dökülen Demre Çayı da eskil çağlarda Miros olarak adlandırılmıştır.

Kaş, Kalkan kuzeyinde yüksek dağlar arasındaki Kasaba Ovası Demre Çayı için 
tipik bir toplanma havzasıdır. En önemli kol olan Kıbrıs Deresi, Susuz dağlar eteğindeki 
Sinekçi belinden çıkıp kuzeydoğudan gelen birçok kollarla da birleşerek Dereağzı Ka-
lesi aşağısında Demre Boğazı’na girer. Ana ulaşım yolu üzerinde olmaması nedeniyle 
gözlerden de ırak olan bu boğaz iki binli yıllarda başlayan mermer ocakları çalışmaları 
yüzünden Türkiye’nin en hoyratça yok edilmiş güzel doğa köşelerinden biridir.
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Demre Ovası Antalya’nın ve Türkiye’nin en büyük örtülü tarım (seracılık) merkez-
lerinden biridir. Burada çok yaşamsal olan su gereksinmesinin karşılanması amacıyla 
Demre Çayı’nın son 15 km’lik kesiminde DSİ’nin 1970’li yıllardan başlayarak işletmeye 
açmış olduğu yer altı yer üstü sulama tesisleri vardır. Ayrıca Demre Çayı yukarı kesimle-
ri için Kaş-Kasaba Kıbrıs Barajı ve Sulaması Projesi hazırlanmış bulunmaktadır.

KARAÇAY (Acısu)

161,28 hm3/yıl

Finike ilçe merkezinde Akçay’ın 500 metre batısında Liman’ın dalgakıranının he-
men doğu yanında denize dökülür.

Finike batısında 2336 m yükseklikteki Alacadağ’daki pınarlardan kaynaklanır, 
dağ eteklerindeki yer altı suları ile de beslenir. 15, 20 km uzunluğu ile önemli bir akar-
su sayılmaz ama önemli bir yıllık verimi ve yazın da düzenli bir akımı vardır (Foto 2.2.5).

Düzenlenmiş yatağı ile Finike kentine güzel bir görünüm ve hava verir

AKÇAY 

Yıllık akım: 118.69 hm3/yıl

Havza alanı: 222 km2

Elmalı Ovasının batısında, Batı Toroslar’ın en yüksek ikinci doruğu olan Akdağ’ın 
(3014 m) doğu böğründeki Yeşilgöl’ün (1890 m; Foto 2.2.6.) güneyindeki güçlü pı-
narlardan çıkan, çok yükseklerden dökülerek inen sular Uçarsu olarak adlandırılır. Bu 
suyun kışın Kaş (deniz), yazın ise; yani gerekli olduğu zamanda Elmalı ovasına doğru 
akması ve bunun nedenleri üzerine söylenceler anlatılmış, yazılmıştır. İşin aslı ise şudur 
ki; bu yüksekliklerde çok soğuk hava, kar ve buzlanma nedeniyle kış mevsimlerinde 
sular Elmalı ovasına doğru akamaz, akış ilkyazda başlar ve yazın da sürer. Dağların gü-
neye, denize bakan yamaçları ise daha ılıman bir iklim etkisinde olduğundan da kışın 
bu yüze doğru su akışı vardır.

Uçarsu, Yeşilgöl tabanından sızan ve daha kuzeydeki İkizgöl’den gelen sularla bir-

Foto 2.2.5. Finike İlçe merkezinde yatak düzenlemesi yapılmış Karaçay (Acısu)  
http://finike.bel.tr/?menu=Foto-Galeri
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leşerek Akçay adını alıp vahşi bir dere halinde Gömbe’ye; sonra da ovanın güneyinden, 
Susuz dağlar eteklerinden batıya doğru akarak Avlan gölüne boşalır (Bkz. Blg. 2.2.10). 
Bu çay eskil metinlerde Aedesa olarak adlandırılmıştır (Şahin S., s 57). Akçay burada 
bitermiş gibi görünür ama gölün suları güneydeki tepelerin altından süzülerek Baş-
göz’de güçlü pınarlar olarak açığa çıkar. Bu görüntüye bakılarak bu pınarlar başka bir 
çayın kaynağı imiş gibi düşünülür ve burada başlayıp Finike’de deniz dökülen akarsu 
da kimi yerlerde Başgöz Çayı (118.69 hm3/yıl) olarak adlandırılır. Eskil çağlarda da bu 
suya hemen eteklerinden geçtiği Arikanda kentine bağlı olarak Arikandos denilmiştir. 
Aslında bu su Elmalı ovasından gelen Akçay’ın devamıdır ve Avlan Gölü 1970’lerde 
açılan bir tünelle tepelerin ardından güney yamaçlara bağlanmış, Akçay’ın sürekliliği 
bir de yapay mecra ile sağlanmıştır. Bu bakımdan Akdağ eteklerinden başlayıp Avlan 
gölüne akan; sonra da Başgöz Çayı adını alıp katılan bir çok kollarla büyüyerek Finike 
içerisinde deniz dökülen akarsu Akçay olarak anılacaktır.

Başgöz’den aşağıda soldan Aykırçay ve Badır suyunu alan Akçay Büyük Dar ve 
Küçük Dar boğazlarından geçerek Finike ovasına açılır. Bu bölgede yakın zamana değin 
art arda sıralanmış değirmenler döndürmüştür.

Akçay’ın son ve en büyük kolu ise denize 1 km kala soldan katılan Göksu’dur 

 Foto 2.2.6. Gömbe Yeşilgöl, 1890 m  (Foto Kemal güneş).
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(211.61 hm3/yıl). Saklısu da denilen ve eskil çağlarda Limiros(2) olarak anılan bu suyun 
başlangıcı 4,5 km kuzeydoğuda Toçak Dağı eteklerinde, Eskil Limira kenti kalıntıları 
arasındaki Zengeder (Tekke) pınarları’dır. Bu suların Elmalı düdeninden geldiği söylenir. 

Göksu’nun Akçay’a katılması nedeniyle bölümün başlangıcındaki, Akçay’ın yıllık 
verimi DSİ tablosundaki Başgöz çayı ve Tekke pınarlarının (Göksu) toplamı olarak da 
düşünülebilir (211.61+118.69 = 330.30 hm3/yıl).

Akçay üzerindeki su yapıları yukarıdan aşağıya doğru şöylece özetlenebilir.

Akçay Su Çevirme Yapısı: Gömbe yukarısında 1997 yılında yapılan bir bağlama 
ile Akçay’ın suyu çevrilip bir tünel ve iletim kanalı ile Çayboğazı baraj gölüne akıtılır. 
Bağlama yukarısında, Uçarsu’dan gelen vahşi suların hızını kesmek üzere tel kafeslerle 
(fildöfer) çok sayıda ilginç sekiler inşa edilmiştir (Foto 2.5.2.13).

Çayboğazı Barajı: 1996-2000 yılları arasında yapılmış 56 hm3 depolama hacmı, 
79 m yüksekliği olan bir barajdır (Foto 2.5.2.40). Buradan alınan suyla yaklaşık 14 000 
hektarlık Elmalı ovası sulama projesi 2009’da tamamlanmıştır.

Avlan Tüneli: Akçay’ın ayağı olan Avlan Gölü’nün sularını ovanın Finike tarafına 
akıtmak amacıyla 1954 yılında yapılmış, Avlan Gölü de kurutulmuştur. Bu uygulamadan 
ikibinli yıllarda vazgeçilmiş tünel kapakları gerektiğinde kapatılarak göl yeniden oluştu-
rulmuş, su altında kalmış karayolu geçkisi de yine eski yerine alınmıştır Foto 2.5.2.3).

Finike-Turunçova HES: Başgöz (Akçay) üzerinde 1962 yılında yapılmış 550 KW 
gücünde küçük bir nehir santralıdır.

Finike Sulama Projeleri: Finike’de Akçay’dan 
sulanan, değişik dönemlerde yapılmış 1876 hektar-
lık sulama projeleri vardır.

ALAKIR (ALAĞIR) ÇAYI

Yıllık akım: 181.87 hm3/yıl

Havza alanı: 680 km2

Finike’den doğuya doğru Akçay’dan sonraki 
ilk önemli akarsu Alakır Çayı’dır. Bu ad çayın içinde 
aktığı vadinin çok değişken jeolojik yapısı nedeniyle 
açık kahverengi, yeşil, kırmızı, gri renklerden dolayı 
karışık renkli anlamında ala ve kır sözcüklerinin bir-
leşimiyle verilmiştir, yöre halkının dilinde Alağır diye 
söylenir (Foto 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9).

Alakır Çayı’nın başı Beydağı yaylasında dağ 
eteklerinden kükreyerek çıkan Akçapınar, Yanpınarı, 

2  Limiros’un (Göksu) kaynağı olan Tekke pınarları Alakır Çayı’na Akçay’dan (Başgöz) daha yakındır. 
Geçmişte bu suyun Alakır’a akması; sonradan yatağının dolması sonucu yön değiştirip Akçay’a katılması 
olasılığı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenlerle Alakır Çayı’nın da geçmişte yöredeki birçok örneği gibi 
yanından geçtiği Limira kenti ve buradan doğan ırmakla ilintili olarak Limiros adıyla anılmış olması doğal-
dır.

Foto 2.2.7. Alakır Vadisi’nin ala 
renkleri. Önde Kızılburun, arkada 
Tahtalıdağ (2366 m).



2.2. Antalya’nın suları

139

Yüksekyurt ve Örence pınarlarıdır. Buralar tam bir su ayrım bölgesidir. Bu pınar suları 
ve Bakırlı Dağı’nın batı yamacına düşen sular güneye, Finike Körfezi’ne doğru akarken 
doğu yüze düşen sular Boğaçay’ın kollarını oluşturarak hemen yakındaki Antalya kör-
fezine akarlar. Güneye akan pınar sularına Pamukluk Bıçığı’ndan (boğazı) sonra Karaa-
ğaç’ta, Kurban Pınarı ve Köprülü Pınarı adlı iki güçlü pınar sularının katılımından sonra 
Alakır Çayı belirgin biçimde ortaya çıkmış olur. Karaağaç pınarlarından alınan yaklaşık 
(Q=1 m3/s) içme suyu ile 50, 60 km aşağıdaki Kumluca İlçesi’nin gereksinmeleri kar-
şılanmaktadır.

Foto 2.2.8. Alakır Çayı ve Vadisi. Sol yakadan kuzeye bakış. Karşıda Kızlar sivrisi (3070 m)

Foto 2.2.9. Dereköy yakınlarında Alakır Çayı
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Alakır Çayı buradan aşağıda derin vadi ve kapızlara girer, soldan Gönençay, Göde-
ne ve Çaltı çaylarını; sağdan Pazarcık, Yanıkçay, Balıklar derelerini alır. Toçak ve Salur 
(Bölük) dağları arasındaki boğazın girişine 1971’de taşkın önleme ve sonra sulama 
amaçlı Alakır Barajı (91.75 hm3; H=45.50 m) yapılmıştır. Boğazın çıkışında Kırkgöz 
Kemeri denilen eskil bir köprünün kalıntıları vardır. 100-150 yıl öncesine değin Alakır 
Çayı bu köprünün altından geçip doğruca 3 km aşağıda denize dökülürken, kendi taşı-
dığı sürüntü maddeleriyle (alüvyon) köprü altını ve ovayı doldurup yatağını değiştirmek 
zorunda kalmıştır. Bu durum Kipert haritalarında(3) da böyle görülmektedir (Saraçoğlu, 
1962, s 153).  Alakır Çayı şimdi burada sola dönerek 2.5 km kadar doğuya doğru akar, 
sonra yine Göksu diye adlandırılan bir başka derenin yatağına girerek güneye döner ve 
5 km aşağıda; sazlık, bataklık Çikince (çirkince) mevkiinde denize dökülür.

Alakır Çayı üzerinde yukarıda anılan baraj ve içme suyu iletim hattından başka 
2010 yılından sonra tamamlanıp işletmeye açılmış Alakır, Toçak, Kozdere ve Kürce ad-
larını taşıyan küçük HES’ler bulunmaktadır.

FİNİKE-ANTALYA ARASINDA DERELER, ÇAYLAR

Alakır’ın doğusunda Kumluca’ya doğru uzanan kumsallardan denize dökülen 
Baysı, Akmaz, Gavur Deresi ve yörede “kesik” olarak adlandırılan daha başka küçük 
akarsular vardır. Bunlar kıyı boyunca yürüyüşü keser, aşırı yağışlarda sera ve yerleşim-
lere zarar veren taşkınlar da yaparlar ancak toplam potansiyel olarak önemli akarsular 
değildir.

Antalya Körfezi’nin doğu kıyısında Beydağları birdenbire yükselir. Kuvvetli yağış-
lar düşmekle birlikte havza alanları, akarsu uzunlukları küçüktür. Beydağlarının batı 
yüzüne düşen sular da Alakır vadisine akar. Bu nedenlerle yörenin aşağıda anılan akar-
sular çok şiddetli taşkınlar yapmakla, çok derin vadiler, kapızlar oymuş bulunmakla 
birlikte önemli bir su potansiyeline sahip değildirler.

Bağırsak Deresi: Tahtalı Dağı güneyinden çıkar, Tekirova’da denize dökülür.

Ağva Deresi: Eskil çağlardaki adı İdiros olan bu çay Tahtalı Dağı kuzeyi ve Hasan 
Dağı güneyi sularını toplayarak, bu iki dağ arasındaki dar ve derin Kesme Boğazı’ndan 
geçip Kemer, Çalış Dağı güneyinde Kiriş turizm bölgesinde denize dökülür. Bu dere 
üzerinde taşkın önleme ve yatak düzenleme çalışmaları yapılmıştır (Foto 2.2.10).

Göynük, Beldibi dereleri: Adlarını turizmle ünlenmiş iki kıyı ovacığından alan bu 
dereler Çam Dağı’nın kuzey ve güney yamaç sularını denize taşırlar. Yatakları, derin 
kanyonlar biçiminde oyulmuştur.

Sarısu, Konyaaltı’nın batı ucunda, kumsalın bitip dağların başladığı yerde denize 
dökülen küçük bir akarsu ve sulak alandır. Tünektepe’nin kuzey eteklerindeki Gökdere 
Vadisi’nin ve Hurma bataklıklarının suları Sarısu sulak alanında birikir. Burada karayolu-

3  Heinrch Kippert (1818-1899) adlı Prusyalı bir subayın yönetimindeki Alman grubu, Osmanlı Dev-
leti’nin görevlendirmesi üzerine 1842 yılında Kuzeybatı Anadolu’nun 6 paftalık, 1/400 000 ölçekli harita-
larını yapmıştır. Bu çalışmalar sonraki yıllarda da sürmüş, Batı ve Orta Anadolu’nun 24 paftalık 1/400 000 
ölçekli haritalarını Heinrch Kippert’in oğlu Ricahard Kippert 1902 yılında tamamlamıştır. (Binbaşı İ.Hakkı; 
http://www.hgk.msb.gov.tr/dergi/Dergiler/4/4_1.pdf; http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Kiepert#Ear-
ly_life_and_education)
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nun her iki yanı; özellikle deniz tarafı bütünüyle sazlık, kamışlık bir sulak alandır. Suyun 
rengi sarı-yeşilimsi olduğu için buralara Sarısu denmiştir.

Sarısu’nun denize döküldüğü yerin sağ kıyısında, eskiden Orman Kampı olarak 
kullanılan bölgede Antalya Belediyesi 2014 yılında bir kadınlar plajı yapmıştır.

BOĞAÇAY

Yıllık akım: 201.31 hm3/yıl

Havza alanı: 225 km2

Boğaçay da Düden Çayı gibi Antalya kent sınırları içerisinde denize dökülen iki 
önemli akarsudan biridir. Çandır Çayı ve Karaman Çayı adlı iki ana kol Konyaalltı Be-
lediyesi sınırları içerisinde Hurma mevkiinde birleştikten sonra Boğaçayı adını alır ve 
iki adet karayolu köprüsünün altından geçip 2 km aşağıda Konyaaltı Plajı’nda denize 
dökülür. 10 km boyunca uzayan bu ünlü plajların kendine özgü çakılları Beydağları’n-
dan çok yüksek eğimlerle inip gelen Boğaçay ve kollarının dağlardan sürükleyip ufala-
yarak getirdiği kayalarla, taşlarla oluşmuştur. Bu çakıllar dağ eteklerinde, Antalya’nın 
önemli sebze ve turunçgiller üretim merkezlerinden olan Çakırlar, Doyran, Hacısekililer 
dolaylarında da çok yaygın olarak görülür ve halen taşkınlarla gelmeye devam etmekte; 
bu taşkınlar yörede sık sık önemli su baskınları ve hasara yol açmaktadır (Foto 2.2.1-
2.2.4).

Foto 2.2.10. Ağva Deresi ve Kesme Boğazı 
(Foto Kemal güneş)
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Karaman Çayı, Boğaçay’ın ana kolu olup bunun da en uzak başlangıç noktası 
Bayat Bademlisi yukarısında Darım Dağı (1557) etekleridir. Burada derin boğazlardan 
geçip Yenice eteklerinde sağdan Elmalı Beli’nden gelen suları da aldıktan Burhan De-
resi adını alır. Yenice Boğazı’ndan çıktıktan sonra Kuruçay adını alıp Termesos kavşağı 
eteklerinde, 300 kotlarında Döşemealtı düzlüğüne açılır. Burada 7 km kadar güneye 
aktıktan sonra Yukarıkaraman-Uzunkuyu’da Korkuteli karayolu altından geçip ünlü Gü-
ver Kanyonu (Foto 2.2.11) içerisine alçalmaya başlar. 4 km aşağıda her iki yanı dimdik 
kayalarla oluşmuş kanyonun derinliği 115 metreye ulaşır. Burası üç ayrı kanyonun bir-
leştiği bir yerdir.

Bunlardan Mecene Çayı, Yazır Güzlesi’nin sularını toplayarak gelir, Bük, Lütfi Bü-
yükyıldırım Araştırma Ormanı’nı geçtikten sonra Güllük (Termesos) ve Koz dağları ara-
sındaki Mecene (Pabuçatan) Boğazı’na girer. Yakınında yol bulunmayan, kimsenin ge-
lip geçemediği bu kanyon Güver Uçurumu’ndan çok daha derin ve görkemlidir. Bu uçu-
rumun dibinde birleşen Mecene, Gürkavak ve Kurçay suları birkaç yüz metre aşağıda 
Kapız (Foto 2.2.11) denilen yerde birdenbire düzlüğe açılır ve Karaman Çayı adını alır.

Aşağı Karaman köyü batısında Karaman Çayı’na katılan Doyran Çayı da yukarıda 
Bakırlı ve Bereket dağlarının kuzey yamaçlarına düşen suları toplayarak gelir. Yağışsız 
zamanlarda ana kaynak Tekir Pınarı ve daha aşağılardaki Moryer, Tatlı Arık sularıdır. Si-
nan Değirmeni’nden sonra Değirmen Yıkığı, Sarı Göçük, Arnavut boğazlarından geçer. 
Bu sonuncusu Mecene Boğazı’nı andıran yüzlerce metre derinliğinde dimdik kayalar 
arasında, uzun bir boğazdır. Doyran Çayı Karaman Çayı’na katılmadan önce soldan üze-
rinde bir de gölet bulunan Karagür Deresi’ni alır.

Duraliler batısındaki Göksu pınarlarının suları da Antalya Uncalı mezarlığının batı-
sında Karaman Çayı’na katılır.

Çandır Çayı, Boğaçay’ın sağ ana kolu olup kıyıdaki Beydağları’nın arka (batı) ve 
Bereket Dağı’nın güney yüzlerinin suyunu toplayarak gelir. İlk kaynağı Çalbalı Dağı’nın 

Foto 2.2.11. Güver Kapızı
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güneybatı eteğindeki Kiraz Pınarı’dır. Daha aşağıdaki pınarların da suyunu; Katran ve 
Asar derelerini de alarak dar boğazlardan geçer. Bu vadinin güney yamaçlarında Hi-
sar Çandır, kuzey yamaçlarında ise kuru fasulyesi ile ünlü Yarbaş Çandır köyleri yer 
alır. Çandır Çayı kuzeydeki Geyik Sivrisi eteklerinde genişlemeye başlayan çakıllı bir ya-
taktan akar. Son zamanlarda Antalya’nın en güzel portakallarının yetiştiği Hacısekililer 
köyü aşağısında Çakırlar Pazarı yakınlarında Çağlarca ve Geyikbayırı’ndan gelen Bayır 
Çayı’nı alır. Genişliği kimi yerde 1 km’yi bulan çakıllı bir yataktan akarak başlangıçta 
da belirtildiği gibi denize 2 km kala Karaman Çayı ile birleşip Boğa Çayı adıyla denize 
dökülür.

Boğaçay önemli sayılabilecek su potansiyeline (201 hm3/yıl) karşın Antalya’nın 
üzerinde çok fazla tesis bulunmayan yeterince yararlanılmayan akarsularındandır.

Boğaçay ve Karaman Çayı (Foto 2.2.12) üzerinde 1960’lardan başlayarak taş-
kın önleme ve yatak düzenleme çalışmaları yapılmış kilometrelerce uzunlukta tel kafes 
(fildöfer, gabyon) kaplamalı kıyı seddeleri inşa edilmiştir. 1990’ların sonunda bir proje 
kapsamında Boğaçay’ın her iki yanına seddeler yapılarak son 2 kilometrelik bölümü 
240 metre genişlikte bir yatak içerisine alınmıştır. Ovadaki kollar üzerinde sedde ve 
yatak düzenleme çalışmaları son yıllarda da sürdürülmektedir.

Sulama projesi olarak da Çandır 
Çayı’ndan alınan su ile yapılan Çakırlar 
sulaması; Kapız Boğazı çıkışından alı-
nan su ile yapılan Aşağı Karaman, Doy-
ran sulamaları 1960-70’lerin kanaletli 
DSİ projeleridir.

Doyran Göleti 2001 yılında ta-
mamlanmış 25 m yükseklikte 1,693 
hm3 aktif hacımlı bir gölettir. 2004’te 
tamamlanan borulu sulama projesi ile 
170 ha alan sulanmaktadır.

Yukarı kesimlerinde Doyran-Bo-
yalı Göleti ve Geyikbayırı Karadere Gö-
leti yapımları da sürdürülmektedir.

ANTALYA KENTİNDE YERALTI SUYU AKIMI VE KÜÇÜK DERELER

Antalya kenti altından akan sular

Kuzeyde Döşemealtı’ndan, Kırkgözler’den gelen büyük yeraltı suyu akımı,  Antal-
ya kent kıyıları boyunca denize boşalır (Harita 2.2.1)

10 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı plajlarında deniz kıyısına 1 metre derinli-
ğinde bir çukur açılsa soğuk, berrak, tatlı bir yeraltı suyu her an denize doğru akış ha-
linde görülür. Bu çukur içerisinde göllenen su içilebilir, yazın karpuz ya da başka şeyler 
soğutulabilir. 

Bu sular deniz içerisinde de akımını sürdürür. Yazın Konyaaltı’nın ılık sularında 
yüzerken alttan denize karışan soğuk su damarları insanı ürpertir; canlandırır.

Foto 2.2.12. Boğaçay’ın sol kolu, canlar yutan 
Karaman Çayı. Aralık 2013
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Harita 2.2.1. Antalya kenti su kaynakları ve yeraltı suyu akım yolları (DAPTA Raporu, Şekil 6.1)
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Kent içerisinde, yalıyarlar (falez) eteklerinden de birçok noktada denize boşalım 
söz konusudur. Örneğin Konyaaltı yokuşunun altında, kumsalın bitip kayalığın başladığı 
noktada kayaların altından denize karışan suda yıkanıp kıyıya çıkanlar, vücutlarındaki 
tuzdan da arınmış olurlar, ayrıca duş yapmaya gerek kalmaz.

Buradan kent merkezine doğru daha birkaç noktada, yalıyar eteklerinden denize 
tatlı sular karışır. Örneğin DSİ sosyal tesislerinden denize girenler 100 metre kadar ba-
tıda Vali Konağı eteklerine doğru yüzerlerse, kendilerini birdenbire soğuk su damarları 
içerisinde bulurlar.

Yalıyarlardaki boşalımların en büyükleri kent merkezinde Yat Limanı’ndaki İskele 
kaynaklarıdır. Buradaki çok sayıda yeraltı kaynağı tarih boyunca ve 50-60 yıl öncesine 
değin Antalya kentinin içme suyu gereksinmesini karşılamıştır (Bkz. Bl. 2.3.3)

Konyaaltı kumsallarında kimi yerde yüzeye çıkan taban akımı kent içi su kaynak-
larını ve küçük dereleri oluşturur. Örneğin; Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu’nun hemen ya-
kınlarında yer alan Mağara Kaynakları da bu akımının en güçlü noktalarından biri olup 
1950’den sonraki yıllarda; 2000’lere değin Antalya kent içme suyu gereksiniminin çok 
büyük bir bölümünü karşılamıştır (Bkz. Bl. 2.3.3).

Mağara kaynağının hemen batısından denize kavuşan 1. ve 2. Arapsuyu dereleri-
nin serin berrak suları da yöredeki yeraltı suyu akımının yüzeye çıkmış iki tipik örneğidir.

Konyaaltı kumsalı ile Yat Limanı arasındaki 2 kilometrelik mesafede, yalıyarlar 
üzerinde üç adet küçük ama derin kuru dere yer alır. Önemli bir su potansiyelleri yoktur 
ama bu dereler derin kanyonları ile karstik jeolojik yapının tipik örneklerini oluşturur-
lar ve eski kent yerleşimi içerisinde bulunmaları nedeniyle kent tarihinde, yaşamında 
önem taşırlar.

Yoğun kentleşme ve yapılaşma nedeniyle yok olmakta bulunan simgesel doğal 
varlıklar olarak bu dere ve kanyonlar da aşağıda kısaca tanıtılacaklardır.

Birinci Arapsuyu (İndere)

Yalıyarların bitiminden sonra 2 km batıda, Konyaaltı kumsalından denize dökülen 
küçük bir akarsudur (Foto 2.2.13).  Bunun yukarı kesimleri ise İndere olarak anılan bir 
kanyondur. Başlangıç noktası 3 km kadar kuzeyde, İller Bankası yakınlarındadır. Akde-
niz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, Olbia Çarşısı ve doğusundan derinleşerek güneye 
uzanır. Buradaki amfitiyatro tam bu dere üzerinde kurulmuştur. Üniversite sosyal tesis-
leri batısından ve güneydeki koru içerisinden geçerek Antalyaspor Kavşağı’na yönelir. 
Burada, Dumlupınar Bulvarı’nın batı kıyısında ana yatağa soldan katılan bir küçük kol 
daha vardı. Ancak Üniversite alanı içerisinde kalan bu kesimler bütünüyle doldurulmuş, 
gömülmüş ya da menfezler içerisine alınmıştır.

 İki kanyon ayrı ayrı Atatürk bulvarının altından köprü ve menfezler içerisinde ge-
çer. Buradan sonraki kesim günümüzde de görülüp izlenebilir durumdadır. Buralar ko-
runmaya alınmış olup  Akdeniz Parkı olarak düzenlenmiştir.

Migros ve Antalya Akvaryum’un arkasındaki kesimlerde kayaların eteklerinden 
dereye kaynak suları karışır ve denize doğru çoğalarak yaz kış hiç kesilmeyen düzenli, 
bir akım oluşturur. Burada bir eskil (antik) yol, köprü ve kent kalıntıları, insanlarca kul-
lanılmış inler vardır. 
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Foto 2.2.14.  I.’nin 1 km güneyinde  II. Arapsuyu.  Her ikisi de pırıl pırıl yeraltı suyu.

Bu kanyonu oluşturan ise toplam 9 kilometrekarelik havzaya düşen şiddetli yağış 
sularıdır. Bu şiddetli akımlar ancak taşkın anlarında görülür.

Parkın güney kesimlerinde kanyon sona erer. Buralarda 2000’lerin başında yatak 
düzenlemesi yapılmıştır. Daha aşağılarda 1. Arapsuyu olarak bilinen dere 602. Sokak 
kıyısında Akdeniz Bulvarı’nı kesip, köprünü altından kumsala geçer ve kıvrımlar yapa-
rak denize dökülür.

İkinci Arapsuyu 

Konyaaltı’nda, Kuzeyden ve batıdan gelen 3-4 kolun birleşmesi ile oluşan, 1. 
Arapsuyu’nun 1 km batısında denize dökülen küçük bir akarsudur. Ana kolun başlan-
gıcı 3 km kadar kuzeyde, Akdeniz Üniversitesi Camisi yakınlarındadır. 14. Cadde’nin 
batısından derin bir yatak içerisinde güneye doğru gelir. Buralarda da yaz kış su akımı 

Foto 2.2.13.  Konyaaltı Plajı’ndan denize boşalan küçük akarsulardan I. Arapsuyu
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görülür. Atatürk Caddesi altından geçtikten sonra da düzenlenmiş bir yatak içerinden 
akıp 519. Sokak doğusunda batıdan gelen bir dere ile birleşip Akdeniz Bulvarı altından 
geçerek denize dökülür. (Foto 2.2.14).

Kadınyarı

Tabanında hemen hiçbir düzenli (baz) akım bulunmaz; ancak şiddetli yağış ve 
taşkın zamanlarında çok büyük debileri geçirir.

Asıl Kadınyarı denilen yer, Antalya Yat Limanı’nın 300 metre batısında, kanyonun 
yalıyarları (falezleri) yararak denize açıldığı noktadır. Buradaki köprü üzerinden bakıldı-
ğında 30, 40 metre derinlikteki vadi kesiti ve arkadaki deniz Antalya kentinin simgesel 
görüntülerinden birini oluşturur (Foto 2.2.14.1).

Deniz tarafından, aşağıdan kuzeye bakılınca tarihi taş kemer köprü görünür. Bu 
tek açıklıklı kemer köprü yüzyıllar boyunca Kadınyarı üzerinden geliş geçişi sağlamıştır. 
Çok eski tarihlerde, günah işleyen kadınların yanlarında bir kedi ve sivri taşlar ile birlik-
te bir çuvala konularak bu köprüden aşağı atıldıkları, Kadınyarı adının buradan geldiği 
yolunda söylentiler bulunsa da Antalyalılar bunları benimsemez, ciddiye almazlar.

Eski köprü dardır, ancak tek aracın geçişine izin verir. Bu nedenle o yıllarda gelen 
araçlar durup bekleyerek köprüden geçmekte olan araca yol vermek zorunda idiler. 
1959 yılında bu tarihi köprünün kuzey yanına Karayolları Genel Müdürlüğü’nce bir çelik 
köprü yapılarak yol genişletilmiş, trafik akışı rahatlatılmıştır.

2015 yılında Kadınyarı Köprüsü’nün altına çelik gezinti yolları (Foto 2.2.14.2) ve 

Foto 2.2.14.1.  Kadınyarı, denize bakış Foto 2.2.14.2.  Güneyden Kadınyarı’na bakış. 
Üstte tarihi taş kemer köprü, aşağıda çelik 
gezinti yolları. Taş kemerin arkasında çelik 
karayolu köprüsü var.
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çevrede park düzenlemeleri yapılmış, pompajla su çekilip tabanda akıtılarak, denize 
dökülerek görsel etkiler yaratılmaya çalışılmıştır.

Günümüzde kuru dere görünümünde olmasına karşın bu kanyonun oluşum nede-
ni yine Antalya’nın karstik jeolojik yapısı ve gür sularıdır. Antalya kent merkezinin kuzey 
kesimlerine düşen yağışın doğal akaçlama (drenaj) yatağı Kadınyarı deresidir. Bu hav-
zanın doğu sınırı Düden Çayı havzasıdır. Tarih boyunca akan sular zemindeki kireçtaşla-
rını oymuş; Kadınyarı’nı oluşturmuştur. Belki geçmiş çağlarda bu yatakta, günümüzde 
bulunmayan ama sürekli akan sular, düdenler de vardı?!

Kadınyarı’nın başlangıç noktası Antalya eski Sanayi Sitesi’ne değin uzanır. Or-
man Bölge Müdürlüğü çevre duvarının doğu kesimlerinden, güneybatıya doğru devam 
ederek eski Göçmenevleri Mahallesi, Şarampol ve Tonguç caddelerini kesip eski Köy 
Hizmetleri; şimdiki SGK binasının doğusundan Anafartalar (Güllük) Caddesi’ne yaklaşır, 
bu kesimlerde Büklü Dere olarak adlandırılır. Daha sonra gittikçe derinleşerek, eski adı 
Hapishane Caddesi olan Güllük Caddesi’ne paralel olarak güneye yönelir ve denize ula-
şır. Şarampol Caddesi, Dolaplıdere Sokağı ve Kemiklik’te şimdiki 35. Sokakla kesişme 
noktalarda dere üzerinde geçmişte köprüler vardı.

Bu kanyon Antalya kentinin doğal batı sınırını oluşturmuştur. 1923 tarihli harita-
larda Kadınyarı batısında yalnızca birkaç bina bulunduğu görülmektedir. Konyaaltı Cad-
desi üzerindeki Bahçelievler 1940’ların sonunda yapılmıştır. Daha kuzey kesimlerde 
ise kentin Kadınyarı’nın, batısına doğru genişlemesi; Deniz ve şimdiki adı Altındağ olan 
Dağ Mahallesi’nin oluşmaya başlaması 1950’leri bulur. Teomanpaşa Caddesi 1960’la-
rın ortalarında açılmıştır.

Yukarıda anlatılan biçimiyle uzunluğu 4 kilometreyi aşan Kadınyarı Kanyonu’nun 
günümüzde ne yazık ki yalnızca son 200 metresi görülebilmekte, yukarı kesimleri dol-
durulmuş; ya da yer altında galeriler içerisine alınmış bulunmaktadır. 

Antalya kentine özgü bu eşsiz doğal yapının yok edilmesi, son 30-35 yılda ger-
çekleşmiştir. Başlangıçtan 100. Yıl Caddesi’ne değin olan kesimler 1990 öncesinde, 
kapatılmış; aşağı kesimlerin gömülmesi de 2000’lerin başlarında tamamlanmıştır.

Vasili Deresi

Kadın Yarı’nın 400 metre batısında, Konyaaltı Caddesi’ni kesip, bu günkü DSİ sos-
yal tesislerinin doğu sınırını oluşturur. Cadde üzerindeki köprüden bakıldığında derin-
liği 20 metreyi bulan kanyon, arkadaki deniz ve yanlardaki yerel bitki örtüsü ile birlikte 
tipik bir Antalya görüntüsü sergiler.

Burada da paralel, bitişik iki köprü vardır. Kuzeydeki tarihi bir taş kemer köprüdür. 
Bu köprü’nün kuzey yan yüzünde, kemerin tam orta, en yüksek noktasında, üzerinde 
Arap harfleri ile “Vasili Köprüsü” yazan bir mermer tabela bulunur. Güneyde, deniz tara-
fındaki bitişik köprü ise caddenin genişletilmesi amacıyla 1980’lerde yapılmıştır.

Derenin doğal başlangıç noktası 2 km kadar kuzeyde, bu günkü 100. Yıl Cadde-
si’ne değin uzanır. Hacı Sait Camisi’nin doğusunda, 10-15 metre derinlikteki dere yata-
ğı 1960’lı yılların ortalarında bile görünebilmekte idi. Aynı yıllarda açılan Teomanpaşa 
Caddesi bu dere doldurularak açılmıştır.
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Günümüzde Vasili Deresi’nin de yalnızca denize açıldığı kesimdeki son 100 metre-
si görülebilmektedir. Buradan yukarısı Deniz Mahallesi apartmanlarının, okulların, cad-
de ve sokakların altına gömülmüş ya da yer altında büz menfezler içerisine alınmıştır.

Kuru Dere (Kuğulu Dere)

Vasili Deresi’nin 1 km kadar batısında, TC Karayolları (TCK) Sosyal Tesisleri’nin 
güneyinde, tramvay son durağının hemen öncesinde yer alır. Bu derenin 200 metre 
batısında da Konyaaltı kumsalları başlar.

Dere üzerindeki köprüden bakıldığında 8-10 metre derinlikteki kanyon ve de-
niz manzarasına burada Beydağları’nın eşsiz görüntüsü de eklenir. Dere ve çevresi 
1970’lerde TCK 13. Bölge Müdürlüğü’nce park olarak düzenlenmiş olup oluşturulan 
gölcüklerde yüzen kuğulardan dolayı halk buraya Kuğulu Dere adını vermiştir.

Bu derenin başlangıç noktası da 1 km kuzeyde 100. Yıl Caddesi’ne doğru uzanır. 
Piri Reis Caddesi’nde eski TRT binasının önünden geçer. Polis evi köşesinde güney-
batıya doğru Teomanpaşa Caddesi’ni kesip TCK sosyal tesisleri içerisinden güneydeki 
köprüye bağlanır. TCK bahçesinde doğal hali kalmamış olsa da derenin izi, çukurluğu 
görünebilir.

DÜDEN ÇAYI

Yıllık akım: 671.66 hm3/yıl

Havza alanı: 1847 km2

Doğduğu yerden denize dökülünceye değin bütünüyle Antalya kent yerleşim sı-
nırları içerisinde kalan Düden Çayı 16 km’lik boyundan beklenmeyecek bir su potansi-
yeline sahiptir. Yılda denize dökülen 672 hm3 lük suyu ile Antalya İli’nin beşinci büyük 
akarsuyudur. Kent kuzeyindeki Kırkgöz kaynaklarıyla birlikte çok ilginç bir yer altı-ye-
rüstü su sistemi oluşturan Düdençay’ın beslenme havzası Korkuteli-Bozova-Bucak’ı 
kapsayarak Ağlasun’a değin uzanır.

Düden Çayı yazın bile 10 m3/s’nin altına düşmeyen berrak sularıyla tarih boyunca 
Antalya ve eskil Perge kentlerini sulamış, yeşertmiş, beslemiş; bu kentler ve yakın çev-
relerine yaşam vermiştir.

Gerek Antalya kenti açısından büyük önemi, gerekse çok ilginç jeomorfoloik, hid-
rolojik yapısı nedeniyle Düden Çayı, bu bölümün Ardından  “Kırkgöz-Düden Suları Ve 
Antalya Kenti” başlığı altında ayrı bir bölüm olarak ele alınacaktır (Bkz. Bl. 2.2.3).

Ayrıca Düden Çayı ve havzası üzerinde Devlet Su ;İşleri’nce yapılan çalışmalar (Bl. 
2.4.4 ve 2.5.2)’de ayrıntılı ele alınmaktadır.

…

Düden Çayı ile 12 km doğuda denize dökülen Aksu Çayı arasında denize dökülen 
iki akarsudan söz edilebilir. Kopak Çayı ve Kundu Çayı kıyı ovasının taban sularını top-
layıp kumullardan denize ulaştıran, birkaç kilometrelik kısa ama taşkın sularının boşal-
tılmasında önemli işlevleri olan küçük akarsulardır.
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Konyaaltı plajlarında olduğu gibi bu kumsallar da büyük bir yer altı suyu boşalım 
alanıdır. Bu su Konyaaltı’ndaki gibi serin ve içimi güzel değildir ama kireci çok düşüktür. 
Sabun, deterjan çok kolay köpürür; çamaşır ve bulaşık çok kolay yıkanır.

AKSU ÇAYI 

Yıllık akım: 913.13 hm3/yıl

Havza alanı: 6557 km2

Eskil çağlarda Kestros adıyla anılan Aksu Çayı Antalya bölgesinin dördüncü bü-
yük akarsuyudur. Isparta Akdağ’ın kuzey eteklerinden doğup Belbaşı suyu adıyla Is-
parta kenti içerisinden geçerek güneye döner ve soldan Sav suyunu da aldıktan sonra 
Akdağ ve Davras dağları arasındaki Dereboğazı denen dar boğaza girer. Isparta-Antalya 
karayolunun da geçtiği bu boğaz içerisinde sağdan Minasın, Kadılar çaylarını, Geyran 
pınarları sularını; soldan Darıyeri, Çukurca çaylarını alır. Buralarda Kaldıravuk Boğa-
zı denilen boğazın sonlarında daha öncekilerin en büyüğü olan Ağlasun Çayı sağdan 
katılır.  Buradan 20 km aşağıda Eğridir ve  Kovada göllerinden batan ve Gökbüğet’ta  
(Gelinyutan) açığa çıkan suları ileten Gökdere soldan katılır. Kesiktaş Kısığı ve Melikler 
Boğazı’nı geçtikten sonra Karacaören I Barajı yukarısında de yine soldan Göksu çayını 
alır. Sütçüler ilçesi yukarılarından gelen bu suyun asıl kaynakları aşağıda Pamukova do-
ğusunda Kargıcak Boğazı’ndaki güçlü pınarlardır. Yazın yağışlar kesildiği zaman Gök-
su’nun debisi Aksu’dan daha büyüktür.

Foto 2.2.15. Aksu Köprüsü, bir taşkın anında (1932). Günümüzde kemerli ana açıklık dışındaki 
gözler bütünüyle dolmuş, kapanmış durumdadır. Su yalnızca orta gözden geçebilmektedir.  
Bu köprüler, tabliyesi yukarıdaki ana taşıyıcı kemere betonarme çubuklarla asılan, Erken 
Cumhuri-yet döneminde çok uygulanmış, bowstring olarak adlandırılan bir tür asma köprülerdir 
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Bu birleşimden sonra büyük bir ırmak olan Aksu 15 km kadar aşağıda, Karacaö-
ren II Barajı kapaklı dolu savaklarının olduğu bölgede Kargı Kısığı denilen çok dar, derin 
ve 7 km kadar uzunlukta bir boğaz içerisine girer. Burada Antalya-Isparta karayolu da 
baraj gövdesi üzerinden geçmektedir ve yolun kıyısından bakınca aşağıda kanyonun 
giriş kısmı bütün görkemi ile görülebilir. Akdeniz bölgesinin en dar ve uzun kanyonla-
rından biri olana Kargı boğazının başı ile sonu arasında 100 metreden çok bir yükseklik 
farkı vardır. Ovaya açıldığı yerde Karacaören II HES ve biraz aşağısında DSİ Kargı Regü-
latörü bulunur.

Aksu Çayı’nın son önemli kolu ise Eski adı Sinni Çayı olan Küçük Aksu’dur. Boz-
burun Dağı eteklerindeki Pınargözü kaynaklarından çağlayıp gelen ve önemli miktara 
yağış sularını da ileten bu su Gebiz güneybatısında soldan Aksu’ya katılır.

…

Aksu Çayı denize 10 km uzaklıkta, Antalya-Manavgat karayolunu keser. Bu nok-
tada 1932 yılında yapımı tamamlanmış betonarme köprü (Foto 2.2.15) Erken Cum-
huriyet’in Antalya’ya önemli armağanlarından biridir. Bu köprü yapılıncaya değin Aksu 
üzerinde derme çatma ahşap köprüler, sallarla ulaşım sağlanmaya çalışılır, taşkınlarda 
ulaşım kesilirdi. Köprünün kabul heyeti başkanı Fevzi Akkaya; yüklenici Sadık Diri, şan-
tiye şefi Bodos Kemal’dir (Akkaya F. s 35).

…

Taşıdığı alüvyonlarla Aksu Ovasını da oluşturup ona adını da veren Aksu çayı, 
Antalya-Mersin karayolunın 10 km güneyinde, Antalya kent merkezinin 20 km doğu-
sunda, Kundu ile Kumköy arasında, lüks Mardan Palas otelinin doğu bitişiğinde denize 
dökülür.

Aksu Çayı Antalya Bölgesi’nin en iyi değerlendirilmiş akarsuyu olup üzerinde 
1950’lerden başlayarak yapılıp işletilmekte olan pek çok mühendislik yapıları bulun-
maktadır.

Aksu ve yukarıda anılan Kargı regülatörlerinden alınan suyla Aksu Ovası’ında 
27734 ha alanı sulayan Aksu I. ve II. Merhale Sulama Projeleri yörenin en eski ve yöre 
için en önemli projesidir (Bkz. Bl. 2.5.2; 2.6.4).

Kovada I ve Kovada II HES, DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce 1960’larda projelendi-
rilip tamamlanmış eski enerji projelerindendir.

Bu gün Isparta DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Karacaö-
ren I, Karacaören II Baraj ve HES Projeleri 1990’ların başında tamamlanmış depolama, 
enerji amaçlı projelerdir.

Aksu II. Merhale sulama kanalından alınan su ile dönen Tınaztepe HES 2008‘de 
yapılmıştır.

Aksu Çayı’nın Küçük Aksu kolu üzerinde 89 m yüksekliğinde, ön yüzü beton kaplı, 
kum-çakıl dolgu bir baraj ve Aksu Çayı üzerinde nehir tipi HES’lerin proje ve yapım ça-
lışmaları sürdürülmektedir (Bkz. Bl. 2.6.6).
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KÖPRÜÇAY

Yıllık akım: 291.71 hm3/yıl

Havza alanı: 2330 km2

Eskil adı Eurimedon olan Köprüçay Batı Akdeniz’in Manavgat Irmağı’ndan sonra-
ki ikinci büyük akarsuyudur. İlk kaynakları Isparta’nın Aksu İlçesi kuzeyinde, Anamas 
Dağı eteklerindeki Kuzu Kulağı Pınarı ve Başpınar’dır. Buralarda Zindan Deresi olarak 
bilinen su daha aşağıda Aksu adını alır. Irmak Tanrısı Eurimedon’un heykeli de burada 
ünlü Zindan Mağarası önünde 1977 yılında bulunmuş olup Isparta müzesinde sergi-
lenmektedir.

Kızıldere boğazından ve Menteşe köprüsünün altından geçtikten sonra soldan 
Dippoyraz (Dedegöl) dağının sularını toplayan Yaka Çayı’nı ve daha aşağıda Kartoz Ça-
yı’nı aldıktan sonra 20 km kadar süren (Saraçoğlu H. 1989) çok dar ve derin ünlü Ka-
sımlar Kanyonu içerisinden geçer. Değirmenözü’nden sonra genişleyen bir yataktan 
akmaya başlar, Bolasan’da ada denilen bir düzlükten aktıktan sonra yine birdenbire 
kapı gibi bir kaya  yarığından Korum Kapızı denilen çok dar, derin yüksek düşülü bo-
ğaza girer. Bu boğazdan sonra yatağın biraza genişlediği bir bölgede ırmağın biraz 
kayaların altına batması nedeniyle yaya geçişine izin veren, Yerköprü denilen bir doğal 
geçit vardır. Bu doğal yapılar yörede genel olarak Köges diye de adlandırılır. Irmak bun-
dan sonra Zerk Köyü yokuşu altlarında Köprülü Kanyon’a girer (Foto 2.2.16). Kanyo-
nun başında yukarılardan düşerek dimdik iki duvar arasına sıkışıp kalmış yaklaşık 10 
metre çapında bir kaya vardır ki bu doğal köprü de binlerce yıldır kanyonun iki yakası 
arasında geçişi sağlamaktadır (Büyükyıldırım 1994, s 169). Kanyonun sonlarına doğru 
her iki yakada kayalık eteklerden kaynayıp fışkıran güçlü pınarlar vardır (Foto 2.2.17). 
Bunlar Köprüçay’ın yaz dönemlerindeki asıl suyunu sağlarlar. Kanyonun sonuna doğru 
bu kanyona adının da vermiş olan 2000 yıllık ünlü Olukköprü bulunur (Bkz. Bl. 2.3.2). 
Buradan birkaç yüz metre aşağıda da yine eskil çağlardan kalma Büğrüm Köprü yer 
alır. Bu noktada da sağdan bir dere ve birçok pınar Köprüçay’a karışır. Karabük ve Beş-
konak yerleşim merkezinden sonra Köprüçay yeniden Kocataş Kavrazı denilen çok ve 
derin bir boğaz içerisinden geçip genişleyen bir yatakta akmaya başlar (Foto 2.2.18) 
ve sağdan Gülçer, soldan da Sağırin çaylarını alır. Denize 12 km kadar kala Köprüçay, 
sağ yakasında kurulu Aspendos kenti eteğinden ve buradan 3 km kadar aşağıda da 
kendisine adını veren ünlü tarihi köprünün (Köprüpazarı ya da Aspendos Köprüsü-Bkz. 
Bl. 2.3.2) altından geçip biraz aşağıda Antalya Mersin karayolunu kesip 10 km kadar 
sonra Boğazak, Niğit arasında denize dökülür.

Köprüçay sulama anlamında en çok yararlanılan ırmaklardan olup 1968’den bu 
yana yapılmış DSİ projeleri ile toplam 24 420 ha alan sulanmaktadır. Köprüçay’ın Beş-
konak aşağısı kesimleri için 1950’lerden başlayarak DSİ ve özel sektörce enerji etüd 
ve projeleri yapılmış ancak çevre ve turizm kaygılarının ön plana geçmesi nedeniyle 
bunlar gerçekleştirilememiştir. Kasımlar ve daha yukarı kesimlerinde enerji projeleri 
uygulanmaya başlamıştır.

Köprüçay’ın sağında ve solunda yani Aksu ve Manavgat ırmakları arasında denize 
dökülen önemli bir akarsu bulunmaz.
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Foto 2.2.16. Köprüçay ve Köprülü Kanyon. Güneye bakış. (Foto Özcan Yüksek)

Foto 2.2.17. Köprüçay. Köprülü Kanyon 
eteklerinden ırmağa karışan büyük kaynak-
lar. http://www.tursab.org.tr

Foto 2.2.18. Köprülü Kanyon aşağısıında, düz-
lükte Köprüçay.
http://www.tursab.org.tr/en/documentation/pho-
to-gallery
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MANAVGAT IRMAĞI

Yıllık akım: 4226.00 hm3/yıl

Havza alanı: 1268 km2

İlk çağlarda Melas adıyla bilinen, boyu kısa ama Antalya’nın, Batı Akdeniz’in en 
büyük; Seyhan ve Ceyhan’dan sonra da tüm Akdeniz’in üçüncü büyük akarsuyudur. 
Başlangıcı İbradı kuzeyindeki Seyrandağı’nın (2370 m) kuzeydoğu etekleridir. Kuyu-
cak’tan Ekşi Elma Deresi’ni alır ve Şahap Yurdu Boğazı’na girer. Manavgat Çayı’nın ilk 
güçlü kaynağı değirmenlik pınarlarıdır. Gidengelmez Dağı’nın suları bu pınarlarından 
çıkıp Zilan (Gümüş Damla) Kapızı yukarısında ana yatağa katılır. Buradan aşağıdaki 
Üzümdere Kapızı’na girerken  Karapınar sularını alıp Handos Boğazı’na girer. Bu boğaz-
dan sonra Akseki-İbradı yolunu kesip “3.5 km kadar aşağıda Süzek Kaya denilen yerde 
su bütün heybetiyle batar” (Saraçoğlu 1962 s 168).

Manavgat Irmağı, Antalya yöresinin giriş bölümünde söz edilen tipik karstik je-
olojik yapısını en ilginç ve görkemli doğal örnekleriyle sergileyen bir akarsudur. Koca 
ırmak 3-5 metreye kadar daralan kapızlara girip düdenlere batarak; sonra buralardan 
gürleyerek çıkıp yarlardan aşağı dev tencerelerine dökülerek akışını sürdürür. Bu arada 
yer altından, yer üstünden katılan sularla zengineşir. Bunlardan biri de Ürünlü (Unulla) 
altlarında Altınbeşik Mağarası (Narlıca Düdeni) ağzından bir ırmak gibi akıp gelen ve 
Gembos Ovası’ndan geldiği söylenen sulardır.

Kapızlardan sonuncusu ve en derini, en çetini 5-6 km uzunlukta Pirnos Kapızı’dır. 
Bu kapız sonunda Delikarası Düdeni denilen yerde kayaların arasından ırmak büyüklü-
ğünde bir su büyük basınç altında fışkırarak, köpükler saçarak çıkar. Havaya saçılan ve 
rüzgarla dağılan su zerreleriyle bulutlar oluşturan, debisi (20-25 m3/s) altına düşmeyen 

Foto 2.2.19. Manavgat ilçe merkezinde çelik kafes köprü. Sağ  yakadan kuzeydoğuya bakış. 
Yapım 1931-38
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bu kaynağa bu görünümden dolayı Dumanlı Kaynağı adı verilmiştir (Bkz. Bl. 2.3.2). İlk-
çağların Side kentinin suları da bu kaynaktan alınarak 25 km uzunlukta bir su yolu ile 
iletilmiştir. Ne var ki günümüzde bu son cümleler ancak geçmiş zaman anlatımı olarak 
doğrudur. Dumanlı kaynağı ve Side eskil su yolunun ilk 5 kilometresi 1983‘den bu yana 
Oymapınar Barajı’nın 120 m derinliğindeki suları altında kalmıştır. Günümüzde baraj 
gölünde bir tekne gezintisi yapılırsa, su düzeyinin düşük olduğu dönemlerde göl derin-
liklerinden kaynamayı sürdüren Dumanlı kaynağının yüzeyde yarattığı dalgalanmaları 
görülebilir.

Barajdan sonra Eynif Ovası’ndan gelen Yedi Düden suları, ovaya açılan yerde Til-
kiler Deresi ve daha aşağılarda taşkın sularıyla önemli olan Kargı Çayı (eskil adı Naras) 
Manavgat Irmağı’na katılır. Buradan sonra Irmağın suları ünlü Manavgat Şelalesi’nden 
3 metre kadar bir düşü yapar ve Manavgat Barajı’na gelir (Foto 2.2.20). Bu baraj enerji 
üretimi ve Oymapınar Barajı’ndan salınan suların kontrolu amaçlıdır. Hemen sol akış 
aşağısında “Manavgat Su Temin Projesi” yapıları bulur (Bkz. Bl.2.5.2).

 Bu barajın hemen altında Manavgat yerleşim alanları yer alır. Irmak eğimi ve su 
hızının çok düşmüş olması nedeniyle denizden gelen tekneler buralara değin girebil-
mektedir.

Manavgat ırmağı eskiden Side-Sorgun doğusunda Titreyengöl denen yerde de-
nize dökülmekte iken sonradan getirdiği alüvyonlarla ağzı dolmuş olup zamanla yatak 
değiştirerek  şimdi 4 km doğuda Boğaz denilen yerden denize dökülmektedir (Saraçoğ-
lu 1962, s 419).

Manavgat Irmağı üzerindeki ilk ve en önemli mühendislik yapısı Erken Cumhu-
riyet döneminin yöreye bir armağanı olan çelik kafes köprüdür (Foto 2.2.19). O güne 
değin aynı Aksu Çayı  üzerinde olduğu gibi derme çatma ahşap köprüler ve sallarla 

Foto 2.2.20. Manavgat Barajı ve ırmağın geldisine doğru bakış. Yukarıda dağlar arasında Oy-
mapınar Barajı var.
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ulaşım yapılırken bu köprü ile ırmağın iki yakası tarihte ilk kez kalıcı ve sürekli olarak 
bağlanmıştır

Manavgat Irmağı üzerinde aşağıda belirtilen önemli sulama ve enerji yapıları yer 
almaktadır.

Manavgat Sol Yaka Ulualan Sulama Projesi: 1635 ha alanın sulaması 1957, 20 ha 
alanın pompaj ile akaçlanması işi (drenaj)  1967’de tamamlanmıştır.

Manavgat Sağ Yaka Sulama Projesi: Yapımı 1985 yılında tamamlanan Sarılar ve 
Kalemler pompaj projeleri ile ırmağın sağ yakasında 8966 ha alan sulanmaktadır.

Oymapınar Barajı: 1984 yılında işletmeye açılmış çift eğrilikli, temelden yükseklik 
185 m, 360 m kret uzunluğunda beton kemer barajdır. HES gücü 4x135=540 MW; yıllık 
elektrik üretimi 1620 GW saattir.

Manavgat Barajı: 1987 yılında işletmeye açılmış çift eğrilikli, temelden 35 metre 
yükseklikte, 360 m kret uzunluğunda toprak dolgu barajdır. HES gücü 48 MW; yıllık 
elektrik üretimi 220 GW saattir.

Manavgat İçmesuyu Temin Projesi: Günde 500 000 m3 suyu Manavgat Barajı 
mansabından alarak 10 km uzunluğunda 2 adet Φ1600 mm çaplı boru ile deniz kıyı-
sındaki tesislerden gemilere yükleyip yabancı ülkelere satmak amacıyla 2003 yılında 
tamamlanmış ancak bu amacı gerçekleştirilememiş bir projedir.

Denize boşalımında dalgakıran: Denizden esen fırtınaların ırmağı kabartarak Ma-
navgat’a taşmasını önlemek, balıkçı ve turist teknelerinin ırmak ile deniz arasında giriş 
çıkışlarını sağlayabilmek amacıyla 1990’larda yapılmış olup görevini yerine getirmek-
tedir.

Naras Barajı ve HES: Manavgat Irmağı’nın en önemli sağ kolu Naras Çayı üzerinde 
78 m yükseklik, 456.46 m kret uzunluğunda sıkıştırılmış beton gövdeli barajın yapımı 
tamamlanmak üzeredir. Manavgat’ın taşkınlardan korunması; halen pompajla sulanan 
alanların (5 555 ha) doğal akış (cazibe) ile ve yeni eklenecek 1587 ha olmak üzere top-
lam 7142 ha alanın sulanması ve taşkın koruma amaçlıdır. (Bkz. Bl. 2.5.2).

Manavgat Irmağı’nın yukarı kesimlerinde yeni HES projeleri çalışmaları bulun-
maktadır.

KARPUZ ÇAYI

Yıllık akım: 131.15 hm3/yıl

Havza alanı: 303 km2

Manavgat-Alanya arasında Akseki, Konya yol ayrımının 1 km doğusunda karayo-
lunun üzerinden geçtiği bu Çay başlıca iki ana koldan oluşur. Doğudan gelen Çenger; 
batıdan gelen Ahmetler Deresi. Yol ayrımından sonra kuzeye; Akseki’ye doğru yükselir-
ken sağda görülen Çenger; solda görülen de Ahmetler dereleridir.

Çenger Deresi’nin en yukarı kaynağı Gidirise Beli üstündeki Ayotu Yaylası’ndan 
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çıkan Çığlık Pınarı’dır. İniş Dibi denilen yerin aşağısında sağdan gelen Çaltı Suyu’nu 
alarak ırmak haline gelir. Gebe Dere değirmenlerinden sonra ard arda çok dar ve çetin 
Karadöşek, Zambula, Sulu Bor kapızlarına girer çıkar ve buralardan birçok pınar suları 
karışır. Çenger Deresi ovaya açılmadan önce dağ eteklerinde birkaç menderes çizer ve 
Manavgat-Akseki yolu kıyısında hemen Ahmetler Deresi’ni alır.

Ahmetler Deresi: Akseki güneyinde Cendeve altlarından başlayan ana yatağın asıl 
kaynağı Murtiçi-Taşlıca aşağılarındaki küçük gölden çıkan sudur (Saraçoğlu 1962, s 
173). Uludere’yi de aldıktan sonra çok dar ve derin Ahmetler Kanyonu’na girer. Bura-
dan sonra da dar boğazlardan geçip ovaya açılmaya başladığı yerde Manavgat-Akseki 
yolundaki köprünün altından geçip Çenger Irmağı’na kavuşur. Buradan sonra Karpuz 
Çayı adını alan su bu yolun doğusundan akarak 4 km aşağıda Manavgat-Alanya yolunu 
keser ve 1 km aşağıda denize dökülür.

Karpuz Çayı’nın Çenger kolunun yukarı kesimlerinde Çenger 1 HES kurulu bulun-
maktadır.

ALARA ÇAYI

Yıllık akım: 971.31 hm3/yıl

Havza alanı: 879 km2

Başlangıcı Geyik Dağı (2890 m) ve Akdağ (2720 m) etekleridir. Kadıyakası kuze-
yinde Topular denen yerden kükreyerek çıkan pınar suları Ayan Deresi adıyla kısıklardan 
geçip Malaniçi vadisine girer. Burada sağdan 100 metre kadar yüksek kayalıklardan 
mevsimine göre çok büyük debilerde sular köpürerek ana yatağa dökülür. Cündüre ya 
da Uçanca denilen bu çağlayanlar Akdağ’ın batan sularından yer altı göl ve düdenlerin-
den gelmektedir.

Buradan sonra soldan Çaltı Suyu’nu, sağdan gelen Dağdere (Oğuz) Çayı’nı alır. 
Buradan sonra bir ırmak görünümüne giren Alara Çayı Gündoğmuş köprüsünden önce 
kuzeyden gelen Çatalsokmak Deresi ve geçtikten sonra Sümen Deresi’ni alır.

Senir altlarında 1.5 metreye kadar daralan Karacehennem, Şeytan kapızlarına girer 
ve buralarda Lale Deresi, Uludere (Neylet Suyu) ve Mannas Suyu adlı akarsular çok yük-
seklerden dökülerek Alara’ya katılırlar. Mannas Deliği denilen yerde Alara Çayı yer altına 
batar, Süzek denilen yerde içi böğetlerle dolu zor kereste geçirilen dar kapızlara girer. Eskil 
çağlardan kalma Ali Köprüsü de böyle bir kapızın içindedir. İbiş Ağa Asıldığı, Gavur Bendi 
(Kargılık) kapızlarından ve Alarahan’dan sonra düzlüğe açılır. Kendi alüvyonlarıyla oluştur-
duğu ovada akarak Manavgat-Alanya karayolunun kesip denize dökülür.

Alara Çayı üzerinde sağ yakada 1 545 ha (125 hektarı pompaj), sol yakada  2 600 
ha pompaj olmak üzere toplam 4 451 ha alanı sulama amaçlı projeler 1968, 1983 ve 
1992 yıllarında tamamlanmış işletmeye açılmıştır ancak günümüzde bölgenin turizme 
açılması, kentleşme ve yapılaşma gibi nedenlerle tarım alanları daralmış olup sulanan 
alanlar da fiilen 2000 hektara düşmüştür.

Alara Çayı üzerinde tasarlanmış ancak yapımına başlanmamış enerji amaçlı baraj 
ve HES projeleri de vardır.
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Manavgat Irmağı ve Köprüçay’dan sonra yıllık toplam akışı bakımından Antalya 
bölgesinin üçüncü büyük ırmağı olmasına karşın Alara Çayı da Boğaçay ve Köprüçay 
gibi özellikle enerji anlamında yararlanılmayan akarsulardandır.

ALANYA DERELERİ

Kargı Çayı (215 hm3/yıl)

Alanya kuzeydoğusundaki Akdağ (2461 m) eteğinden doğan Derince Dere ve ku-
zeyde Hacıbeleni’nden gelen Taşatan Deresi’nin birleşmesiyle oluşup batıya doğru Urum-
taş Boğazı’na girer. Alanya’nın Durbannas Yaylası ve Derköy altlarından akarak Sazak Ka-
pızı’na girip çıktıktan sonra sağdan Sirge, soldan da Delice (Mahmut Seydi) çaylarının 
katımlıyla büyüyüp Kargı Çayı adını aldıktan sonra Şarapsa ovasında denize dökülür.

Kargı Çayı üzerinde HES ve sol kolu Delice Çayı üzerinde sulama barajı projeleri 
tasarım aşamasında bulunmaktadır.

Sak Deresi ve Gümüşdere sarp yamaçlardan inerek Alanya içerisinde denize dö-
külen iki küçük ama taşkınlar yapan akarsulardır.

Oba Çayı

Kargı ile Dim çayları arasında Alanya kent içerisinde denize dökülen küçük ama 
kışın dik yamaçlardan boşalan su ile taşkınlar yapabilen bir akarsudur. Bademağaç 
eteklerinden çıkan Çatak Deresi solda Oba Alacami’den gelen Üç Damır Deresi’nin bir-
leşmesiyle oluşur. Kadıpınarı’nın sularını ve daha aşağıda Kızılca Şehir Deresi’ni alır, 
Oba Mahallesi’nden geçerek Alanya stadının doğusunda denize dökülür. Bu çay üze-
rinde 1952 yılında kurulmuş bir elektik santrali uzun yıllar Alanya’nın elektrik gereksin-
mesini karşılamıştır.

DİM ÇAYI

Yıllık akım: 463.55 hm3/yıl

Havza alanı: 195 km2

Dim Çayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemlerinde teknik anlamda ilk olarak 
ciddi etüd ve planlaması yapılan ve üzerinde inşa edilen sulama tesisleri ile Alanya’nın 
tarımsal gelişmesine günümüze değin çok büyük katkılar sağlamış olan bir akarsudur. 
1930’larda başlayan bu çalışmalar Bl. 2.4.3‘te ayrıntılı anlatılmıştır.

Alanya kent merkezinin 5 km doğusunda Tosmur ve Kestel beldeleri arasında sı-
nır çizerek denize dökülen Dim Çayı ana kolu Dim Alacami Köyü’nden gelir. Kuş Yuvası 
Deresi ile Hisar Dere’nin birleşmesiyle oluşan Uçurmak Dere soldan gelerek 300 kot-
larında Kapıağzı denen boğazda ana kola katılır. Bucak köyü altındaki düzlükten sonra 
Dim Çayı, Sarı Çanlak Kapızı’na girer ve burada sağdan Buladan, Öteköy ve Karpuz 
dereleri katılır. Akköprü altındaki Ilıca Boğazı’nda soldan Kababuladan ve Met; sağdan 
110, 120 kotlarında değirmenler döndüren Kirvasil deresini alır.

Bu anlatılanlar günümüzde tarih olmuş bir coğrafyadır. Çünkü bu bölgede 2009 
yılında yapımı tamamlan Dim Barajı’nın talveg kotu 50 olup gövde ardında 170 kotuna 
değin su dolmaktadır. Bu kotlar arasındaki bütün kollar dereler, çaylar su altında kal-
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Belge 2.2.1 Dim Çayı ve kolu Kirvasil Dere’nin 120-200 kotları arasındaki  genel planı.
Yapan: Mühendis Zühtü (Pekitkan), 3.11.933. Yollar, köprüler gösterilmiş, açıklanmış, sıkça 
kesitler (Makta III, IV, V, … VII, IX, X, … gibi Romen rakamları ile gösterilenler) alınmış. Bu gün 
173 kotu altındaki kesimler Dim Baraj gölü altında bulunuyor.
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mış, görünmez olmuşlardır. Bu gün yalnızca eski regülatör aşağısında kalan Araplar 
Deresi görülebilir.

Ancak 1932 yılında Erken Cumhuriyet’in genç mühendisleri Dim Çayı’nın bu böl-
gesini öylesine güzel ve ayrıntılı incelemişlerdir ki, dereler su altı alemine gömülse de 
onların çizdikleri kesitler, haritalar, yazdıkları raporlar bu batık coğrafyayı 80, 90 yıl 
sonrasında bizlere anlatmaktadır (Bkz. Belge 2.2.1; 2.2.2).

O günlerde gerçekleştiren Dim Regülatörü ve sulama projesi bu gün de Alanya 
bahçelerini sulamayı sürdürmektedir.

Günümüzdeki Dim Barajı sulama, enerji ve içme suyu amaçlı olup karakteristikleri 
(Blg. 2.5.5)’te verilmektedir (Bkz. Bl. 2.5.2).

Baraj yukarısında daha sonra özel kesimce yapılan Bucakköy HES de çalışır du-
rumda bulunmaktadır.

SEDRE ÇAYI

Yıllık akım: 86.32 hm3/yıl

Havza alanı: 158 km2

Çarık Dere, Apardı Deresi, İnsar Dere ve kanyonu ile ünlü Sapadere gibi kolları 
vardır. Demirtaş beldesi’nden geçerek, Alanya’nın 20 km doğusunda denize dökülür. 
Yukarı kesimlerinde Gevne-Eskiköy HES kurulu bulunmaktadır.

DELİCEDERE

Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde denize dökülen aşağıdakilerle birlikte 
önemli sayılabilecek üç akarsudan biridir. Başköy’de doğar, soldan Sinan Deresi’ni alır.

Belge 2.2.2 Dim Çayı’na sağdan katılan Kivrasil Dere üzerindeki tarihi köprü kesiti.  
(DSİ Arşivi)
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BIÇKICI DERESİ

Yıllık akım: 153.98 hm3/yıl

Havza alanı: 134 km2

Sugözü’nden doğar. Üzerindeki su alma yapısı ve kanalet sistemi ile 2085 hek-
tarlık mevcut Gazipaşa sulama projesinin en önemli kaynağıdır. Yukarı kesimlerde Aksu 
Şahmallar ve Sugözü-Kızıldüz HES’ler işletmeye açılmış bulunmaktadır.

GÖKÇELER ÇAYI

Yıllık akım: 84 hm3/yıl

Havza alanı: 139 km2

Çığlık güneyinden doğar; Hasdere, Direvli çayları ve aşağıda güneyden gelen bir 
başka Delicedere’nin birleşmesinden sonra Hacımusa Çayı adıyla denize dökülür.

Üzerinde yapımı tamamlanmakta olan Gökçeler Barajı 103 m yükseklikte ve  
55 hm3 hacmında olup 4740 ha alanın sulanmasını, 11 GWs/yıl enerji üretimini ve Ga-
zipaşa’ya içmesuyu sağlanmasını amaçlamaktadır.

2.2.3. KIRKGÖZ - DÜDEN SULARI VE ANTALYA KENTİ

DÜDEN ÇAYI YUKARI HAVZASI

Düden Çayı, toplam 1847 kilometrekare büyüklüğündeki havzasından yıllık or-
talama 672 hm3 (672 milyon metreküp) suyu Akdeniz’e boşaltır (Bkz. Tablo 2.2.2). 
Antalya İli’nin beşinci büyük akarsuyudur (Bl. 2.2.2). Antalya kenti için büyük önemi 
ve özgünlüğü dolayısıyla burada tüm Antalya akarsularından ayrıbir bölüm olarak ele 
alınmaktadır.

Düden Çayı dediğimiz, Düdenbaşı’ndan denize değin kent içerisinde kalan 15 
kilometre uzunluğundaki ırmak, Kırkgözler-Düden adını verebileceğimiz büyük bir ye-
raltı ve yerüstü karstik su sisteminin son bölümüdür. Düdenbaşı’nda açığa çıkan sular 
20 km yukarıdaki düdenlerden; en büyüğü Bıyıklı Düdeni’nden yeraltına batan Kırkgöz 
kaynaklarının sularıdır. Kırkgözler’in de asıl kaynağı Korkuteli ve Bucak çöküntü ovala-
rını, yaylalarını kapsayan çok geniş bir havzadır (Bkz Blg.2.2.3). Bu suların akışı birçok 
yerde yeraltından olduğu için görülen kesimlerine ayrı adlar verilmiş, aralarındaki ye-
raltı bağlantıları göz ardı edilerek ayrı ırmaklar olarak düşünülüp değerlendirilmişlerdir. 
Bu bölümde Düden Çayı havzasının ana beslenmesini sağlayan Korkuteli, Bucak havza 
ve akarsuları üzerinde durulacaktır.

Antalya kenti için tarihte ve günümüzde çok büyük ve yaşamsal önem taşıyan bü-
yük bir yer altı ve yerüstü su sisteminin son kesimleri olan Kırkgöz Kaynakları ve Düden 
Çayı da bu bölümün ardından ayrı başlıklarda ele alınacaktır.

Korkuteli Çayı (Bozçay, Marzuman)

Geçmişte içerisinde Kestel Gölü’nün de yer aldığı bu havza, bir kapalı havza gö-
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Belge 2.2.3. Kırkgöz Düden Havza haritası (Ercenk 2011, Hazırlayan: Mustafa Koparan-Jeoloji 
Müh.)
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rünümünde olsa da yukarıda belirtildiği üzere yeraltı ırmaklarından kaçan sularıyla gü-
neyde Kırkgöz kaynaklarını ve Düden Çayı’nı besler. Sonradan açılan Kovanlık tüneli ve 
ana kanal da bu beslemeyi düzenli ve hızlı hale getirmiştir (Bkz. Bl. 2.4.6; 2.5.2).

Bu havza Korkuteli’nin 20 km kadar kuzeybatısında; Bozmusa Dağı’nın güneyinde 
Yeleme ile Taşkesiği yayla köyleri arasında Çaldağı dibinde çok kuvvetli pınarlar halinde 
doğar (Saraçoğlu, 1962, s 246). Sülekler yaylası, Dereköy, Salamut Boğazı’ndan geçip 
Korkuteli baraj gölüne akar. Baraj aşağısına Korkuteli kent merkezi içerisinde yaklaşık 
10 km boyunca düzgün taş kaplamalı bir yatak içerisinde görülen çaya Korkuteli çıkı-
şında sağdan Kargalık (Bingeçit) deresi katılır. Buradan sonra Marzuman Çayı olarak 
da anılan çay Yazır köyü doğusunda kuzeydoğuya yönelip Bozova içerisinden, Bayat, 
Kargın, Çaykenarı yakınlarından Kızılkaya’ya, Antalya Burdur yoluna doğru akar.

…

Bu su 1957’ye kadar Kızılkaya’dan sonra kuzeye döner, Kestel Gölü’ne dökülür-
dü, lakin bu gölü kurutarak arazi kazanma düşüncesiyle şimdi bu su kanallara alına-
rak güneye doğru akıtılmakta, sonra Döşeme Beli altından bir tünelle geçirilmekte ve 
Kırkgöz’e dökülmektedir. Bu suretle Bozçay şimdi Kestel Gölü’ne girememekte, kışın da 
Düden Çayı’na, dolayısıyla denize dökülmektedir. Ve işte yağmur günlerinde Antalya 
sokaklarından geçen arık sularının bulanık oluşu bundandır; Bozova’nın gayet ince ve 
verimli toprakları şimdi denize inmektedir (Saraçoğlu, 1962).

…. 

Bu çayın suları büyük ölçüde Korkuteli Barajı’nda tutulup sulamalarda kullanıldı-
ğı için Korkuteli’nin 20, 30 km kuzeyinde; Antalya-Burdur yoluna varamadan kaybolur 
gider. Taşkın zamanlarında gelen fazla sular Kaplıca ve Çevlik düdenlerinden yeraltına 
batar. Bu düdenlerin almadığı sular da yukarıda belirtildiği üzere geçmişte Kestel Gö-
lü’ne akar idi. Doğal akış yönü Yuva köyünden sonra kuzeye, Kestel Gölü’nedir.

Bu yöredeki taşkınlar geçmişte çevreye halka çok zararlar vermiş ve yakınma ko-
nusu olmuştur. Taşkınları önlemek ve gölü kurutmak amacıyla devletin 1932’den baş-
layarak yürüttüğü çalışmalar (Bl. 2.4.6 ve 2.5.2)’de ayrıntıları ile anlatılacaktır.

Bu çay üzerinde 1975 yılında yapımı tamamlanan 50 m yükseklikteki Korkuteli 
Barajı karakteristikleri ve daha geniş bilgiler (Bl. 2.5.2 ve Tablo2.5.5)’te verilmektedir.

Bingeçit Deresi üzerine 2007 yılında kurulan bir su çevirme yapısı (regülatör) ve 
açılan tünel ile bu çayın suları da Korkuteli baraj gölüne aktarılmaktadır. Bu yapı Korku-
teli-Fethiye yolunun 10. kilometresinde bulunmaktadır.

Bu havza üzerinde DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce 1990 ve 2000’li yıllarda sulama 
amaçlı Yeşilyayla, Yelten, Hacıbekar, Küçükköy göletleri yapılmış ve işletilmektedir.

Onaç Çayı (Kademli Çay)

Kestel Gölü’nü besleyen bu Akarsuyun başlangıcı Çeltikçi kuzeyindeki Karaev-
li Gölü’dür. Gölün güney doğusu’nda Pilavtepe dibinden batıp Çeltikçi Beli’nin aşağı 
güney yüzünde Su Çıktığı denilen yerde dar bir boğazda açığa çıkar. Ovaya açıldıktan 
sonra batıdan Arvallı Çayı’nı alıp Çürükçü Değirmeni Boğazı’na girer. Buradan aşağısı 
Bucak Ovası ve Kestel Gölü’dür. Onaç üzerinde iki küçük baraj vardır.
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Onaç I Barajı: Sel kapanı olarak 1967 yılında tamamlanmış 25 m yükseklikte, göl 
hacmı 8 hm3 (Bkz. Bl. 2.5.2).

Onaç II Barajı: 2006’da tamamlanmış, 23.5 m yükseklikte, göl hacmı 17.5 hm3, 
1953 ha alan sulamayı amaçlamaktadır. DSİ Isparta Bölgesi’ne bağlıdır.

Kızılsu Barajı

Melli taraflarından gelen Kızılsu üzerinde, Gündoğdu (Kuzköy) kuzeyinde, yapımı 
1965 yılında tamamlanmış; DSİ “Türkiye’deki Barajlar” kitabında da yer alan 9, 10 m 
yükseklikte ama uzun bir barajdır (Bl. 2.5.2 ve Tablo2.5.5).

Kovanlık Tüneli

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce 1956 yılında Korkuteli havzası suları Dağbeli Na-
hiye merkezinin doğusundan açılan bir tünel ile Kovanlık’a indirilmiş ve buradan da 
kanalla Bıyıklı Düdeni’ne Boşaltılmıştır (Bkz. Bl. 2.5.2)

KIRKGÖZ KAYNAKLARI

Yukarıdaki bölümde görüldüğü üzere Kırkgöz kaynaklarının beslenme alanı Kor-
kuteli, Bucak’ı kapsayan ve Ağlasun’a uzanan çok geniş bir bölgedir. Bu havzadan 
Antalya’ya doğru doğal bir yüzeysel akış olmamasına karşın fazla sular yukarıda anı-
lan Kovanlık tünelinden, iki düdenden ve başka çok sayıda irili ufaklı düdenlerden 
800 kotlarında yer altına batarak dağların altından geçip 15 km aşağıda, dağların 
güney eteklerinde 300 kotlarında bir çizgi boyunca açığa çıkar. Bunlar eski Antal-
ya-Burdur karayolunun 30. Kilometresinde (Foto 2.2.22); Kırkgöz-Düden su sistemi-
nin Döşemealtı Platosu’ndaki başlangıcı olan Kırkgöz Kaynakları’dır. Kırk ayrı gözden 
çıktığına inanıldığı için bu adı almışlardır. Bunların Maltagözü, Ortagöz, Tehnelli Pınar 
ve Örtülü Pınar, … gibi adları vardır. Günümüzde bunlardan en çok bilineni eski Kırk-
göz kahvelerinin bulunduğu yerdeki Pınarbaşı kaynağıdır (Foto 2.2.21). Batı’ya doğru 
Kocagöz, Karanlık Göz, Kazıklı Göz, Balıcak Göz gibi kaynaklar sıralanır (Ercenk G. 
2011, s 184).

Asıl olarak kireçtaşlarından oluşan bölge; yeraltı boşlukları, inler, obruklar, ga-
leriler gibi göstergeleriyle karstik jeolojik yapının doğal bir müzesi gibidir. Bu yapının 
doğal bir öğesi olan “Düden” sözcüğü yeraltı gideri, ırmağı anlamına teknik dilimize de 
yerleşmiştir. (Büyükyıldırım, 2011)

Antalya kentinin kuzeyinde denizden 10 km içeride 250 kotlarından başlayıp 30 
km daha yukarıda dağ eteklerinde 350 kotlarında son bulan bu bölge “Döşemealtı Pla-
tosu” olarak adlandırılır. Günümüzde Döşemealtı ilçesi ve Belediyesi bu bölge içerisin-
de yer almaktadır. Üzerinde bulundurduğu antik yollar, hanlar, su kanalları, çeşmeler, 
sarnıçlar gibi pek çok yapı kalıntısı bu yörenin çok zengin bir tarihsel geçmişe sahip 
olduğunu gösterir. Bunlardan en önemlisi de en eski, tarih öncesi insan topluluklarının 
yaşadığı Karain’dir. Kırkgöz kaynaklarının 2 km güneyinde, Yağca köyünde dağ etek-
lerinde bulunan bu mağara Türkiye’nin ilk araştırılan tarih öncesi yerleşim yerlerinden 
biridir. (Bkz. Bl. 2.3.1)

Yukarıda belirtildiği üzere Kırkgöz’de açığa çıkan sular yeniden yeraltına batarak 
ya da yüzeysel akışla Antalya’ya doğru yönelir. Tüm bunlar ve bölgenin genel topoğrafik 
durumu (Blg.2.2.4)’deki haritada gösterilmiştir.
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Foto 2.2.21. Pınarbaşı. Burdur yolu üzerinde Kırkgözler’in en büyük ve çok bilinen kaynakların-
dan biri. 

Foto 2.2.22. Kırkgözler’in en eski fotoğraf. Cumhuriyet’ten önce çekilmiş olmalı. Eski Antal-
ya-Burdur yolu ve ileride göl üzerinde sıralanmış köprü gözleri.
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Belge 2.2.4. Kırkgöz-Düden-Döşemealtı-Yediarıklar su sistemi haritası
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Belge 2.2.5. Kırkgöz-Düden Su sistemi üç boyutlu çizimi
Yapan: Erdal Fişenk, Çizen: Lütfi Yılmaz Maden. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü, ANTALYA-1960’lar.  
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DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü çalışanlarınca 1960’larda hazırlanmış olan ve ekte yer 
alan üç boyutlu çizim (Blg. 2.2.5) Antalya kenti ve Döşemealtı platolarının coğrafyası ve 
Kırkgöz-Düden su sistemi hakkında çok açıklayıcı bir belgedir.

Kurak mevsimlerde yukarıdaki akarsu ve göllerin kuruyup hiç su görülmediği du-
rumlarda bile Kırkgöz suları ortalama 10 m3/s debisiyle kaynamayı sürdür ki; bu da yer 
altında birçok karstik boşluk, in ve göllerin bulunduğunu gösterir. Yukarıdaki ovaların 
toz ve çamuruna karşın batan sular bu düden ve inlerde iyice süzülerek berrak bir gö-
rünümle açığa çıkarlar. 1996 yılında bir su altı ekibi yüzlerce metre derinlik ve büyük-
lükteki bu inlere dalarak inceleme ve araştırmalarını yayınlamıştır (Türe K.G., Atlas D. 
Şubat 1996).

Bu büyük yeraltı göllerinde çok balık yaşamaktadır. Geçmişte bunların sürüler 
halinde dışarı çıktıkları halkın, sulama kanalları ağızlarında sepetlerle balık topladığı 
bilinir.

“… Her yıl Mart ayı başlarında kabaran Kırkgöz Gölü’ne gözlerden balık akar-
dı… Vakti geldiğinde kaynak ağızlarına çuvalını sepetini tutan balık doldurur götürür-
dü. Tutulan balıkların doldurulduğu seleler eşeklere yüklenerek satışa götürülürdü…” 
(Ercenk G. 2011, s 192).

Bu durumu Kırkgöz kıyılarında babadan kalma arazisi bulunan Antalya eski bele-
diye başkanlarından (1973-1980) Selahattin Tonguç da doğrulamakta, kanal başlan-
gıçlarında halen balık çıktığını söylemektedir.

Kaynak suları burada yıllara, mevsimlere, çevre koşullarına göre değişen büyüklükte 
göl oluşturur. Göl kabarmalarından etkilenmemesi için 1970’lerde Antalya Burdur yolu bi-
raz uzatılmak zorunda kalınmış; doğuya doğru dairesel bir kurb yapılarak Çubuk Boğazı’na 
girilebilmiştir. Bu güzel sulak alan kıyılarında geçmişte kahveler, lokantalar işletilmiştir. 
Kırkgöz Kahveleri olarak anılan bölge Antalya’nın kuzey kapısı sayılmış; Büyük Atatürk de 
1930 yılında Burdur üzerinden Antalya’ya ilk gelişinde burada karşılanmıştır 

Bıyıklı Düdeni

Kırkgözler’de açığa çıkan sular yine yeraltından, yerüstünden Antalya ve Akdeniz’e 
doğru akışını sürdürür. Denize boşalımı sağlayan yer altı akımları için bu güne değin kimi 
güzergahlar tanımlanmış olup bunlardan en belirgin; girişi çıkışı belli olanı Bıyıklı Düde-
ni’dir. Kırkgözler’den kaynayıp göllenen sular yüzeyden akarak 2.5 km kadar doğudaki Bı-
yıklı Düdeni’ne 7.5 metrelik bir düşü yaparak boşalır. Burada bir bent kalıntısı ve bir değir-
men bulunduğu 1933 tarihli yazışma ve çizimlerden anlaşılmaktadır. Daha sonra ayın yerde 
1950’lere değin Yantaçlar’ın Un Değirmeni işletilmiştir (Ercenk G.).

Kırkgöz kaynak suları ile birlikte Döşemealtı’nın yağış suları da doğal olarak Bıyıklı 
Düdeni’ne boşalır. Buna ek olarak yukarıda anılan tünel ile üst havza suları da Kovanlık’a 
indirilmiş ve buradan 7 km uzunlukta bir kanal ile Bıyıklı Düdeni’ne bağlanmıştır (Büyük-
yıldırım 1994, s 92). Bu düden Antalya kuzey platolarının fazla yağış sularını boşaltmak 
işlevini günümüzde de sürdürmektedir. DSİ Kömürcüler Sulaması pompa istasyonu Bı-
yıklı Düdeni’nin hemen doğusunda yeni Antalya Burdur yolunun batı yanındadır.

Bıyıklı Düdeni’nden batan sular 17 km güneyde Varsak Obruğu (Foto 2.2.23, 24) 
altından geçer. Obruğun tabanındaki kuyu ve çatlaklardan kimi zaman gözlenebilen 
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sular 4 kilometre aşağıda, Varsak yerleşim bölgesinde güneyinde; Düdenbaşı’nda derin 
bir kanyonun tabanından kaynayarak yüzeye çıkar (Bkz. Blg. 2.2.5).

Kırkgöz’den güneye yüzeysel akış

Kırkgöz’de yüzeye çıkan sular; Gavur Arığı ve Kepez Kanalı olarak adlandırılan iki 
ana kanal ile güneye, Antalya’ya doğru akıtılır (Bkz. Blg. 2.2.4; Foto 2.4.4.1, 2.4.4.18).

Evkaf Kanalı (Gavur Arığı)

Bu kanal aslında binlerce yıl öncesindeki uygarlıklar döneminde açılmış ve kul-
lanılmış bir eskil sulama sisteminin ana kanalıdır (Büyükyıldırım 1994). 20. Bunun için 
yöre halkınca “Gavur Arığı(4)” diye adlandırılmıştır. Daha sonraları Muratpaşa Vakıf Zey-
tinliği’ne değin uzatıldığı için “Evkaf (5)” kanalı da denmiştir. (Foto 2.2.24.1).

Yüzyılın başlarında kanallar toprak altında kalmış, işlemez durumda; ancak var-
lıkları yöre halkınca bilinmekte idi. Cumhuriyet’in ilanından sonra halkın bu sulardan 
yararlanma, tarlalarının suya kavuşturulması istemleri hükümete iletilmiştir. Antalya 
Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü’nce ön inceleme çalışmalar hızla tamamlanarak eski 
güzergahlar üzerinden ve yeni kanalların açılmasına başlanmış (Foto 2.4.4.2) ve 1934 
yılı ilk yazında yaklaşık 1.5 m3/s su, Uzunkuyu’ya değin iletilmiştir. Binlerce yıl toprak 
altında kullanılmaz durumda yatan tarihsel su kanallarının yeniden açılarak halkın suya 
kavuşturulması genç Cumhuriyet’in Antalya’daki ilk başarılarındandır. Bu çalışmalar 
çerçevesinde açılan kanallar, Kırkgöz suları ve Döşemealtı ayrıntılı olarak Bl.2.4.4’te 
ele alınacak, yeni fotoğraflara yer verilecektir.

Kepez Kanalı ve HES’ler

1960’ların başında Kırkgözler’de göllenen sular güney kıyıları boyunca açılan 

4  arık: kanal (yöre halkının söyleyişi)
5  evkaf: vakıflar

Foto 2.2.23. Varsak obruğu 1932.
Tabanda su akışı var. Günümüzdeki bitkilerin 
bulunmayışı bu akımın sürekli olduğunu gös-
teriyor.

Foto 2.2.24. Günümüzde Varsak  Obruğu. 
Taban hayıtlarla kaplı. Derinde su var ama sü-
rekli akış yok.
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(18.00 m3/s) kapasiteli bir kanala toplanarak 20 km kadar güneyde Kepezbaşı’na ile-
tilmiştir (Foto 2.4.4.1). Asıl amaç Antalya kentinin elektrik gereksinmesini karşılamak, 
sonra da kentin kuzeyinde yüksek kotlardaki tarım alanlarını sulamaktır. Bu kanalın 
suları önce 13 m düşülü, 6 MW gücündeki Kepez II; sonra da 162 m düşülü 26 MW 
gücündeki Kepez I HES’lerini çevirir. Bu kanalın Kepezbaşı’na kadar olan bölümünde 
geliştirme çalışmaları yapılarak 1984 yılında iletim kapasitesi (30.00 m3/s)’ye çıkarıl-
mıştır (Foto 2.2.24.2).

Kepezaltı’nda 115 kotlarında enerjisi alınmış olarak santraldan çıkan kuyruk suyu 
Duraliler köyü güneyinde Karaman çayına boşaltılır. Bu sular 1962’den başlanarak DSİ 
Varsak Sulama Projesi kapsamında değerlendirilmiş; Antalya Kenti’nin kuzey ve do-
ğusunda toplam 3 472 hektar tarım alanı kent içlerine değin uzanan kanaletlerle su-
lanmıştır (Bkz Blg. 2.2.6) Kepez-Varsak Kanalı’nın 14 km uzunluğundaki bu ikinci ke-
siminin fazla suları da Düdebaşı’na dökülür. Bu kanal, HES’ler ve sulamalar (Bl. 2.5.2; 
2.5.6)’da ayrıntısıyla anlatılacaktır.

 DÜDEN ÇAYI

Yukarıdaki bölümlerde değinildiği üzere Kırkgözler’in suları Bıyıklı Düdeni’nden 
battıktan sonra 21 km yeraltı boşluklarından (düden) gidip Düdenbaşı denilen yerde bir 
kanyonun tabanında açığa çıkar (Bkz. Blg. 2.2.4, 2.2.5). Burası bir yer altı ırmağının yü-
zeye çıktığı; ilk çağların Kataraktes (Catarrhactes) adıyla tanınan ırmağının; günümüz 
Düden Çayı’nın doğduğu yerdir, bu nedenle geçmişte “Düdenbaşı” olarak adlandırıl-
mıştır (Foto 2.2.25).

Burada alttan kaynayan suya ek olarak; ona yakın debide yukarıdan dökülen sular 
da vardır. Yukarıda anlatılan Kepez HES-Varsak kanalı buraya kadar uzatılarak Düden 
çukuruna boşaltılmıştır (Foto 2.2.27). 1960’ların başında DSİ bu bölgeyi düzenlemiş 
ve zaman içerisinde essiz güzellikte bir rekreasyon alanı yaratılmıştır ve bölge “Düden 
Şelalesi” olarak anılmaya başlanmıştır (Foto 2.2.26). Ancak yukardan dökülen sular 
yapay olduğundan “Düdenbaşı” adı bu güzel bölgenin doğallığına ve coğrafi anlamına 
kanımızca daha uygun düşmektedir.

Foto 2.2.24.1  Gavur Arığı. Kırkgöz kaynakları 
5 km yukarıda; karşıdaki dağın eteklerinde.

Foto 2.2.24.2. Kepez HES kanalı. Gavur Arı-
ğı’nın solundan güneye doğru akar. Kanal de-
rinleştirilerek ve üst yanları yükseltilerek kapa-
sitesi arttırılmış
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Belge 2.2.6. DSİ Varsak Sulama Projesi -1962
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Düdenbaşı eskil kaynaklarda da anılır. Termossos’u kuşatan İskender ordusuna 
Perge kentinden götürülen atlar, yol üzerindeki Düdenbaşı’nda sulanmıştır. Düden Çayı 
Düdenbaşı’ndan sonra 3 km kadar dar bir koyak (kanyon) içerisinde akar. Bu koyak bo-
yunca insan ve hayvanların 5-10 m kadar aşağıya inip su içmesine izin veren ve “sulak” 
adı verilen geçitler bulunur. Yöre halkı; özellikle çobanlar için yaşamsal önem taşıyan 
bu sulaklar Düdenbaşı’ndan aşağıya doğru şöyle sıralanırlar. Şavklı Sulak, Muttalip Su-
lağı, Ayvalı Sulak, Dönek Sulak, Hayıtlı Sulak, Kalabaklı Sulak, Harita sulağı.

Düdenbaşı’nın 4 km güneyinde koyağın bitip yatağın ovaya açılmaya başladığı 
bölgede DSİ Düden (Koyunlar, Altınova) Regülatörü bulunur. Bunun 4 km kadar güne-
yinde Düden Çayı, Antalya-Mersin karayolu ile kesişir. Antalya’nın doğu ulaşımını sağ-
layan tarihi Cırnık Kemeri de bu noktadır. Düden Çayı buradan sonra 1892’de Kasser 
Paşa tarafından açtırılmış bir yataktan akarak 8 km güneyde Karpuzkaldıran Plajı ya-
kınlarında 30-40 m yükseklikteki yalıyarlar üzerinden Akdeniz’e dökülür (Foto 2.2.28). 
“Düden Şelalesi” olarak adlandırılmaya en uygun yer geçmişte “Kasser Çağlayanı” ola-
rak da anılan bu dökülgendir (Büyükyıldırım G. 1994, s 110). Kasser Paşa’dan önceki 
yıllarda Düden Çayı Konyaaltı’ndan Lara’ya değin 16 km boyunca uzanan kıyılarda de-
ğişik tarihsel dönemlerde değişik yataklardan akarak yapısında taşıdığı kireci bırakmış; 
yalıyarları (falezleri) dolayısıyla Antalya kentinin eşsiz coğrafyasını oluşturmuştur.

Düden Çayı’na ait DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce ölçülmüş akım değerleri aşağı-
daki (Tablo 2.2.3)’te verilmektedir.

Foto 2.2.25. Düdenbaşı-1932. Görüldüğü üzere yalnızca alttan kaynayan sular var, üstten dö-
külen su yok! DSİ kanalı henüz yapılamış, buraya bağlanmamış.
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Foto 2.2.27. Düdenbaşı 1960’ların sonu. DSİ kanalı buraya uzatılıp sular yukarıdan dökülerek 
bir yapay şelale oluşturulmuş!

Foto 2.2.26. Günümüzde Düdenbaşı
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Akış Değerleri
Kırkgözler

(Kepez kanalında 
ölçüm)

Düden Çayı
(Düden Regl’de ölçüm)

Genel Ortalama debi          (m3/s) 11.33 23.04
En kurak ay ortalaması       (m3/s) 6.64 15.13
Ölçülmüş en düşük debi     (m3/s) 3.81 9.22
Ölçülmüş en yüksek debi   (m3/s) 18.00 140.00
Yıllık akış                          (m3/yıl) 202 000 000 726 000 000

Tablo 2.2.3. Kırkgözler-Düden ölçülmüş akım değerleri (DSİ XIII.Bölge Md.lüğü)

DÜDEN ÇAYI SULARININ GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE KULLANIMI

Perge Kentine İletilen Su

Perge’ye ilk çağlarda iki ayrı kaynaktan su iletilmiştir. Bunlardan biri Kurşunlu 
kuzeyinde yer alan Gelindüşen pınarları, ikincisi Düden Çayı’dır (Büyükyıldırım, 1994).

Yaklaşık 3 m3/s kapasiteli, 23 km uzunluktaki bu su yolunun günümüzdeki son 
önemli kalıntısı Antalya-Isparta yol ayrımı yakınlarında; karayolu köprüsünün kuzeyinde-
ki tarihi kemerdir. Bir zamanlar ve günümüzde araç ulaşım köprüsü olarak da kullanılmış 
olan üç gözlü, yaklaşık 50 m uzunluktaki kemer; Düden Çayı’ndan alınan suyu Soğu-
caksu deresi üzerinden Perge kentine doğru aşırmak amacıyla yapılmış bir su köprüsü-
dür (akedük). Bu su yoluna ait Kapaklı Arık adı verilen bir kalıntı da Havaalanı’nın doğu 
sınırında, karayolunun güneyindeki ormanlık alanın arkasında yer alır. Bu suyolu yakın 
zamanlara değin çalışmış; 70, 80 yıl öncesinde yörede değirmenler döndürmüştür.

Foto 2.2.28. Düden Dökülgeni (Kasser Şelalesi). Düden Çayı, Lara-Karpuzkaldıran Plajı yakın-
larında 30 m yalıyarlar (Falez) üzerinden deniz dökülür. Bu kayalar da Düden’in kireçli suları ile 
oluşmuştur.
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Yediarıklar ve Antalya Kenti

Yediarıklar Düden Çayı’nın sularını Antalya bahçelerine, kent merkezine ileten, 
işlevini 20 yüzyıl sonlarına değin sürdürmüş eski bir kanal sistemidir (Büyükyıldırım, 
2001). Kızılarık, Kanlıçay, Kanlıöğüt, Elektrik, Kasaboğlu, Sinan, Cihadiye ... arıkları 
olarak bilinen bu kanallar günümüz DSİ Koyunlar Regülatörü’nden başlayarak Düden 
Çayı’nın sağ ve sol yakalarına ayrılmışlardır. (Blg. 2.2.7) Arıklar, toprak zemin kazılarak 
ya da topoğrafik zorunluluk bulunan yerlerde doğal araziden yüksekte, toprak dolgular 
üzerinde oluşturulmuş olup kente iletilen sular geçmişte şu amaçlarla kullanılmıştır.

Kent kullanma suyu: Çaylar, ana arıklara, bunlar da ikincil, üçüncül arıklara ay-
rılarak oluşturulan su iletim ve dağıtım ağı, kentin tüm eski mahallelerini, cadde ve 
sokaklarını ağ gibi sarmış; bir yandan bahçeler sulanırken, ev, hamam, işyerlerinde bu 
sular kullanılmıştır. Arık suyunun kimi zaman yemek pişirmede; zorunlu durumlarda 
içme suyu olarak da kullanıldığı bilinmektedir.

Tarımsal Sulama: Yediarıklar ile iletilen su, en büyük oranda kent içi bahçele-
rin; kuzeydoğuda sebze meyve üretimi yapılan binlerce hektar tarım alanlarının sulan-
masında kullanılmıştır. Antalya kenti tarih boyunca ünlü sebze ve meyvelerini bu suya 
borçludur. 

Enerji: Kentin topoğrafik yapısı, iki ana çizgi boyunca enerji elde edilmesine ola-
nak vermiştir. Değirmenönü semtinde yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki bir çizgide arazi 
50 metreden 40 m kotlarına doğru hızlı bir düşüş gösterir. Bu düşüden yararlanılarak 
kurulan çok sayıda değirmen 1980’li yıllara değin çalışmalarını sürdürmüşlerdir. İkin-
ci bir enerji üretim çizgisi de Antalya’nın ünlü yalıyarlardır. Yalıyarların başına değin 
arıklarla getirilen Düden’in suları, (30~40) met-
re yükseklikten denize düşürülerek buz fabrikası 
(Foto 2.2.30), hidroelektrik santralı (Foto 2.2.31; 
Bkz. Bl. 2.3.4) ve değirmenler (Foto 2.2.32) çalış-
tırılmıştır. Düden suları ve yalıyarlardaki düşüden 
yararlanılarak değirmenler döndürmenin tarihsel 
bir örneği Robson’un 1837 yılında çizmiş oldu-
ğu bir gravürden günümüze yansımaktadır (Blg. 
2.2.8).

Park, güzellik (estetik) öğesi: Çaylar, arık-
lar; ana caddelerin ortasından düşülerle, ışık 
oyunlarıyla akıtılmış, yalıyarlardan denize dökü-
len sular kente güzellikler kazandırmıştır (Foto 
2.2.29). Antalya’lılar kent yaşamında suya her 
zaman yakın olmuşlar; evlerindeki havuzlarda, 
çaylarda çimmişler(6); suyu sesiyle, görüntüsüyle, 
serinliğiyle,..-beş duyu ile- algılama olanağı bul-
muşlardır.

Akaçlama(7): Asıl amaç bu olmamakla bir-
likte gerektiğinde Düden’den su alınmayarak boş 

6  çimmek: insanın suda yüzmesi
7  akaçlama: suyu bir yerden boşaltma, dreneaj

Foto 2.2.29. Antalya Atatürk  
Caddesi’nde  Yediarıklar ve Düden  
suları-1980’ler.
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Belge 2.2.7. Tarihi Yediarıklar ve DSİ Düden Projesi -1966
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Foto 2.2.30. Antalya’da 1980’lere değin 
doğrudan su enerjisi ile çalışan buz fab-
rikası (Hıdırlık Kulesi altında).

Foto 2.2.31. Antalya Elektrik Santralı ve kente doğ-
ru sıralanmış şelaleler (1928 sonrası).

Foto 2.2.32. 1930’larda Antalya Limanı (İskele). Düden-Yediarıklar sularının enerji amaçlı 
kullanılmasının ilginç örneklerinden biri de buradadır. Fotoğrafta işaretli “un fabrikası” Yedi-
arıklar’ın kollarından biri olan ve Kemiklik Mahallesi içinden geçip gelen bir kanalın suları ile 
dönmüştür. Değirmenin o anda çalışmakta olduğu, işaretli ak köpüklü sudan belli olmaktadır. 
Un fabrikası 1940’larda yanmış, 1970’lerde yıktırılmış: suyu da kesilmiştir ama suyun denize 
boşaldığı menfez bu gün de aynı yerde sapasağlam görülebilmektedir! 
Aşağıda Belge 2.2.8’deki gravür bu su yolunun 1837’deki halini betimlemektedir.
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bırakılan çay ve arıklar, şiddetli yağışlarda kentte biriken suları hızla denize boşaltan bir 
drenaj (akaçlama) ağı olarak da işlev görmüşlerdir.

DSİ Düden Sulaması

Tarihi Yediarıklar sulaması 1966 yılında DSİ Düden (Koyunlar-Altınova) regülatörü 
ve yeni kanallar yapılarak modernleştirilmiştir (Bkz. Blg.2.2.7). Yapılan iş ve sulanan 
alanlar şöyledir.

Düden sağ (batı) yakasında 8 km uzunlukta; 8.00 m3/s kapasiteli kanal ile 2 636 
ha alan; Düden sol (doğu) yakasında 10 km uzunlukta; 6.00 m3/s kapasiteli kanal ile 3 
897 ha olmak üzere toplam olarak 6 533 hektar alan sulanmıştır (Düden Pro. Pl. Rap). 

2.2.4. GÖLLER

Antalya Bölgesi kıyılarda lagün gölleri, yaylalarda çoğunlukla karstik çöküntü göl-
leri ve 3000 metreye yaklaşan dağlarda, yaylalarda buzul gölleriyle de ilginç bir yapı 
gösterir. Karstik göllerin sularını dipten yeraltına çeken düdenleri vardır (Saraçoğlu, 
1962). Kurak mevsimlerde dağlardan gelen sular bu giden suları karşılayamaz. Bu do-

Belge 2.2.8. Gravür. Robson- 1837.
Kadınyarı’ndan doğuya; kente bakış. Surların berisinde denize doğru uzanan ahşap iskele an-
cak bir su yapısı olabilir. Oraya değin yerden toprak arıklarla getirilen suyu elden geldiğince 
yüksek bir çizgi üzerinden yarların üzerindeki değirmene iletmek amacıyla yapılmıştır. 



2.2. Antalya’nın suları

179

ğal nedenlerle göllerin durumu son derece kararsız olup mevsimlere ve yıllara göre çok 
farklı büyüklüktedirler. Kimi zaman da bütünüyle kuruyup yok olurlar.

1930’lu yıllarda sıtma ile mücadele amacıyla bataklıkların, sulak alanların, gölle-
rin kurutulması; göllerden boşalan alanlarda tarım yapılması, yakın dönemlerde göllere 
inen suların barajlarda tutularak sulamaya verilmesi ya da göllerden sulama için pom-
pajla su çekilmesi tarımsal ve ekonomik anlamda kazanç olarak görülmüş ancak bu 
anlayışlar sonucu Antalya Bölgesinde de göllerin büyük çoğunluğu yok olmuştur. 

Türkiye’de baraj yani yapay göl alanlarının yıldan yıla büyürken doğal göl alanları 
giderek küçülmekte olduğu DSİ’nin haritalarında da açıkça görülebilir. Bu politikaların 
doğruluğu son yıllarda daha çok tartışılmaktadır. Özellikle Antalya bölgesinde yukarı 
havza gölleri kendileri başlı başına bir depolama alanı olup bunların kurutulması sonu-
cunda aşağı kesimlerdeki karstik kaynaklarda (örneğin Kırkgözler; ya da Finike-Baş-
göz) azalmalar görülmektedir. 1970’lerde kurutulmuş bulunan Avlan Gölü’nde bu 
tartışmalar çerçevesinde 2003 yılından sonra tünel kapakları kapatılarak göl yeniden 
oluşturulmuş; su altında kalan Elmalı-Finike karayolu da 2000’lerin başında yeniden 
yamaçlardaki eski izlentisine alınmıştır.

Sonuç olarak bu bölümde yer alan göllerin çoğu 50-60 yıl önce var olup bu gün 
yok olan; haritalardan bile silinmiş göllerdir. Buna karşın bu göllerin yöre tarih ve coğ-
rafyasının demirbaşları sayılması ve gelecek kuşaklarca da bilinmesi gerektiği düşün-
cesiyle aşağıda kısaca anılacaklardır.

SÖĞÜT GÖLÜ

Antalya-Burdur sınırında, Korkuteli-Fethiye-Çavdır yol ayrımda Söğüt kasabası 
kuzeyinde yer alan; kimi zaman da doğu kıyısındaki Manay köyünün adıyla anılan bu göl 
eskil çağlarda Karalitis gölü olarak adlandırılmıştır. Çevresindeki Koru (2150) ve Rahat 
(2291) dağları gibi yüksek dağların kar suları; Bozçay, Gürlevik suyu, Çığlık ve Geren 
çayları ile beslenen, geçmişte sazlıklarıyla ünlü Söğüt Gölü, çevresi ve havza haritası 
(Blg. 2.2.9)’de görülmektedir. Antalya’nın en büyük gölü olan bu göl bütünüyle kurutul-
muş; en çukur yerleri bile parsellenip tarla yapılmıştır (Foto 2.2.33).

Foto 2.2.33. Kurutulmuş Söğüt göl alanı. Biraz ileride Söğüt kasabası
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Bu iş belki de tarih boyu sürmüş çabaların sonucudur. Gölün batı ucunda, Çavdır 
yolunun batısındaki Geriz Beleni altında gölün sularının boşaltılması amacıyla binlerce 
yıl öncesinde açılmış bir tünel günümüze değin kalmıştır. Bunun hemen paralelinde 
de Su İşleri’nin 1951’de açmış olduğu bir tünel görülebilmektedir (Kütükçüoğlu 1962, 
Büyükyıldırım 1994). Bu tünellerden çıkan sular Dalaman Çayı havzasına girer daha 
aşağıda Burdur Kozağacı Göleti’ne; oradan da Dalaman Çayı havzasına gider.

Söğüt ovasının doğu ucunda Kemer Dere üzerinde 2001 yılında yapılmış olan 
Osmankalfalar Göleti 30 m yükseklikte ve 6.68 hm3 depolama hacminde olup 1100 
hektar alan sulamaktadır 

KESTEL GÖLÜ

Bucak ilçe merkezi güneybatısında Antalya-Burdur yolunun batısında kalan bu 
gölün beslenme alanı ve akarsuları, Düdençayı yukarı havza bölümünde anlatılmıştır 
(Bkz. Bl. 2.2.3). Bu geniş havzanın yağış suları geçmişte gölü bütünüyle doldurup kimi 
yıllarda da taşırmıştır. Bu taşkınların önlenmesi için 1930’larda başlayan çalışmalar 
da (Bl. 2.4.6 ve 2.5.2)’de anlatılacaktır. Daha sonra da göl alanından arazi kazanılması 
amacına yönelik olarak sürüp giden bu tür çalışmalar sonucunda, Türkiye haritalarında 
halen görülen bu büyük göl de Söğüt Gölü gibi bütünüyle kurutulmuş ve tarlaya dönüş-
türülmüştür.

Belge 2.2.9. Söğüt, Gölhisar gölleri ve ve havzaları (Saraçoğlu H. 1962, s 374).
Eskil çağlarda Karalitis olarak anılan Söğüt Gölü, açılan tünellerle kurtulmuş, günümüzde hari-
talardan silinmiş bulunmaktadır (Bkz. Foto 2.2.33).
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AVLAN GÖLÜ, KARAGÖL

Dört yanı yüksek dağlarla çevrili Elmalı ovasındaki büyük göl, suların zamanla 
karstik yapı içerisinde bulunan düdenlerden çekilmesi sonucu küçülmüş; sonuçta sula-
rın ovanın kuzey ve güneyindeki en çukur yerlerde toplanmasıyla ayrı iki göl oluşmuştur. 
Bunlardan kuzeydeki Karagöl; 15 km güneydeki ise Avlan Gölü’dür (Bkz. Blg.2.2.10). 
Avlan Gölü’nü (Foto 2.2.34) besleyen asıl kaynak Akdağ’lardan gelen Akçay’dır (Bkz. Bl. 
2.2.2). Ancak günümüzde Akçay sularının büyük bölümü yukarıda yapılan Çayboğazı 
Barajı’nda tutulmakta (Bkz Bl. 2.5.2), Avlan Gölü’ne eskisi gibi bol su gelememektedir. 
Ayrıca yukarıda belirtildiği üzere göl suları açılan bir tünel ile (Foto 2.5.2.3) Finike’ye 
doğru akıtılmıştır (Bkz. Bl. 2.2.2; 2.5.2).

Karagöl ise Kuzey ve batıdaki dağlardan inen yağış suları ve Kazanpınar kaynak-
larından beslenir.

Elmalı Ovası’nın akaçlanması (drenaj), taşkınların önlenmesi amacıyla çok uzun 
yıllar süren çabalar kapsamında ovanın ve göllerin suları doğuda dağ eteklerinde gü-
neye doğru açılan bir ana kanalda toplanmış ve gerekli kontrol yapıları da inşa edilerek 
Elmalı ilçesi güneyindeki Büyük Düden ve ovanın güneydoğu köşesindeki Yakaçiftlik 
düdenlerine boşaltılmıştır (Bkz. Bl. 2.5.2; Foto 2.5.2.4-2.5.2.7). Bu çalışmalar sonucu 
Karagöl bütünüyle kurutulmuş; Avlan gölü ise kurutulduktan sonra yeniden canlandırıl-
maya, yaşatılmaya çalışılmaktadır (Foto 2.2.34).

Belge 2.2.10. Avlan, Karagöl, Girdev Gölleri ve Akçay yukarı havzası (Saraçoğlu H. 1962, s 
378).
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YAYLA GÖLLERİ

Elmalı Ovasını çevreleyen yüksek dağlar üzerinde de çok sayıda küçük göller var-
dır (Bkz. Blg.2.2.10). Girdev yaylasında Muğla-Fethiye sınırları içerisinde kalan Girdev 
(Kırdüve) Gölü (Foto 2.2.35), onun güneyinde sonradan önü kapatılarak gölet haline 
getirilmiş Baranda Gölü (32 hm3); Akdağ (3014 m) eteklerinde yüksekte Karagöl; daha 
aşağıda Yeşilgöl (Foto 2.2.6) ve Kohu Dağı eteklerinde Dokuz Göller ovanın batı kesi-
mindeki yayla gölleridir. Doğuda ise Müğren Gölü ve Beydağları’nın iç kolu üzerindeki 
Eren Dağı eteklerindeki Bozan Gölü sayılabilir.

Foto 2.2.34. Sedir Ormanları arasından Avlan Gölü (Foto: Kemal Güneş)

Foto 2.2.35 Girdev Gölü (Foto: Elmalı Dergisi, sayı 1, Kış 2016)
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KIYI GÖLLERİ

Lagün türünden olan bu göller akarsuların deniz kavuştuğu yerlerin iki yanında  
görülür. Bunların Antalya bölgesi doğusundaki ilk örneği Eşen Çayı’nın denize kavuş-
tuğu yerin doğusundaki Ova ve Gelemiş gölleridir (Saraçoğlu 1962, s 416). Bu göllerin 
geçmişte sıtma mücadelesi kapsamında kurutulması için birçok çalışmalar yapılmış 
bunda da büyük ölçüde başarılı olunmuştur. Günümüzde yine de yağışlı mevsimlerde 
buralarda su birikmeleri görülmektedir.

Dalyan (Beymelek) Gölü: Eşen Çayı’nda olduğu gibi Demre Çayı’nın getirdiği alüv-
yonların denize boşalım ağzını tıkamasıyla Gelemiş Gölü gibi oluşmuş bir lagün türü 
göldür. Gölün kuzey kıyılarındaki kayalıklarda su kaynakları da vardır ancak denizle sü-
rekli bağlantısı olması dolayısıyla suları tuzlu ve acıdır. Demre-Finike kıyı yolu üzerin-
de ovanın bitip kayalıkların başladığı yerdeki bu göl önemli bir balık avlama ve üretim 
merkezidir.

Sarısu: Antalya Körfezi’nin batı ucunda Boğaçay taşıdığı alüvyonlarla, denize dö-
küldüğü yerin solunda Konyaaltı plajını oluşturmuştur. Sağdaki birikintiler de 3 km ka-
dar ötede dağ eteğinde birikerek su akımını engellemiş ve Sarısu denilen bir göl alanı 
oluşturmuştur. 1960’lı yıllarda kayıklarla kilometrelerce içerlere girilebilen bu sulak 
alanın dağ yamacındaki kolu 1980’lerde  doldurularak yok edilmiş olup 1990’larda da 
Batı Antalya atık suyu bu bölgeden denize boşaltılmaya başlanmıştır; Sarısu’nun geç-
mişteki yoğun bitki örtüsü ve balıkları büyük ölçüde yok olmuştur.

Yamansaz (Büyükyıldırım 1996) ve Kopak Çayı: Antalya kenti doğusunda Aksu 
Çayı’nın alüvyonlarının oluşturduğu lagün yapılarıdır. Yamansaz gölü, Lara kumulları 
(Büyükyıldırım 1993) kuzeyinde çok büyük miktarda yeraltı suyu boşalımı olan sazlık, 
kamışlık bir sulak alandır. Bunun denize bağlanan ayağı da Kemerağzı köyü güneyinde-
ki Kopak Çayı’nda bol balık bulunur. Buralarda sulanan tarım alanlarının akaçlanması 
(drenajı) için 1970’lerde kurulan DSİ Kopak Çayı pompa istasyonu günümüzde kıyıdaki 
lüks oteller arasında kalmıştır.

Daha doğuda Bıtıraklı Göl, Kundu Çayı; Aksu doğusunda Kumköy’de bazı sulak 
alanlar bulunur.

Köprüçay ağzında geçmişte var olan Akgöl, Çakal Gölü, Dipsiz Göl, Niğit Gölü gibi 
bir çok göl günümüzde kurumuş olup ırmağın denize döküldüğü yerde; daha çok sağ 
yakada sazlık, kamışlık bir miktar sulak alan günümüzde de görülebilmektedir.

Titreyen Göl: Manavgat Çayı bahsinde belirtildiği üzere (s 157) bu göl de eski 
ırmak yatağının deniz kıyısında alüvonlarla oluşmuş; günümüzde Side-Sorgun turizm 
bölgesi merkezinde kalmış bir göldür.

Oba Gölü: Alanya Oba çayı ağzında; yukarıda anılanların pek çoğu gibi günümüz-
de yalnızca adı kalmış eski bir göldür.
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2.3. TARİHSEL SÜREÇTE ANTALYA, SULAR, SU YAPILARI 

2.3.1. ANTALYA BÖLGESİ TARİHÇESİ

Kimi yazıtlara göre kentin kurucusu Mopsos’tur. Strabon ile Pomponius Mela, 
kentin Argoslular’ca kurulduğunu yazarlar (Yurt Ansiklopedisi Cilt 2, s 764). Ancak ge-
nel olarak, Antalya adının II. Attalos’dan geldiği kabul edilir. (MÖ 159-138) arasında 
Bergama kralı olan II. Attalos’un kurdurduğu ya da geliştirip canlandırdığı kente onun 
adıyla bağlantılı olarak “Attaleia” adı verilmiştir. Sonraki çağlarda Sattalia, Adalia; daha 
sonra da Edelye yerli halk arasında yaygın bir söyleniştir. Cumhuriyet hükümeti kentin 
adını Antalya olarak kabul etmiş ve bunun dışındaki kullanımlara izin vermemiştir. Ör-
neğin 1930’lu yıllarda PTT idaresi üzerinde Adalya, Edelye yazan zarfları yerine ulaştır-
mamış; böylece Antalya adı kesin olarak yerleşmiştir.

Kentin kuruluşu üzerine bir de söylence vardır.

Bergama Kralı Attalos adamlarına şöyle buyruk verir : 

- Gidin bana öyle güzel bir yer bulun ki; bütün Kralların gözü kalsın. Orada kent 
kuracağım. 

Attalos’un adamları Ege Kıyıları boyunca yürüyerek güneye inerler. Bugünkü An-
talya Kenti’nin bulunduğu yere gelince başkanları : 

- Şükürler olsun, sonunda Attalos’un aradığı kentini bulduk …. diye haykırır. 

Attalia Kenti böylece kurulur…(Çimrin, 2006, Cilt I s 34).

  
           Antalya kent merkezinde Attalos heykeli (Meret Orezov yapıtı. 2004)
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Günümüz Antalya ili sınırları içerisinde ilk çağlarda üç ana bölge ve iki yüzü aşkın 
sayıda kent bulunuyordu. Bu bölgeler ve en önemli kentleri şunlardır.

1- Pamfilya: Antalya kenti ve doğusu (Perge, Aspendos, Side...).

2- Likya: Antalya güneyi ve batısı (Faselis, Olimpos, Arikanda, Patara, Ksantos, ..).

3- Psidya: Antalya kuzeyinde yüksek ve dağlık bölge (Selge, Ariasos, Termesos, ..).

Bu bölgeler değişik tarihsel dönemlerde büyük uygarlıkların, yaşantısına, kuru-
luşlara, yıkılışlara, göçlere sahne olmuş, büyük nüfuslar barındırmıştır. İklim ve doğanın 
sunduğu olağanüstü zenginlik ve olanaklar tarih boyunca insanları bu yöreye çekmiştir. 
Kıyılarda doğal limanlar, tarıma elverişli ovalar, otlaklar, yaylalar, avlaklar, ormanlar uy-
garlıkların doğal temelini oluşturmuştur (Büyükyıldırım, 1994).

Antalya yöresinde yaşayan ilk insan izleri Döşemealtı’ndaki Karain’de bulun-
maktadır. Kentin 30 km kuzeyinde, Döşemealtı’nda dağ eteklerinde, ünlü Kırkgöz su 
kaynaklarının kıyısındaki bu mağara 1946 yılında Prof. Kılıç Kökten tarafından buluna-
rak bilim dünyasına tanıtılmış ve çok uzun yıllar boyunca kökten ve ekibince araştırı-
lıp incelenmiştir. Daha sonraları Prof. Işın Yalçınkaya başkanlığında sürdürülen kazılar 
derinlere ilerledikçe Karain’in 50-60 bin yıl olarak bilinen tarihinin çok daha eskilere 
uzandığı anlaşılmaktadır.  Örneğin uranyum-toryum yöntemiyle yapılan yaşlandırma ça-
lışmalarıyla, son olarak bulunan fiziki insan kalıntıları yaklaşık günümüzden 350 000 
yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Buradaki kalkolitik çağa ait buluntular ve duvarlardaki 
adak kitabeleri Karain’deki yaşamın geç Roma, erken Bizans dönemlerine değin sürdü-
ğünü göstermektedir ki bu içindeki yaşam sürecinin sürekliliği ve uzunluğu açısından 
bu mağaranın insanlık tarihi için önemini ortaya koyar.

MÖ 1 300 - 1 200 yıllarına ait Hitit Kral Yazıtları’nda, Ahhiyava ve Arzava olarak adı 
geçen bölgenin Antalya olduğu kabul edilmektedir (Kütükçüoğlu, 1962).

Hitit ve Mısır Kaynaklarında Lukki ya da Lukka adlı bir insan topluluğundan söz 
edilmektedir ki; bunların Likyalılar oldukları sanılıyor. 

Aynı yüzyıllardaki Yunan yazılı kaynaklarında Pamfilya adı anılmaya başlanmıştır. 
Bu sözcük “ırkların, soyların ülkesi” anlamına gelmektedir ki; bu da günümüzde olduğu 
gibi ilk çağlarda da Antalya yöresinde çok değişik insan topluluklarının bir arada yaşa-
dığını gösterir.

MÖ 1200-800 yılları arası, Antalya yöresinin yazılı kaynaklarda adının geçmediği 
bir dönemdir. Bu dönemde Yunanistan’dan Anadolu’ya iki büyük göç dalgası gelmiştir. 
Yerli halkla yeni gelenlerin kaynaşması; Frigya ve Lidya kültürlerinin de katkılarıyla yeni 
uygarlık merkezleri ortaya çıkmıştır.

MÖ 732: Asur Kralı Ninos bölgeyi zapteder. 

MÖ VII. Yüzyılda Side ve Faselis kentleri kurulur.

MÖ 547: Pers Kralı Kiros Antalya’yı zapteder ve tüm bölgede kendine bağlı bir 
eyalet yönetimi kurar. Böylece yörede Lidya dönemi sona erer.

Bundan sonraki iki yüz yıl boyunca yörede egemenlik Persler’le Yunanlılar arasın-
da el değiştirir durur. Yerel kent devletleri üstün gücün egemenliğine genellikle boyun 



2.3. Tarihsel süreçte Antalya, sular, su yapıları

186

Eski çağlarda Antalya yöresinde bölgeler ve bazı önemli kentler.
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eğmekle birlikte iç yönetimleri konusunda özgürce karar alabiliyor, kendi adlarına para 
basıyorlardı. Bu kent devletleri zaman zaman kendi aralarında savaşmakla birlikte, dış 
baskı ve zulmün ağırlaştığı dönemlerde de bir araya gelerek işgalcilere karşı mücadele 
etmekteydiler.

MÖ 334: İskender, pek çok Likya ve Pamfilya kentini zapteder ya da vergiye bağ-
lar, kuzeye doğru yönelir. Bir çok Psidya kentini de alır ama yalnızca Antalya’nın 30 km 
kuzeyinde; bir dağ başındaki Termesos kentini alamamış ya da almamıştır. İskender’in 
MÖ 323 de ölümünden sonra Antalya yöresi, İskender’in generallerinden Antigonas’ın 
yönetiminde kalır.

MÖ 301’den sonra Antalya yöresi Suriye’de kurulu Selevkos Krallığı; daha sonra 
Mısır’daki Ptolemeius Devleti’nin ve Antigonas ardıllarının egemenliği arasında el de-
ğiştirir.

MÖ 191 de Romalılar Antalya Yöresi’ni işgal etmeye başlarlar. Fakat korsanlığın 
çok yaygın olması nedeniyle kesin bir güvenlik sağlayamayıp Pamfilya’nın yönetimini 
Bergama Krallığı’na devrederIer. Likya serbest kalır. 

Bergama Kralı Attalos (MÖ 159-138) Antalya’yı kurar ama kent dışında Pamfilya 
Bölgesi’nde kalıcı bir egemenlik sağlayamaz; Side ve Selge’ye giremez.

Bergama Krallığı MÖ 133 de Roma İmparatorluğu topraklarına katılır. 

MÖ 180-65: Likya ve Pamfilya’da genellikle korsanlığın egemen olduğu bir dö-
nemdir. Korsan başlarından Zeniketes adlı bir korsan Olimpos kentine üslenmiş; tüm 
bölgeye egemen olmuştu. MÖ 78’de Roma İmparatorluğu korsanlarla kesin ve etkili 
mücadeleye başladı. Olimpos alındı, Zeniketes kendini yaktı.

MÖ 88: Pontus Kralı Mithridates bütün Anadolu’ya ve kısa bir süre için Pamfil-
ya’ya da egemen oldu.

MÖ 65: Pompeyus 500 gemi ve 120 bin askerle gelip Likya ve Pamfilya’da kor-
sanlığın kökünü kazıdı. Yörede kesin Roma egemenliği başladı ve bu dönem, MS. 395 
yılında Bizans egemenliğin başlangıcına değin sürdü.

MS 43: Roma İmparatoru Claudius Likya ile Pamfilya’yı birleştirdi ve yeni eyalet 
Roma’nın müttefiki ilan edildi.

 MS 130: Roma İmparatoru Hadrianus bazı Pamfilya kentlerini ve Antalya’yı ziya-
ret etti. Kent merkezindeki Üçkapılar (Hadrianus Kapısı) onun adına yapıldı.

Antalya yöresinde MS II. ve III. yüzyıllar Pax Romana olarak anılan bir Roma barışı 
dönemidir. Bu dönemde yöredeki kent devletleri Roma egemenliğine dayanan barışı 
zorunlu olarak kabul edip kendilerine verilen sınırlı özgürlüklerle yetindiler. Buna karşın 
üç yüz yıla yakın süren bu savaşsız dönemde yöre kentleri ekonomik ve kültürel alanda 
büyük gelişmelere gösterdi; günümüzde kalıntılarını hayranlıkla izlediğimiz binaların, 
tiyatroların, su yollarının; uygarlık ve sanat eserlerinin pek çoğu bu dönemde yapıldı. Bu 
süreçte Hristiyanlık yörede yayılmaya başladı.

MS III. yüzyılda Roma yönetiminde zayıflıklar, bunun sonucu Antalya Yöresi’nde 
karışıklıklar, düzensizlikler başladı. 

MS 315: Likya ve Pamfilya birliği bozuldu iki ayrı egemen devlet ortaya çıktı.
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MS 395: Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Antalya bölgesi Bizans egemen-
liğinde kaldı. Bu dönemde de Pamfilya ve Likya kentlerinde yine o parlak uygarlıklar 
sürdü.

MS V. yüzyılda bölgede Hristiyanlık yerleşmiş; XII. yüzyıl başlarında Arabistan’da 
yeni bir din; Müslümanlık doğmaktadır.

MS 655: Bizans ve İslam donanmaları arasında Finike önlerinde Zat-el Şenari de-
niz savaşı yapıldı. Bizans donanması yenildi, İmparator Konstantin, canını zor kurtardı.

MS VII. Yüzyıl ortalarında başlayan Arap akınlarında Antalya bölgesi büyük zarar 
gördü, kentler yağmalandı, yakılıp yıkıldı. Bizanslılar bu bölgeyi korumak için özel bir 
donanma kurmalarına karşın başarılı olamadılar. Kıbrıs krallarının saldırıları, Rodos, Ve-
nedik, Ceneviz korsanlarının talanları ve haçlı yağmaları önlenemiyordu.

Bu koşullar altında Side, Perge, Aspendos gibi büyük kentler bir daha eski dö-
nemlerine ve görkemli günlerine ulaşamadılar, insanların bir bölümü kırıldı yok oldu. 
Kalanlar da yavaş yavaş kentlerini bırakıp gittiler. Bu dönemde Antalya ve Korakesion 
(Alanya) kentleri deniz ve ticaret üssü olarak gelişmekte, önemleri giderek artmaktadır. 

MS 860: Abbasi halifesi Mütevekkil’in Türk asıllı amirali Fazıl Bin Karin komuta-
sındaki donanama Antalya’yı zapt etti fakat uzun süre elinde tutamadı, Bizanslılar geri 
aldılar. 

IX. yüzyılda Türkler Anadolu’da yerleşmeye başladılar. 1071 Malazgirt Savaşı’n-
dan sonra Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurarak Bizans’ın elindeki kıyı kentleri üzerindeki 
baskılarını arttırdılar.

1085: Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah Antalya Kenti’ni Bizanslı-
lar’dan aldı. 

1103: Bizans İmparatoru Aleksios Kommenes Antalya’yı geri aldı. Antalya kenti 
Türkler’le Bizanslılar arasında birçok kez el değiştirdi.

1207: Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev Antalya’yı kuşattı ve ele geçirdi. Mü-
barizüddin Ertokuş Antalya valisi oldu ve 22 yıl bu görevi sürdürdü.

1215: Kıbrıs’tan gelen kuvvetler kente saldırdılar fakat Sultan İzzettin Keykavus 
kenti savaşarak geri aldı ve kentte Selçuklu egemenliğini kesinleştirdi. Çok sayıda Türk 
Teke boyları Antalya çevresine yerleşerek yöreye adlarını verdiler (Tekeoğulları, Teke 
Yöresi).

1220: Alaettin Keykubat Alanya’yı Selçuklu topraklarına kattı ve kışlık başkent 
olarak kullanmaya başladı. 

Yüzyılı aşan Selçuklu egemenliği, Antalya Yöresi’nin Pax Romana’dan sonraki en 
parlak dönemidir. Bu dönemde yörede ticaret tüm canlılığı ile sürmüş; yollar, kaleler, 
eski yapılar onarılıp yeniden canlandırılmış, yeni kervansaraylar, su yolları, köprüler, 
camiler, köşkler, medreseler, sosyal tesisler yapılmıştır. Alanya ve Antalya kentleri bu 
uygarlaşmada en büyü payı almışlardır.. 

1300: Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra Antalya Bölgesi’nde 1423 yılına 
değin bazı kesintilerle sürecek olan Tekeoğulları egemenliği başlar. Tekeoğulları, Ispar-
ta’da beylik süren Hamitoğulları’nın bir koludur. 
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1361-1373: Kıbrıs Kralı I. Pierre’in Antalya’yı işgali. Bu dönemde Tekelioğulları, 
Korkuteli Yöresi’ne çekildiler. Sonradan Zencirkıran adı takılan Mübarizüddin Mehmet 
Bey 12 yıl süren zorlu savaşımlardan sonra Antalya’yı Kıbrıslılar’dan geri aldı. 

1392: Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayazıt, Antalya’yı Tekelioğulları’ndan aldı. 

1402-1423: Bölge yönetiminin Osmanlılar, Tekelioğulları ve Hamitoğulları arasın-
da el değiştirdiği karışık bir dönem. 

1426: Antalya’da yeniden Osmanlı egemenliğinin kuruluşu. Antalya Osmanlı dö-
neminde, merkezi Kütahya’da bulunan Anadolu Eyaleti’nin Teke Sancağı olarak yöne-
tildi. 19. yüzyıl ortalarında Konya Vilayeti’ne bağlandı, 1913 yılında bağımsız sancak 
oldu.

1510-1512: Sultan II. Bayazıt’ın padişahlığı, oğlu Şehzade Korkut’un Teke San-
cak beyliği döneminde 50 bin kişinin öldürülerek bastırılan Şahkulu isyanı çıktı.

1671: Evliya Çelebi, Antalya ve çevresini dolaştı.

1716: Teke Yörüklerine iskan (belirli yerlerde oturma) zorunluluğu getirildi. Uyma-
yanlar, baş kaldıranlar Kıbrıs’a sürgün edildi.

XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmaya başlamasıyla birlikte 
yerlerinde yaşam olanağı kalmayan yüz binlerce Mısır ve Balkan, Mora; daha sonra da 
Çerkez göçmeni; Antalya çevresine yerleştirildi.

1808: Antalya’da Kadı Abdurrahman Paşa isyanı çıktı ve bastırıldı.

1812: Tekelioğlu İbrahim Bey isyan etti, 1814’te yakalandı, kesik başı İstanbul’a 
gönderildi.

1867:Antalya’da kolera salgını çıktı, bir günde 30, 40 kişi öldü, halk köylere kaçtı

29.4.1919-5.7.1921: Antalya’da İtalyan işgal dönemi.

29 Ekim 1923: Türkiye Cumhuriyeti Antalya Vilayeti…

Antalya Limanı ve Beydağları. (Gravür,  Corneille Le Bruyen-1728)
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2.3.2 ANTALYA BÖLGESİNDE ESKİ ÇAĞLARDA SULAR VE SU YAPILARI

Nerede insan yaşamışsa; bir kent kurulmuşsa orada su vardır ya da getirilmiş-
tir. Antalya yöresi de insanoğlunun bu temel gereksinmesinin karşılanması çabalarının 
binlerce yıllık görkemli örnekleri ile doludur. Bu yörede araziye dağılmış olarak her 20, 
30 kilometrede bir, toplam olarak iki yüzü aşkın sayıda ilkçağ kenti ve bunlara ait su 
yapıları kalıntıları bulunur.  

Tarihsel su yapıları ve bunların günümüzdeki kalıntıları ülkemizin ve dünyanın 
önemli kültürel varlıkları arasında yer alır. Bunların araştırılıp, incelenmesi, yurt ve dün-
ya kamuoyuna sunulmasına yönelik olarak çalışmalar yapılmakta; böylelikle bu değer-
lerin tanıtılması, korunması, yaşatılması yönünde ortak bilinç ve eylem oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

Tarihsel su yollarının ve su kaynaklarının bütünü ile ortaya çıkarılması, bunların 
harita üzerine çizilmesi, eğimlerinin ve hidrolik karakteristiklerinin, ilettikleri debinin 
hesaplanması, su yolları üzerindeki teknik yapıların işlevlerinin, yapılış nedenlerinin, 
yapısal özelliklerinin belirlenmesi, bu konuların mühendislik yöntemleri ile de ele alın-
masını gerektirmektedir. Bu bakımdan tarihsel su yapıları inşaat mühendisliğinin; özel-
likle su yapıları mühendisliğinin ilgi alanlarından biridir.

Antalya yöresi için bu anlamda bir çalışma 1990’ların başında DSİ Genel Müdür-
lüğü’nün Türkiye genelinde başlattığı etkinlikler kapsamında gerçekleştirilmiş ve so-
nuçlar “Antalya Bölgesi Tarihi Su Yapıları” başlıklı bir kitap olarak 1994 yılında yayın-
lanmıştır.

Bu tür araştırmalardan:

- Günümüzde su kaynaklarının değerlendirilmesi ve yeni büyük projelerin hazır-
lanmasında değişik bakış açıları, yeni olanaklar ortaya çıkması,

- Günümüzle geçmiş ve gelecek arasında her alanda köprüler kurulması, gibi ya-
rarlı sonuçlar beklenmektedir.

Topraklarımız üzerinde bulunan tarihi su yapıları hangi dönemde yapılmış olursa 
olsunlar bize aittirler, bize mal olmuşlardır. Bir yandan da bunlar bütün insanlığın ortak 
değerleridir. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar, bilim çevreleri ülke ayrımı gözetmek-
sizin tüm dünya üzerindeki doğal, tarihsel ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve 
korunması için emek, çaba ve para harcamaktadırlar.

Önemle belirtmek gerekir ki; bu konularda elimizi çabuk tutmak hızlı davranmak 
zorundayız. Çünkü bu yapılar arazi üzerinde kilometrelerce uzunluğa yayılmış olmaları 
nedeniyle yeterince korunamamakta; doğal koşullar, yoğun yapılaşma, bayındırlık ve 
tarım faaliyetleri sonucu hızlı bir yok oluş süreci içerisinde bulunmakta; tarihe ışık tuta-
cak kalıntılar göz göre göre yok olup gitmektedirler. Bunlara en yakın; üzücü iki örnek 
geçen 10 yıl içerisinde Antalya kentinin çarpık yapılaşma sürecinde yok edilen Yedia-
rıklar sulama sistemi ve tarihi değirmenler ile Demre Çayı sağ yakasında taş ocakları 
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işletmelerinin silip süpürdüğü eskil Mira kenti su yoludur.

Aşağıdaki bölümlerde su mühendisliği yönünden de çok değer ve önem taşıyan 
bu tarihsel varlıklar hakkında kısaca genel, teknik değerlendirmeler yapılacaktır.

BÖLGEDE KENTLER, IRMAKLAR VE SULARDAN YARARLANMA

Yörede tarih boyunca büyük kent ve uygarlıkların kurulmasını, günümüzdeki eko-
nomik gelişmişliğini sağlayan doğal varlıkların başında yörenin bol ve gür suları; su 
zenginliği gelir. Bölge, yalnız kendi havzasına düşen yağışlarla değil; Toroslar’ın ardın-
daki havzaların suları ile de beslenir. Genellikle kireç taşlarından oluşan jeolojik yapı-
nın çok boşluklu ve çatlaklı oluşu nedeniyle iç havzalara düşen yağış suları da yeraltı 
ırmakları ile (düden) Antalya’ya akmaktadır.

Antalya ilinde günümüzde de akışlarını sürdüren ve tarihi yazıtlarda söz edilen 
ırmaklar ile bunlardan kimilerinin kıyısında kurulmuş ilkçağ kentleri özgün ve günü-
müzdeki adları ile batıdan doğuya şöyle sıralanabilir.

Ksantos: Eşen Çayı; kıyısında Ksantos kenti.
Miros: Demre Çayı; kıyısında Mira kenti. 
Arikandos: Başgöz Çayı; (Akçay); kıyısında Arikanda kenti).
Limiros: Göksu Çayı;  kıyısında Limira kenti).
İdiros: Ağva Çayı; Olbia ile Faselis kentleri arasında.
Kataraktes: Düden Çayı;  eskil Attaleia kenti doğusunda.
Kestros: (Aksu) yakınında Perge kenti.
Eurimedon: Köprüçay; kıyısında Aspendos kenti. 
Melas: Manavgat Irmağı.
Naras: Kargıçay; Manavgat Irmağı’nın sağ büyük kolu.

Bu ilkçağ kentlerinin hemen hepsinde günümüzde bile hayranlık uyandıran kent-
sel mimarlık yapılarıyla birlikte, su sorununun da şaşılacak bir teknik ve ustalıkla ele 
alınıp çözüldüğünü gösteren su yapıları kalıntıları görülebilmektedir. Kentlere kilomet-
relerce uzaklardan getirilen sular; depolarda biriktirilmiş, ana caddeler ortasındaki ka-
nallardan, görkemli çeşmelerden (nimfeum), hamamlardan akıtılmış, kirlendikten son-
ra da düzenli kanalizasyon sistemleri ile kentlerden uzaklaştırılmıştır.

Geçmiş uygarlıkların sulardan yararlanma savaşımı çok eski çağlardan başlaya-
rak değişik yöntem ve tekniklerle sürmüş; su yapıları alanında en görkemli ürünler MS 
II. ve III. yüzyıllarda Paks Romana (Roma barışı) olarak adlandırılan dönemde ortaya 
çıkmıştır.

ESKİL SU YAPILARI VE TEKNOLOJİLERİ

1. Sular daima kaynaktan alındı.

İlkçağlarda kentlere iletilen sular ırmaklardan değil; hemen her yerde suyun ba-
şındaki; pınar ya da kaynaklardan alınmıştır. Örneğin Side Kenti’nin suyu, yanıbaşındaki 
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Melas (Manavgat) Irmağı’ndan değil, ırmağın 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı kayna-
ğından; Eurimedon (Köprüçay) Irmağı kıyısında kurulu Aspendos’un suyu bu ırmaktan 
değil, kuzeybatıda dağlardaki Gökçepınar kaynağından alınıp 20-30 kilometre uzunluk-
ta görkemli su yolları yapılarak iletilmiştir.

Side su yolu eskiçağ insanlığının kentlere temiz ve güvenli su iletme çabasının ve 
bu alanda geliştirdiği teknolojinin görkemli bir örneğidir. Suyun alındığı Dumanlı kay-
nağı yazın bile 30 m3/s’lik debisi ile Manavgat Irmağı’nın en önemli ve dünyanın da 
en büyük yer altı su kaynaklarından (pınar) birisi idi. Bu kaynak 1983 yılından bu yana 
Oymapınar baraj gölünün suları altında 100 m kadar derinde kalmıştır. Kanyona yapılan 
tekne gezilerinde suların alçaldığı dönemlerde Dumanlı Kaynağı sularının kaynamakta 
olduğu görülür, duyumsanır.

Eski Sideliler kentlerine götürecekleri suyu ırmağın aşağı kesimlerinden, kanyo-
nun  ovaya açıldığı yerden de alabilirlerdi ama zor yolu seçmişler; suyu kaynaktan ala-
bilmek için ırmak yatağının dik yamaçlarında kilometrelerce su yolu açmışlardır. Yak-
laşık 2 m genişlikteki böyle bir su yolunu sert kayalara oyabilmenin güçlüğü aşağıdaki 
fotoğraflarda açıkça görülmektedir.

Su yolları genellikle boru, tünel, galeri biçimlerinde yapılmış; bunun dışındaki yer-
lerde kanalların üzeri mutlaka kapatılmış; kentlere iletilen sular açıkta akıtılmamıştır. 
Kent içerisinde de evlere, hamamlara, havuzlara sular genellikle borularla iletilmiştir. 
Böylece suyun iletim sürecinde olduğu gibi kent içi dağıtım sürecinde de kirlenmesi 
önlenmiştir.

Side su yolunun başı: Dumanlı kaynağı.
Şimdi Oymapnar baraj gölü altında.

Side eskil su yolunun Oymapınar Barajı 
kretinden görünüşü (100 m aşağıda).
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2. Basınçlı sistemler kullanıldı.

Kirlilikten koruma amacıyla kapalı kesitlerde su serbest yüzeyli de akıtılabilir; yani 
basınçlı olmayabilir. Böyle örnekler de çoktur ama kimi yerde de suyun basınçlı olarak 
akıtılması fiziksel, topoğrafik, hidrolik bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Böyle durum-
larda suyu derin vadilerin üzerinden aşırabilmek için yüksek su kemerlerinin yanı sıra 
basınçlı sistemler de kullanılmıştır. Aspendos ve Patara su yolları üzerinde yüzlerce 
metre uzunlukta ve 30 metre yükseklikte su basıncına dayanıklı, taş borularla oluştu-
rulmuş sifonlar bu türdeki su yapılarının en görkemli örnekleridir.     

3. Yeterli bilgi birikimi vardı.

Günümüz anlayışıyla da önemli mühendislik yapıları olarak nitelendirilebilecek bu 
yapıları kusursuz olarak tasarlayıp inşa edebilmek; yükseklik ve eğim hatası yapmadan 
birbirine bağlayabilmek; sonuçta suyu kentlere akıtıp dağıtabilmek için gelişmiş bir 
teknolojinin yanında bilimsel bilgi birikimi de gerekliydi.

Örneğin; tüm dünyanın Pergeli Apollonius olarak tanıdığı ünlü matematik-
çi Apollonius, Antalyalı kentdaşımız; hemşehrimizdir. Perge eskil kenti, günümüz 
Antalya kent sınırları içerisinde eski Aksu Köy Enstitiüsü’nün de bulunduğu Aksu 
Belediyesi sınırları içerisindedir. MÖ 262’de Perge’de doğup, MÖ 190’da İskende-
riye’de ölen Apollonius konileri incelemiş; konilerin düzlemlerle değişik açılarda-
ki arakesitlerinden elips, hiperbol ve parabol oluştuğunu görmüş; denklemlerini 
de kurarak bu eğrilerle ilgili pek çok problemi çözmüştür (Heath Thomas). Astro-
nomi ve gezegenlerin yörüngeleri ile de uğraşan Apollonius’un Konika adlı yapıtı o 
çağlardaki bilgi birikiminin günümüze ulaşabilmiş en önemli göstergelerindendir 

Kayalara oyulmuş Side’nin suyu yolu. Patara su yolunda basınçlı taş ve künk 
borular.
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 4. Tarihsel kentlere iletilen suya dayalı nüfus tahmini. 

1990’lı yıllarda başlayan çalışmalarımızda Antalya yöresinde bazı ilkçağ kentleri-
nin su iletim yolları arazide belirlenmiş, harita üzerine çizilmiş; buna bağlı olarak kotlar, 
boykesitler, elde edilmiştir. Böylece kanal eğimleri de belli olduğuna göre bugünkü 
hidrolik bilgilerimizle bu kanalların debileri (Q l/s) ve kente 1 günde akıtacakları su 
miktarı da (V) yaklaşık olarak hesaplanabilir. Kişi başına günlük su tüketimi (q) için de 
bir kabul yapılarak kente bir günde iletilen toplam suyun kaç kişiye yetebileceği he-
saplanır; dolayısıyla kent nüfusu için bir öngörüde bulunulabilir. Antalya bölgesinde su 
yolları ve debileri belirlenen kentlerden ikisinin, kişi başına günlük su tüketimi (q=100 
l/s) kabulü ile yapılan nüfus hesaplamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir (Büyükyıldırım 
1994, s 42, s 192).

Debi Q (l/s) Günlük su hacmi V (litre) Beslediği kişi sayısı

Selge kuzey su yolu 40 3 456 000 34 560

Ksantos su yolu 359 31 017 600 310 176

Tablo: İki kente iletilen su ve nüfus tahmini

5. Sulardan kent içerisinde görsel, sanatsal öğe olarak yararlanıldı.
Kentlere değin kapalı kanallarla getirilen sular; kent içerisinde ana caddelerin 

ortasından (örneğin Perge) kanal, havuz ve anıtsal çeşme (nimfeum) ve hamamlardan 
dökülgenlerle, çağlayanlarla akıtılmış; bu yapılar insanların suyun görüntüsünden, se-

1896’da basılmış kitabın 
2015 tarihli tıpkı basımı.

Apollonius’un incelediği, konilerden türeyen  
konikler; elips, parabol, hiperbol çizimleri.
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sinden ve kavurucu Akdeniz sıcağında serinliğinden yararlanabilecekleri bir sanat duy-
gusu ile tasarlanmış ve uygulanmışlardır (Bkz. Perge kanal çizimi). Bu da göstermek-
tedir ki; ilk çağlarda su yalnızca biyolojik gereksinmeleri karşılayan bir madde olarak 
değil; kentleri güzelleştiren, insanları dinlendiren, mutluluklar veren bir mimarlık öğesi 
olarak algılanmış, kullanılmıştır. (Günümüzde tüm sular yeraltında borulardan, dereler 
yapay galerilerden akıyor ve çağdaş kentli suyu yalnızca musluktan akarken ya da pet 
şişelerde görebiliyor!)

6. Atık sular uzaklaştırıldı.
İlk çağ kentlerinde kullanılmış suları toplayıp kent dışına uzaklaştıran sistemlerin 

kalıntılarının pek çoğu günümüzde de görülebilmektedir. Antalya bölgesinde bu tür 
yapıların en ilginç ve canlı örneği Perge’dedir. Kuzey güney doğrultusundaki ana cad-
denin ortasında görülen kanalın altında bir de kapalı kanal vardır. Üstteki kanalda sular 
görsel bir şölenle akıtılırken, alttaki kanala da kentin atık suları bağlanmıştır. Üst ka-
nalın tabanında çökelen maddeler burada görülen taş kapakların gereken zamanlarda 
açılmasıyla alt kanala süpürülür (Bkz. aşağıdaki çizim). 

Günümüzde pek çok kent ve kasabanın kanalizasyon sistemi bulunmadığı gerçe-
ği karşısında iki bin yıl öncesinin kentlerinden bu gün için bile alınacak dersler bulun-
duğu görülüyor.

Sagalasos eskil kentinde günümüzde yeniden canlandırılmış ve sular akıtan anıtsal çeşme.
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Perge kent içi su iletimi ve yıkama, uzaklaştırma sistemi
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7. Biriktirme yapıları.
Çevrede uygun kaynak bulunmayışı nedeniyle akarsu iletilemeyen (Termesos, 

Siedra,...) dağ kentlerinde, yaz mevsimlerinde tüm kaynakların kuruduğu bölgelerde su 
sorununun sarnıçlarla çözümlenmesi yoluna gidilmiştir. Yağış sularını toparlayıp birik-
tiren ve depolayıp saklayan bu sarnıçların günümüzde de kullanılan çok değişik tür ve 
büyüklükteki örnekleriyle Antalya –özellikle Döşemealtı yöresinde- çok sık karşılaşılır 
(Bkz Ercenk G. 2011).

Bunlardan başka Manavgat’ta günümüzün barajları anlamındaki büyük bir ilkçağ 
su biriktirme yapısı ve iletim sisteminin çok ilginç kalıntıları vardır. Side’nin 5 kilometre 
uzaklıkta, Yeniköy kuzeyinde Kelçay üzerinde, Yerköprü olarak adlandırılan yapı aslında 
derenin suyunu tutup biriktirmek amacıyla yapılmış bir toprak baraj; altta suyun aktığı 
galeri de bu barajın dip savağından başka bir şey değildir. Burada biriktirilen su Side 
kentine iletilip orada kullanılmıştır (Büyükyıldırım 1994; s 193).

Fethiye, Sidima eskil kenti yakınlarında çok düzgün ve sağlam kalmış bir kubbeli sarnıç

8. Tarımsal sulama.
Yörede tarımsal sulama amacına yönelik en önemli tarihsel yapı, Antalya kenti-

nin 20-30 kilometre kuzeyinde, Döşemealtı’nda Cavur Arığı; ya da Evkaf Kanalı olarak 
bilinen su iletim ve dağıtım sistemidir (Bkz Bl. 2.2.3; Bl. 2.4.4.). Yukarıkaraman köyü 
yakınlarındaki Lakeonya ya da Anidros ilkçağ kenti ve tarım alanlarını sulamak amacıyla 
yapılıp kullanılmış olan bu kanallar binlerce yıl toprak altında kaldıktan sonra Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yeniden bulunarak ortaya çıkarılmış ve işletmeye açılmış 
olup günümüzde de üç bin hektara yakın bir alanı sulamaktadırlar.

Eskil sulama yapılarının önemli bir örneği de Düden (Katarraktes) Çayı’ndan bes-
lenen sulama kanallardır. Düden Çayı sol yakasındaki Düden-Perge suyolu, yapıldığı 
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dönemde ve sonrasında Perge kenti ve bu günkü Antalya kentinin Altınova, havaalanı 
bölgelerinin sulanması amaçlı olarak da kullanılmıştır (Bkz. Bl. 2.2.3.)

Düden Çayı sağ yakasından suyu alarak kente iletip dağıtan, bahçeleri sulayan 
Ünlü Yediarıklar sulama sistemi de tarih boyunca Antalya kentinin yeşilliğinin ve bere-
ketinin kaynağı olmuş ve iki binli yıllara değin işlevini sürdürmüştür.

9. Bataklık kurutma, taşkın önleme.
Yaşamın temel maddesi olan su; taşkın bataklık ve kentsel atık sularına dönüş-

tüğü zaman da insan yaşamı karşısında bir tehdit öğesidir. Günümüzde olduğu gibi 
ilkçağlarda da Antalya yöresinde, suyun bu zararlı biçimlerinden kurtulmak için çabalar 
harcanmış; kurutma kanalları, tüneller, taşkın seddeleri yapılmıştır.

Bunlardan birisi Korkuteli kuzeyinde; eskil adı Karalitis olan Söğüt Gölü sularını 
boşaltmak amacıyla açılmış 750 m uzunluktaki eskil tüneldir. Bu gölü kurutmak ama-
cıyla tarih boyunca sürmüş çabalar 20. yüzyıl sonlarında sonuca ulaşmış ve Söğüt gölü 
artık tümüyle kurumuş bulunmaktadır (Bkz. Bl 2.2.4.)

Bundan başka Kaş-Kalkan üzerindeki Bezirgan ovasının sularını boşaltmak ama-
cıyla açılan 250 m uzunluktaki tünel ve Antalya–Korkuteli yolu üzerinde Tahtalı Beli 
yukarısındaki Gölcük tüneli günümüzde de işlevlerini sürdüren benzer amaçlı eskil ku-
rutma, akaçlama yapılarıdır (Büyükyıldırım 1994, s 62, s 74).

10. Su enerjisinden yararlanıldı.
İnsanlık çok eski çağlardan başlayarak su enerjsinden yararlanmıştır. Ünlü coğ-

rafyacı Amasyalı Strabon (MÖ 65-MS 23) Geograpika adlı yapıtında Anadolu tarihinde 
bilinen en ilk su değirmenlerinin Tokat-Niksar yakınlarında Yeşilırmak’ın (İris) kolu Kel-
kit (Likos) ırmağı üzerinde yaklaşık MÖ 2. Yüzyılda inşa edildiğini yazar. Belgeye dayalı 
olarak varlığı bilinen en eski su değirmenleri bunlardır.

Romalı mimar Vitrivius (MÖ 1. yy) “Mimarlık Üzerine On Kitap” adlı yapıtında de-
ğirmenlerde su çarklarının nasıl kullanıldığını ayrıntılı olarak yazar.

Selanikli şair Antipater (MS 1. yy)  su değirmenleri için şöyle yazar (Bir Atilla,. 
2012).

Ey  çilekeş kadınlar öğütmeye son.
Öten horoz sabah yıldızını muştulasa bile artık sakin uyuyabilirsiniz.
Değirmeni çevirmek için Demeter su perilerini görevlendirdi.
İşte orada ışıklarını su çarkının üzerinde saçıyorlar
Bakın parıltıları dönen ekseni nasıl hızla çeviriyor.
Boş ağır çarkı döndürerek denize koşuyorlar.
…

Antalya yöresinde de kuruluş tarihi bilinemeyen ama çok eski çağlardan beri ça-
lışmış olduğu düşünülen çok sayıda un değirmeni kalıntısı vardır. Antalya kent içeri-
sindeki Değirmenönü semtine adını veren değirmenler ve suların yalıyarlardan (Falez) 
denize dökülüşünde çok sayıda noktada kalıntıları bulunan değirmenler yakın zaman-
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lara değin kullanılmışlardır. Düden-Perge suyolu üzerinde; Antalya Hava Limanı doğu 
kıyısında bulunan tarihi Ligola Değirmeni bunların en eskilerindendir (Büyükyıldırım, 
1994).

Eskil çağlarda su gücünün, tahıl öğütmekten başka ağaç, mermer kesme biçme 
işlerinde de kullanıldığı bilinmektedir. Antalya yöresinde özellikle ormanlık bölgelerde; 
örneğin Elmalı-Lengüme ve Gazipaşa’da su gücü ile çalışan ağaç biçme (hızar) tezgah-
ları yakın zamanlara değin çalıştırılmışlardır. Gazipaşa’daki Bıçkıcı Deresi de adını böyle 
bir tesisten almış olmalıdır.

Su gücü ile mermer kesmenin en eski belgesi ise geçtiğimiz yıllarda Denizli-Pa-
mukkale’de Hierapolis kentinde bulunmuştur. Buradaki M. Aur. Ammianos adlı kişinin 
MS III. Yüzyıla tarihlenen mezar taşındaki kabartma resim su gücü ile çalışan bir mer-
mer kesme makinasını betimlemekte ve yazılar da mezar sahibinin bu işlerle uğraşan 
bir kişi olduğunu anlatmaktadır. Bu önemli buluntu üzerinde yapılan çalışmalar; su 
gücü ile mermer kesmenin MS 6. yüzyıl olarak bilinen başlangıcını MS 3. yüzyıla çek-
miştir (Kessener, 2010).

 

Eskil çağlarda su gücünün un değirmeninde kullanılışı (Büyükyıldırım, 1994)
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Hierapolis’te mezar taşına çizilmiş su gücüyle çalışan mermer bıçkısı ve açıklayıcı çizimler.

11. Akarsular ile ulaşım.
Yöre akarsularından Eurimedon (Köprüçay) ve Kestros (Aksu) üzerinde ulaşım ve 

taşımacılık yapıldığı bilinmektedir. Aspendos limanındaki 400 geminin öyküsü tarihsel 
kaynaklarda anlatılır. Binlerce yıl önce gemiler Akdeniz’den Eurimedon Irmağı’na gire-
rek, 15 kilometre kadar içerideki Aspendos’a ulaşıp burada barınabildiklerine göre; en 
alt düzeyde de olsa; dalgakıran, yatak düzenleme ve liman yapıları hazırlanmış olma-
lıydı.

Günümüzde ancak küçük balıkçı tekneleri iyi havalarda Akdeniz’den Köprüçay’a 
girebiliyorlar. Coğrafi ve topoğrafik durum çok uygun olmasına karşın Köprüçay’dan ya 
da başka ırmaklardan ulaşım amacıyla yararlanmaya yönelik ciddi tasarım ve yatırımlar 
günümüzde söz konusu bile edilmiyor (Büyükyıldırım, 2013, s 32).

Antalya’da akarsulardan taşımacılık anlamında yararlanmanın günümüzde az bi-
linen ama çok geniş kapsamlı olarak kullanılmış bir yolu da akarsular üzerinde kereste 
taşımacılığıdır.

Antalya’da ırmaklar üzerinde tekne yüzdürebilmek ancak ovalarda, eğimin çok 
düşük olduğu yerlerde, kıyıdan en çok 15, 20 km içerilere değin mümkün olabilir. Daha 

Kessner, 2010
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yukarı kesimlerde yalçın dağlar arasında, dar koyaklar içinde akan çok yüksek eğimli, 
düzensiz rejimli dereler, ırmaklar söz konusudur (Bkz. Bl. 2.2.1). Tarih boyunca ve ya-
kın zamanlara değin bu deli çaylar üzerinde de kereste taşımacılığı yapılmıştır. Bunun 
için gemi yüzdürmeye gerek yoktur. Dağlardan kesilen ağaçlar hayvanlarla sürüklenip 
çekilerek en yakın dere kıyısına getirilir. Buradan sonra akan suyun sürükleme gücü ile 
birlikte insan emek ve çabası ile aşağılara doğru indirilir. Bu işi yapan Toros Yörükleri’ne 
de “Tahtacılar” denir. Dibi görünmeyen derin koyak, kapız (vadi, kanyon) tabanlarında, 
dökülgenlerde (şelale) bu iş kuşkusuz çok zor ve tehlikelidir. Kimi yerde ağaçlar öyle 
yüksek uçurumlardan düşer ki; kırılır parçalanır (Saracoğlu, 1962). Ama böyle bir doğa 
yapısında keresteyi aşağıya indirmenin başka yolu da yoktur.

Toroslar’ın yükseklerinde yetişen, katran ağacı da denilen sedir; denizde çürüme-
yen, bozulmayan özellikleriyle gemi yapımında en çok aranan ağaçtır. Uzun, düzgün se-
dir gövdeleri eski gemilerin yelken direkleri için vazgeçilmezdir. Sedir dünyada en çok 
Torosların 1500 metreden daha yükseklerinde bulunur. Adına Lübnan Sediri (Cedrus 
libani) denir ama Lübnan dağlarında büyük ölçüde tükenmiş; yalnızca Toroslar’da kal-
mıştır. Bütün Avrupa marangozlarının, yapıcılarının, gemicilerinin gözü bu ağaçlardadır. 
Bu bakımdan; ne denli meşakkatli olsa da Akdeniz piyasasının talebini karşılamak için 
Antalya dağlarında sedirler kesilip aşağılara indirilmiştir.

Irmaklar dar boğazlardan çıkıp ovaya açıldıklarında dingin akan sularda kereste-
nin denize doğru akışı daha kolaydır. Kıyılara, adacıklara takılanlar kurtarılıp yola devam 
etmeleri sağlanır. Kimi zaman da taşkınlar kerestelerin ırmak kıyılarına dağılmasına ya 
da kontrolsuzca denize sürüklenmesine yol açar.

Sonuçta keresteler ırmak ağızlarına getirilir. Buralarda bekleyen Arap gemiciler 
ağaçları gemilerine yükler; Beyrut’a, Kıbrıs’a, Mısır’a, Ege’ye, İstanbul’a; her yere gö-
türürler. Bu iş Osmanlı dönemi ve boyunca büyük kereste tüccarı ve kaçakçılar eliyle 
yürütülmüş; bilinçsiz aşırı kesimler sonucu Toroslarda da sedir soyu tükenmeye yüz 
tutmuştur.

Aksu, Köprüçay, Manavgat ve Dim çayları geçmişte kereste taşımacılığının en çok 
yapıldığı akarsulardır. Cumhuriyet döneminde de Orman idaresi denetiminde Antalya 
akarsuları üzerinde kereste taşımacılığı 1960’lı yıllara değin yapılmıştır. Örneğin Aksu 
Çayı’nın denize döküldüğü yerde yakın zamanlara değin daha çok kereste taşımacılığı-
nı denetleme amaçlı bir gümrük binası bulunmakta idi. 

12. Ulaşım köprüleri.
Karayolu ulaşımının ırmaklar üzerindeki sürekliliğini sağlayan köprüler de bir 

bakıma akarsu yapıları olarak değerlendirilebilir. Bunların yöredeki en iyi bilinen 
örnekleri Eurimedon (Köprüçay) üzerinde, günümüzde de kullanılabilen Aspendos 
Köprüsü ve Olukköprü’dür. Irmak günümüzdeki adını bu tarihi köprülerden almak-
tadır; ‘Köprüçay’, 

Köprüçay üzerinde çok dar derin bir kapızın (kanyon) iki yakasını birleştiren, MS 
2. Yüzyıla tarihlenen Olukköprü ve hemen yakınında Kocadere üzerindeki Büğrümköprü 
çevreye uyumlu mimari yapılarıyla doğanın eşsiz güzelliğine katkıda bulunmakta; yöre-
ye ve milli parka adını vermektedirler; ‘Köprü’lü Kanyon Milli Parkı.
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Roma döneminde yapılan ilk özgün Aspendos köprüsü, Köprüçay’ın taşkınların-
dan biri sonrasında yıkılmış; bunun yerinde kalan sağlam ayakları, bazı kemerleri üzeri-
ne Selçuklular’ca yeni bir köprü yapılmış ve bu köprü 1960’lı yıllara değin taşıt trafiğini 
taşımıştır. Günümüzde taşıtlara kapatılmış olmakla birlikte köprü, bakım ve onarımlarla 
ayakta tutulmakta; yaya geçişine izi verilmektedir.

Bu köprü üzerinde 1999’da yayınlanan bir araştırma, köprünün Selçuklu öncesi 
geçmişi üzerine ilginç açıklama ve yorumlar getirmektedir (Greve, Kessener, 1999). 
Aşağıdaki çizimlerde de açıklandığı üzere köprünün ilk hali şimdikinden daha geniş ve 
daha yüksektir ki; böylelikle köprü altından Aspendos kentine doğru gemi geliş geçişi-
ne olanak sağlanmıştır.

Üstte: Olukköprü üzerinde DSİ mühendisleri-
1960’lar. (Köprünün bütün korkuluk taşları 
yerinde duruyor!)

Altta: Köprüçay (Eurimedon) ırmağı aşağı 
kesimlerinde Aspendos-Selçuklu köprüsü. 
(Fotoğraf. Greeve, Kessener, 1994)

Solda: Perge kuzeyinde Kalamatlı Deresi 
üzerinde tarihi köprü. 

Köprülü Kanyon’a adını veren Olukköprü.
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Aspendos Roma-Selçuklu köprüsünün karşılaştırmalı çizimleri (Greve, Kessener, 1999)

Yandaki çizimde Aspendos 
Köprüsü’nün Roma 
döneminde yapılmış ilk, özgün 
biçimi gri çizilmiş olarak 
görülüyor.

Sarı renkte görülenler, 
günümüze değin yıkılmadan 
kalabilmiş Roma dönemi 
özgün temel parçalarıdır.

Roma dönemi köprüsü 
yıkıldıktan sonra sarı ile 
gösterilen sağlam kalmış 
ayakları üzerine yapılmış 
Selçuklu köprüsü kırmızı ile 
çizilmiş olarak görülüyor. Orta 
ayak bölgesindeki kırıklık 
(zigzag) dikkati çekiyor.

Sağdaki ve alttaki resimlerde 
ilk köprü (gri), özgün kalıntılar 
sarı, günümüze kalmış 
Selçuklu köprüsü (kırmızı) 
bir arada gösterilmiş. Özgün 
köprünün şimdikinden daha 
geniş ve kırıksız olduğu 
görülüyor.

Alttaki karşılaştırmalı 
boykesitte de özgün köprü 
kemerleri ve tabliyesinin 
şimdikinden (kırmızı) daha 
yüksek olduğu görülüyor. Bu 
kanıya her iki kıyıda görülen 
sarı ayakların yükselme 
eğimlerinden gidilerek 
varılmış.
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2.3.3. ANTALYA KENTİ İÇME SUYU   

GEÇMİŞTE İÇME SUYU sağlanması.

Testi doldurdum çaydan
Gülü de kopardım daldan.
......  ....  .....  ...

Ey su yolu, su yolu
Gider boş, gelir dolu.
Desti kulpun kırılsın
İncinmesin yar kolu.

Antalya’nın ünlü “Arabacı Yol Ver Geçelim” 
türküsündeki testinin doldurulduğu çay ve su yolu 
“Düden Çayı” ve ondan ayrılan kollar; “Yediarıklar” 
olmalıdır. 

Tarih boyunca bahçeleri sulayarak Antalya’ya yaşam veren Düden Çayı ve Yedi-
arıklar, aynı zamanda kentsel su gereksinmesinin karşılanmasında da en önemli sis-
temdir. Kentin bütün sokaklarını saran ve bahçelerden geçen arıkların suyu yemek pi-
şirmede, sebze, çamaşır ve bulaşık yıkamada, insanların yıkanmasında; hamamlarda 
kullanılmıştır. Bu tür kentsel gereksinmelerin karşılanmasında başka bir kaynak söz 
konusu değildir.

Yediarıklar’ın suyu geçmişte de Antalya için içme suyu olarak düşünülmemiş ve 
yeğlenmemiştir. Bunda açık kanallarda akan suyun kirlenmekten korunamayışının ya-
nısıra Düden suyunun çok kireçli oluşu da önemli bir etkendir. Bu yüksek kireç oranı, 
önemli bir su kaynağı olmasına karşın Antalya’nın günümüzdeki kentsel su planlama-
sında da Düden Çayı’na yer verilmemesinin de başlıca nedeni olarak gösterilmektedir.

Ancak yukarıdaki türkünün dizelerinde de görüldüğü üzere kimi zaman “testiler 
çaydan doldurulmuş”, zorunlu durum ve zamanlarda ve bazı kesimlerce çay suları da 
içilmiştir.

Antalya’da içilen, kullanılan suyun sertliği geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
yüksektir. Bu konuda Antalya’nın ilk diplomalı mimarı Tarık Akıltopu şunları yazmakta-
dır (Akıltopu, 1998).

… Antalya halkı o kadar yüksek kireçli su içiyordu ki bunun için şu deyim vardı 
halk arasında: “Allah her derdin çaresini de beraberinde getirmiş, eğer Antalyalı ekşi 
portakal ve limonu çok yemese içtiği kireçli su ile kireçtaşı olurdu.”  …

Antalya kentine bu günkü anlamda şehir suyunun getirilip, evlerin içindeki mus-
luklardan akıtılmaya başlaması 1950’lerin ortalarını bulur. O zamana değin içmesuyu 
kuyu ve sarnıçlardan ya da taşıma yoluyla sağlanmıştır.
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Kuyu ve Sarnıçlar

Antalya’nın kuyuları,
Çayır çimen kıyıları.
............ 

 “Antalya’nın Mor Üzümü” türküsünün ikinci dörtlüğünde yer alan Antalya’nın ku-
yularının kent yaşamında çok önemli bir yeri vardır. İçme suyu gereksinmesinin kuyu ve 
sarnıçlardan sağlanması Antalya yöresinin, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan çok 
eski bir geleneğidir (Bkz. Bl.2.3.2). Bu gelenek günümüzde de sürmekte; ileriki bölüm-
lerde anlatılacağı üzere Antalya’nın kentsel su gereksinmesinin tamamı çok değişik yer 
ve konumdaki kuyulardan alınan yer altı sularının büyük pompa merkezlerinden kente 
basılmasıyla sağlanmaktadır.

Kuyu sözcüğü, genel olarak yer altında biriken suları almak üzere açılan çukurlar 
için kullanılır. Antalya kentinde böyle kuyular da bulunmakla birlikte geçmişte yalıyar-
lar üzerindeki çatlaklı kireçtaşlarından oluşan zeminlere oturan yüksek kesimlerinde 
yer altı suyu bulunması olanaksızdır. Bu bakımdan eski semtlerin kuyuları genellikle 
yer altı suyunu almak için değil, yağmur sularını depolamak için yapılmış olup bu iş-
levleriyle kuyudan çok “sarnıç” 
tanımına uygun düşerler. Ama 
Antalya halkı Farsça “sarnıç” ye-
rine Türkçe “kuyu” sözcüğünü 
yeğlemiştir.

Antalya’nın Kaleiçi, Bal-
bey, Yenikapı, Kızılsaray gibi eski 
mahallerindeki konak ve büyük 
evlerin avlu ya da bahçelerinde 
mutlaka birer kuyu vardır. Bu 
kuyular genellikle düşey olarak 
ve kayalık zeminin kendini ta-
şıyabilmesi ölçüsünde aşağıya 
doğru genişletilerek kazılmışlar; 
genellikle lamba ya da sirke şi-
şesi gibi ağzı dar, aşağıya doğru 
genişleyen biçimler almışlardır 
(Foto 2.3.3.1).

 Bu kuyuların zemin üze-
rinde kalan kısımları taş duvarla 
örülüp 80 cm kadar çaplı dai-
resel bir ağız bırakılır ve üzeri 
mafsallı bir saç kapakla örtü-
lür. Kuyu kapağının üzerinde de 
suyu yukarıya çekebilmek üzere 
bir bakır kova, zincir ve bir çık-
rık mekanizması bulunur (Foto 
2.3.3.2).

Foto 2.3.3.1. Şarampol Caddesi’nde Eski Belediye Bina-
sı (Şimdiki kuyumcular çarşısı) kazı çukurunda ortaya 
çıkan tarihi sarnıçlardan biri.
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Kuyular evlerin çatılarından gelen yağmur suları ile doldurulur. Bunun için Os-
manlı türü oluklu kiremitlerle kaplanmış çatı eteklerine çinko oluklar ve bu oluklarda 
toplanan suyu, kuyuya ileten borular yapılmıştır.

Yaz sonlarında yağmurlar başlayınca kuyuların içine bir kişi girerek çeperleri te-
mizler, kalan suyu boşaltır. Düşen ilk yağmurların çatıyı yıkamasından sonra sular kuyu-
ya çevrilir ve böylece kuyu elden geldiğince temiz suyla doldurulur.

Geçirimsizliği sağlamak üzere kuyuların iç çeperleri kireçle sıvanmıştır. Bu sıva 
karışımının ve sıvama biçiminin de saklanacak suyun kalitesi açısından önemli olduğu 
bilinmektedir. Bazı eski evlerin kuyularının sularının, kuyu ustasının becerisine bağlı 
olarak daha tatlı ve serin olduğu söylenir. …

… Kuyucu Çancı Mehmet Usta yaptığı kuyuların içini Horasan harcı ile sıvardı 
ve onun yaptığı kuyuların suyu tatlı olur derlerdi. Evinde kuyusu olmayanlar yemek 
saatlerinde ellerindeki maşrapalarla kuyulu evlere gider, oradaki kuyulardan su alırlar-
dı… (Akıltopu, 1998).

Foto 2.3.3.2. Antalya Kaleiçi’nde kuyu 
ve çıkrık detayı
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Antalya kentinde içme suyunun saklanmasında toprağa gömülü; ya da gömülü ol-
mayan büyük küpler ve türküde geçtiği gibi testiler de kullanılmıştır. Bu toprak kapların 
en önemli özelliği içlerindeki suyu hafifçe sızdırarak dış çeperlerinden buharlaşmasına 
izin vermeleri ve böylece serin tutmalarıdır. Bir testi ile bir metal ya da plastik kap içe-
risinde bulunan suların sıcaklık derecesi farkını içenler mutlaka hissederler ve bu fark 
Antalya’nın yaz sıcaklarında çok büyük önem taşır.

Antalya’da sözcüğün gerçek anlamında; yeraltı suyunu alan kuyular Lara, Konya-
altı, Hurma gibi deniz düzeyine yakın semtlerde bulunur. Buralarda yeraltı suyu zemin 
yüzeyine çok yakın bulunduğu için birkaç metre derinlikte açılan kuyularla su sağlana-
bilir. Konyaalltı’nın suları; serinliği, Lara suları da yumuşaklığı ile ünlüdür. Lara kumsal-
larında kimi zaman yüzeye vuran yeraltı suları Antalya’nın en az kireçli suları olup bu 
durum el yıkanırken suların kolayca köpürmesinden anlaşılır. Bu özellik, yaz mevsimle-
rinde Lara obalarına göçen Antalyalılar’a çamaşır ve bulaşık yıkamakta büyük kolaylık 
ve tasarruf sağlamıştır.

Kuyulardan su çekilmesi işi daha yakın zamanlarda çıkrık ve kovalar yerine, tu-
lumbalarla yapılmaya başlanmıştır. Bunların ilk örnekleri kol gücü ile çalışan emme 
basma tulumbalardır. (Foto 2.3.3.3)’deki evin yan duvarında bir düşey boru ile böyle 
bir tulumba ve sağında da ayrıntısı görülmektedir. Bu ev ünlü profesörler Jale ve Mus-
tafa İnan’ın 1950’lerde Side’de yaptırıp yaz mevsimlerinde içinde çalışıp dinlendikleri 
evdir. Bu tulumbanın kolu ışınsal olarak sağa sola döndürüldükçe aşağıdaki borudan 
su emilip yukarıdaki boruya ve depoya basılır. Gemicilerin “vakvak pompa” dedikleri bu 
tulumbaların günümüzde üretilmiş örneği de fotoğrafta görülmektedir. Bu tür pompa-
lar 1950’li yıllarda yapılmış Memurevleri semtindeki tüm evlerde bulunmakta idi. 

Foto 2.3.3.3. Side’de Prof. Jale İnan ve Prof. Mustafa İnan’ın evi. Yan duvarında boru ve tu-
lumba sistemi. Detayda bu emme basma (vakvak) tulumbanın yakın çekimi ve günümüzde 
üretilmiş bir örneği görülüyor.

Tulumba ve boru
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İnsanlara spor yapma olanağı da sağlayan bu tulumbaların bir başka türü de 
(Foto 2.3.3.4 ve 2.3.3.5)’de görülen emme tulumbalardır. Bunlarda kolun hareketi ışın-
sal değil; düşey düzlemde aşağı-yukarı doğrudur. Kuyu sularını zemin yüzüne çıkaran 
bu tulumbalara günümüzde de kırsal kesimde, bağ bahçelerde rastlamak olasıdır.

İskele Suyu

Antalya yalıyarlarının eteklerinden değişik noktalarda denize doğru tatlı sular bo-
şalır. Bu boşalım Konyaaltı kumsallarından; kimi yerlerde kıyıdan biraz açıklarda, deniz 
dibinden de gerçekleşir. İskele olarak adlandırılan eski limandan denize akan pınarlar 
kent merkezine en yakın konumda bulunmaları dolayısıyla geçmişte Antalya içme suyu 
gereksinmesinin karşılanmasında başlıca kaynak olarak kullanılmıştır (Foto 2.3.3.6).

Antalya kentinin bu küçük koyda kurulmuş olmasının başta gelen nedenlerinden 
biri de bu kaynaklar olmalıdır (Foto 2.3.3.9). Çünkü bu kıyılarda daha uygun; bol, serin 
ve su alınması kolay olan başka kaynak yoktur. Konyaaltı ve Lara’da akarsular, yer altı 
suları vardır; ancak buralarda liman olanakları yoktur. Bütün rüzgarlara açık olması ne-
deniyle denizin genellikle dalgalı olduğu bu kumsallara gemilerin yanaşıp su almaları 
çok zordur. İskele suları ise üç yönden fırtınalara kapalı küçük bir koyda bulunmakta ve 
bu durum bir liman ve kıyı kenti kurulması için çok önemli bir olanak ortaya koymakta-
dır. Bu nedenlerle Antalya kenti bu doğal liman ve su kaynaklarının başında kurulmuş; 
bu merkez çevresinde Kaleiçi’ne doğru genişlemiş; zamanla rıhtımlar, dalgakıran ve 
surlar yapılarak gelişim sürmüştür.

Eski Antalyalıların belleğinde “İskele suyu” olarak yer eden kaynaklardan biri, bu 
gün de İskele Cami’sinin yanında görülebilir. Üzerinde bir şadırvan bulunan su kaynağı-
na birkaç basamak merdivenle inilir (Foto 2.3.3.7, 8).

Bir başka önemli kaynak olan Tuzkapı suyu da şimdiki polis karakolunun önünden 
denize boşalır. Antalya yalıyarlarının (falaise, terrase) eteklerinden gerek İskele gerek-
se Konyaaltı’nda denize boşalan bu pınarlar hakkında o günlerin teknik raporlarında 
(Antalya şehrinin .. su raporları, 1938, s 42, 43) şu bilgiler verilmektedir.

Foto 2.3.3.4.  Bahçe ve tarlalarda kullanılan bir emme 
tulumba.

Foto 2.3.3.5.  Günümüzde üretilmiş 
bir emme tulumba örneği
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Foto 2.3.3.6.   
İskele su kaynakları. Rıhtımın altında belli nok-
talarda tatlı suyun denize karıştığı gözle de fark 
edilebilir.

Foto 2.3.3.7. 
Tarihi İskele Camisi. Altındaki tatlı su 
kaynağından tarih boyunca kent halkı ve 
gemiciler yararlanmıştır.

Foto 2.3.3.9. Antalya’nın tarihi limanının (günümüzde 
yat limanı) Tophane’den görünüşü. Antalyalılar buraya 
“İskele” derler. Rıhtım çizgisi boyunca, özellikle öndeki 
iki kırılma noktası eteklerinden bol miktarda tatlı su 
denize boşalır.   
Burada bir büyük kent kurulup gelişmesinin önde ge-
len tarihsel nedeni, küçük de olsa bu doğal liman ve 
hiçbir zaman eksilmeyen tatlı su kaynaklarıdır.

Foto 2.3.3.8. Foto2.3.3.7’de görülen 
tarihi İskele Camisi altındaki su 
kaynağı
Yeraltı suyu sağdan gelip solda 
denize doğru akar.
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Antalya içme suyunu körfezin aşağı mıntıkasındaki şehir terasse-sinin altından 
çıkan sular ile temin etmektedir.

1.) Kapı başındaki Gümrük mıntıkasında 19/9/37 tarihinde hararet 18°. Bu 
menba zikredilen diğer menbalar gibi şehirden 40 M çukurda deniz seviyesinden 
pek az yüksektedir.

2.) Gümrük kapı yanında 17 ½ °.

3.) Tabakhane yanındaki menbalar 17,5 °

4.) Limanın köşesindeki tuz kapısı 17,4 °

5.) Riza Bey altı çeşme. Çeşmeyi gördüğümüz zaman suyu yoktu, yalnız kışın 
akıyormuş.

6.) Cami altı 17 °. Sahilin garbında tamamen aynı seviyede diğer bir mıntıkada 
travertin suhuru (kaya, külte) altında 2 membada zuhur.

7.) Konya altı. Memba sahil kenarında olup, çökmüş kayaların arasından zuhur 
ediyor. Su miktarı gayri kabili tayindir (Belirlenemez), fakat çok az olduğu inti-
baını bırakıyor. Keza burada yapılacak bir toplama mahallini kış fırtınalarına 
karşı mahfuz kılmak pek güç olacaktır...

8.) Konya altı’nın biraz garbında bir travertenin oyuğundan küçük bir menba 
zuhur ediyor... Keza bu menba üzerinde fazla durmayacağız...(8)

1950 öncesinde Antalya’da en çok içilen su, İskele kaynaklarından alınıp genel-
likle gaz tenekelerine doldurularak, eşek sırtında ya da at arabaları ile kente taşınan 
ve kapı kapı dolaştırılarak evlere dağıtılan “İskele suyu” dur. Tenekelerle getirilen sular 
evlerde küplere boşaltıldıktan sonra, tenekeler geri verilir ve yeniden doluma gönderi-
lir. Böylece bir döngü ve iş alanı yaratılır. Bu bakımdan İskele suyu, deyince Antalya’da 
“taşıma su” anlaşılır. Ancak bu taşıma yakın mesafelerde; örneğin Kaleiçi’ni düşünür-
sek 500 metre, Yenikapı, Balbey gibi Mahalleler söz konusu olduğunda 1-1,5 kilometre 
uzaklıklarda gerçekleşmiştir.

İskele suyu, kaynakların ve geliş yollarının üzerinde bulunan eski, yoğun kentsel 
yerleşim nedeniyle çok eskilerden beri kirlenmekte bu durum Antalya halkı ve kent yö-
neticilerince de bilinmekte idi.

ÇAĞDAŞ ARAYIŞLAR VE ANTALYA SU RAPORLARI

Yukarıda görüldüğü üzere Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Antalya’nın içme 
suyu gereksinmesi açıkta akan arıklardan, sarnıçlarda biriktirilen yağmur sularından ya 
da hayvanlarla taşınan İskele suları ile karşılanmaya çalışıyordu. Antalya gibi bir sular 
kentinde içme suyu yönünden yetersizlik, sağlık koşullarına uygun olmayan ve yirminci 
yüzyıl kentine yakışmayan bir durum söz konusuydu.

Soruna çağdaş ve kalıcı çözüm aramakta olan Antalya Belediyesi’nin başvurusu 

8  Böyle yazılmıştır ama Mağara Kaynakları olarak bilinen bu yer altı suları ileride pompalar kurularak, 
ikibinli yıllara değin Antalya kentinin su gereksinmesinin karşılanmasında önemli bir öğe olarak kullanıl-
mıştır.
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Belge 2.3.3.1.  “Antalya Şehrinin Nafıa, Ziraat 
ve Sıhhat Bakanlıkları Tarafından Etüd Edilen 
Su Raporları” Antalya Belediye Başkanlığınca 
derlenip bastırılmıştır. 1938

Belge 2.3.3.2. Önsöz Antalya Belediye Başkanı Lütfi Gökçeoğlu’nun su raporları için sunuş 
yazısı (4 sayfanın ilk ve son sayfaları)
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üzerine 1937 yılında ilgili bakanlıklar uzmanlarınca inceleme ve çalışmalar yapılmış, ra-
porlar hazırlanmıştır. Nafıa, Ziraat ve Sıhhat Vekaletlerince hazırlanan bu raporlar 1938 
yılında Antalya Belediyesi’nce bastırılmış olup sunulan bilgiler bu kitabın Antalya Teke-
lioğlu İl Halk Kütüphanesi’ndeki nüshasından derlenmiştir (Belge 2.3.3.1).

Kitabın başında dönemin Antalya Belediye Reisi Lütfü Gökçeoğlu’nun (1934-
1943) bir sunuş yazısı bulunmakta olup bu yazıda içme suyu ile ilgili yakınmalar ve 
hükümetten beklentiler dile getirilmektedir (Belge 2.3.3.2).

Her bakanlığın kendi yönünden, kendi uzmanları ile ayrı çalışmalar yapmış oldu-
ğu, üç ayrı rapor hazırlandığı, bakanlıkların ön yazılarından ve raporların içeriğinden 
anlaşılmaktadır (Blg.2.3.3.3).

Ziraat Vekaleti’nin Çalışmaları ve Raporu

Ziraat Vekaleti’nin 22/10/937 günlü yazısı (Blg.2.3.3.3) ekinde aşağıda ad ve 
unvanları belirtilen uzmanlar kurulunca hazırlanan rapor Antalya Vilayeti’ne gönderil-
miştir.

Geheimrat Prof. Dr. Wilhelm Salomon Calvi: Memleket Jeolojik Araşt. Enst. Di-
rektörü.

Dr. Hubert Kleinsorge: Aynı müessesede jeolog.

Mühendis Düsenberg: Ziraat Vekaleti Kombinalar Kurumu Su Teknisyeni.

Tercüme Eden: Haydar Bağda. Ziraat Mühendisi.

Rapor başlangıcında:

-Vaz’ı-i imzanın (imza atanların) 1937 Eylülün ilk nısfında Antalya şehrine su 
temini için tetkikat yaptıkları...

- Antalya’nın garp ciheti ve Korkuteli’nin cenubunun Dr. Kleinsorge; Antalya 
mıntıkası ve Düden su civarının Salomon-Calvi ve Düsenberg; Ak su, Köprü su ve 
kezalik 2, 3 Hurma menbaları heyetin bütünü tarafından tetkik edildiği...

- Nafıa Vekaleti mütehassıslarına ve Coğrafya fakültesi profesörlerine daha tefer-
rüatlı 1/200 000 mikyaslı harita tevdi edildiği halde Memleket jeoleojik araştırmalar 
Enstitüsü’ne verilen 1/800 000 mikyaslı haritanın çalışmayı çok güçleştirdiği, bundan 
dolayı çok defa menbaların mesafeleri ve yükseklikleri hakkında kati izahat verilemedi-
ği...

belirtilmekte; “Antalya Jeolojisi Hakkında Umumi Görümler” bölümünden sonra, 
“Antalya’nın Mevcut Su Vaziyeti” başlığı altında Düden, İskele ve Konyaaltı suları anla-
tıldıktan sonra yeniden İskele (Cami altı) suyuna dönülerek şöyle denilmektedir.

...Elyevm şehirde gerek içme ve gerek ev işleri için kullanılan suyun büyük bir 
kısmını temin eden membaı ise: Terasse üstündeki şehir evlerinin bulunduğu sahada ka-
nalizasyon mevcut olmadığından hela, mutbah ve sair sularını son derece kabili nüfuz 
travertin tabakaları içerisine nüfuz edeceği ve bu suretle ehemmiyetli miktarda liman 
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membalarına karışacağını burada işaret etmek lazımdır. Halk bu membalarda bazen 
bezelye kabuğu ve buna benzer şeyler gördüğünü söylemektedir. Bu limanın üst tarafın-
daki tifolu bir hastanın bu sebepten umumi bir hastalık tevlit etme imkanı olduğundan 
liman membalarının mümkün olduğu kadar acele ve mutlaka kapatılması lazımdır... 
Bu sebepten Belediye Reisi Bayın şehrin içme suyunu temini enerjik olarak ele alması çok 
şayanı takdirdir...

Ziraat Vekaleti’nin raporunda daha sonra “İçme suyu temini hakkında muhtelif 
imkanlar” bölümünde aşağıdaki ana başlıklar altında Antalya için düşünülen içmesuyu 
seçenekleri incelenmiş ve irdelenmiştir.

I. Nehirler: Düden (... kireçli olduktan mada yazın da sıcak olduğundan içme suyu 
olarak kullanılması katiyyen şayanı tavsiye değildir), Aksu, Köprusu (uzaklık ve klorla-
ma gerektirmeleri dolayı tavsiye edilmiyor).

II. Dağ Menbaları: 1. Beypınar, 2. Tekir pınar, 3. Moryer pınar, 4. Tatlı Arık, 5. Kiraz 
pınar, 6. Pınar gözü, 7. Pınar başı, 8, 9, 10 Hurma menbaları.

Hurma menbaları içerisinde Antalya’ya en yakın (12 km) temiz ve yeterli olması 
nedeniyle Mursi (Bileydi) Çiftliği menbaındaki Çiftlik menbaı kent içme suyu olarak en 
uygun kaynak olarak tavsiye edilmektedir.

III. Tahtettürap (toprak altı) su temini: Raporda Konyaaltı’ndaki Büyük ve Küçük 
Arapsuyu bölgelerinde yer altı suyu bulunabileceği bildirilmekte ve yapılacak sondajlar 
sonucunda uygun bir sonuç elde edilmesi durumunda bu suyun kent içme suyu olarak 
kullanılabileceği bildirilmektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti’nin Çalışmaları ve Raporu

25/10 (T.evvel) /937 gün ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili(9) Dr. R. Saydam 
imzalı yazı (Blg. 2.3.3.3) ekinde, Antalya’dan alınan su numunelerinin Hıfzıssıhha İşleri 
Dairesi Reisliği’nce yapılan kimyevi ve bakteriyolojik tahlil neticelerini gösterir raporlar, 
Nafia Vekaleti’ne sunulmuştur. Bu raporda:

- Tatlıarık Pınarı suyunda koli miktarı litrede 200 olduğundan Şüpheli sulardan 
madut olduğu....

Tuzkapı (İskele) suyunda ise koli miktarı litrede 1000 adet olduğundan fena ve 
içmeye gayrı salih sulardan madut olup civarda menbaı telvis eden harici ve arazi amil-
lerin mevcut olduğunun (içmeye elverişli olmayan sulardan sayılmakta olup çevrede su-
ları kirleten dış veya sonradan ortaya çıkmış etkenlerin varlığının) anlaşıldığı....  arz 
edilmektedir.

Nafıa Vekaleti’nin Çalışmaları ve Raporu

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü’nün Antalya Valiliği’ne ¾ K.sani (Ocak)/1938 
gün; 27/69 sayılı ve Nafıa Vekili A. Çetinkaya imzalı yazısında: Vekaletimiz mütehassısı-
nın mahallinde yapmış olduğu incelemeler neticesinde Antalya içme su tesisatı için ver-
miş olduğu rapor bağlı olarak gönderilmiştir... denilmektedir (Blg.2.3.3.3).

14 / IX / 937 den 27 / IX / 937 ye kadar Antalya mıntıkasını gezdim... sözleriyle 

9  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı



215

2.3. Tarihsel süreçte Antalya, sular, su yapıları

başlayan bu raporun sonunda Walter - ( Ankara 1. Kanun 1937) imzası görülmektedir. 
Walter Bey’in kimliği, mesleki unvanı hakkında hiçbir bilgi bulunmamakta; ancak rapo-
run içeriğinden Kendisinin inşaat kökenli bir su mühendisi olabileceği izlenimi edinil-
mektedir.

Walter Antalya’ya iletilecek içme suyu konusunda iyi bir ön proje niteliği taşıyan 
bu raporunda, çözüm seçeneklerini ayrı ayrı inceleyerek her biri için yapılması gerekli 
teknik işleri belirlemiş; yapım ve işletme maliyetlerini karşılaştırmalı olarak hesaplamış, 
kendi yorum ve uyarılarını da ekleyerek önerdiği son iki seçenek arasında karar vermeyi 
belediyeye bırakmıştır.

Walter’in raporu ekinde iki ayrı harita verilmiştir.

Bunlardan biri içme suyu kaynaklarını, kente su iletim yollarını (güzergah), uzak-
lıklarını, ... gösteren “Antalya Şehri İçmesuyu Umumi Planı; 1/200 000; lef 1 (ek 1)” 
olup bir kesimi (Belge 2.3.3.4)’de verilmiştir. Bu haritada görülen su kaynaklarının özel-
likleri Cetvel No.1 (Belge 2.3.3.7)’de verilmiştir. 

İkinci harita ise yine aynı ad altındaki 1/10 000 ölçekli kent planıdır (lef 3). (Belge 
2.3.3.5)’da verilen bu planda o günkü kent sınırları, gelecekteki imar alanları ve içme 
suyu için kent içinde gerekli bazı yapıların yerleri gösterilmektedir. O günlerin 21 000 
nüfuslu Antalya kenti ile 2000’li yılların başındaki 600 000 nüfuslu Antalya kent harita-
larının ilginç bir karşılaştırması (Belge 2.3.3.6.)’de görülebilir.

Şehrin su ihtiyaç debisi: (72 l/s) (10)

Antalya’da iklimin gayet sıcak olması hasebi ile adam başına günde vasati 80, 
azami 120 litre su sarfedildiği tesbit edilmiştir.

1927 senesinde yapılan sayımda şehrin nüfusu 17 365 iken 1935 de 21 659 za 
yükselmiştir. Buna nazaran senede % 1.15 nisbetinde bir tezayüt olduğu anlaşılıyor. Bu 
hesaba göre, 1935 senesinde yapılan sayımda tesbit edilen nüfus miktarı, 25 sene zarfın-
da iki misline, yani 43 318’e çıkacağı aşikardır...

Bu miktara istinaden günlük azami su ihtiyacı 43 318x120 L=5 198 160 L=5.198 
m3 ’tür.

Buna nazaran 24 saat zarfında sabit bir miktardan su gelmek şartıyla saniyede 60 
L suya ihtiyaç vardır. Şehir şebekesi dahilinde zayi olacak miktar için %20 ilave edilerek 
bir menbaın saniyede asgari 72 L su verebilecek bir kabiliyette olması icabeder.

Walter’in raporunda tahmin edilen kent nüfusu ile daha sonraki yıllardan gerçek-
leşen fiili nüfuslar aşağıdaki tabloda görülmektedir. Walter 1937 yılında yaptığı hesap-
larda 1935 yılı verilerinden çıkarak 25 yıl sonrası; yani 1960 yılı için 43 318 nüfus ön-
görmüş; ama ihtiyaç debisini de % 20 fazla tutmuştur. Sonuç olarak rapor öngörülerinin 
tutarlı ve hesaplanan debinin 1960 yılına değin Antalya için yeterli olduğu söylenebilir.

Yıllar 1927 1935 1960
Sayılan nüfus 17 365 21 659 50 980
Walter'İn tahmini - - 43 318

10  Bu gün 3000 l/s yetmiyor.
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Muhtelif Proje Variyantları ve bunların masrafları:

... yukarıda izah edilen şeraiti cami (açıklanan koşulları toplayan; Q>72 l/s) ancak 
7 menba mevcuttur ki onlar da şunlardır: Tekirpıarı, Kirazpınar ve Kirazpınar gözü 
pınarları, Hurmapınar, Soğucakpınar, Düdençay, Aksu ve Köprusu. İşbu proje vari-
yantları berveçhi ati üç gruba ayrılmıştır.

Birinci grup: İşletmesi masrafsız olanlar (cazibeli). Tekirpınar, Kirazpınar.

İkinci grup: Tulumba istasyonlu tesisat. Hurmapınar

Üçüncü Grup:Tulumba istasyonlu ve su islah tesisatlı (filtre, klor ve sertlik azalt-
ma tertibatlı). Düden çay, Aksu, Köprusu..

Raporda, kente su sağlanması seçeneklerinden altısının keşif ve metrajları yapıl-
mış; maliyetleri hesaplanmıştır. Bu seçeneklerden ikisinin; Hurma pınarları ve Düden 
çayın ayrıntılı keşifleri (Blg. 2.3.3.9-10’da verilmektedir. (Belge 2.3.3.8)’de ise tüm se-
çeneklerin maliyetleri toplu halde (Cetvel No II ) verilmiştir.

Dikkati çeken bir nokta da,  Ziraat Vekaleti raporunda incelenmiş olmasına karşın, 
“tahtettürap su” (yer altı suyu) teminine bu raporda hiç değinilmemiş olmasıdır

Sonuç olarak en ucuz seçenek, kente çok yakın olması dolayısıyla Hurmapınar’dır. 
Bunun maliyeti 675 000 TL inşaat; 400 000 TL işletme olmak üzere toplam 1 075 000 
TL dir. İkinci sırada 1 530 000 TL toplam maliyet ile Tekirpınar gelmektedir. Bu seçe-
nekte pompaj bulunmadığı, sular doğal akışla (cazibe) kente iletileceği için işletme 
masrafları sıfır kabul edilmiştir. Tekirpınar kente çok uzak (40 km boru) olduğu için 
suyun iletimi için gerekli yatırım maliyeti çok yüksek çıkmaktadır (1 266 000 TL)

En pahalı çözüm 3 715 000 TL ile Köprüçay’dır ki; 53 km boru gerektirmesinin 
yanısıra pompaj ve arıtma, kireçten arındırma bu maliyetin başlıca etkenleridir.

Düden çay ise yalnızca 7.2 km (Φ400 mm) iletim  borusu gerektirmesine karşın 
3 milyon TL üzerinde bir toplam maliyet vermektedir. Bunun da en büyük nedeni, su 
sertliğini 48’den 15’e düşürmek için gerekli işletme giderleridir (2 milyon TL).

Rapor’da sonuçlar şöylece özetlenmiştir.

Hulasa ve netice:
İşbu hesaplardan da anlaşılacağı cihetle Hurma pınarının şehre isale ve tevzii en 

ucuz bir sureti haldir.
... Bundan sonra ikinci derecede iktisadi Tekirpınar suyunun şehre isale ve tevziidir.
... Diğer varyantlara gelince bunların inşaat ve işletme masrafları pek yüksek ol-

duğu cihetle bunlar mevzubahis olamazlar.
Şehrin civarında şehrin ihtiyacına kafi bir su verecek kabiliyette yer altı suları 

mevcut değildir. Yalnız yer altı nehirleri vardır. Fakat bunlar arazinin mesami  (gö-
zenekli) tüf olması dolayısile daima kirlenmek tehlikesine maruzdurlar. Buna bir misal 
olarak Tuzkapı pınarı gösterilebilir ki litre başına 1000 koli vardır.

Bu sebeplerden dolayı evvelce bahsettiğimiz iki varyanttan birinin kabulüne mec-
buriyet vardır...
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...Antalya belediyesi tesisat için sarfedilecek meblağın yüksek olmasına rağmen Te-
kirpınar’ın şehre isale ve tevziini diğerine nazaran daha yumuşak olması dolayısiyle 
belki daha muvafık görecektir.

Bu takdirde yukarıda zikredilen iki varyanttan birinin intihap ve tatbiki meselesi 
mevzubahis oluyor demektir. Fakat bu hususta Belediye serbest bırakılmalıdır.

Antalya Su Raporları (1938) genel sonucu ve değerlendirme.

Antalya kenti içmesuyu sorunun çözümü için Belediye Başkanlığı’nın isteği üze-
rine ilgili üç bakanlıkça 1938 yılı başında hazırlan raporlarda şu iki ana görüş ve öneri 
ortaya çıkmıştır.

-Kentin içmesuyu gereksinmesini karşılayan İskele kaynakları kirlenmektedir, 
bunların kullanılması sakıncalıdır, bir an önce ve kesinlikle kapatılmalıdır.

-İçmesuyu gereksinmesi Hurma Kaynakları’ndan ya da Tekirpınar’dan karşılan-
malıdır.

-Önerilen çözümlerin maliyeti 1-1,5 milyon liradır.

 Daha önceki bölümlerde ele alınmış bulunan Döşemealtı, Dim sulamaları ya da 
Kestel taşkın önleme gibi önemli su işleri çalışmalarının (Bkz. Bl. 2.4.3, 2.4.4) birkaç 
bin lira gibi çok düşük ödeneklerle gerçekleştirildiği anımsanırsa Antalya kent içmesu-
yu maliyetinin çok yüksek olduğu görülecektir. Genç Cumhuriyet’in o yıllardaki ödenek 
yetersizlikleri ve bu raporun hemen ardından başlayan İkinci Dünya Savaşı’nın doğur-
duğu sıkıntılar nedeniyle bu raporda öngörülen projelerin gerçekleştirilmesi çok uzun 
zaman almış; Hurma kaynakları suyunun Antalya kentine taşınması ve bazı evlere ulaş-
ması için 1960’lı yıllara değin beklemek gerekmiştir.

ANTALYA’YA İÇME SUYU GETİRME ÇALIŞMALARI

Taşıma suya devam

1944 yılında Antalya’ya bir gezi yapan Vaala Nurettin (Va-Nu) daha sonra yayınla-
dığı kitabında (Foto 2.3.3.10) Antalya içme suyu konusunda şunları yazmaktadır.

... Evvelce yaptırılan tetkiklere nazaran Antalya’ya suyun geleceği memba alt-
mış kilometre mesafede Bey Dağları üzerinde Tekir pınarıdır. Pınarın bulunduğu ra-
kım 1640 dır. Şehrin yaylası bu su güzergahı üzerinde 36 ncı kilometrede Alim pınarı 
mevkiidir. Gerek yayla meselesini, gerek su işini halletmek üzere 942 senesi nisanın-
da “Güzelleştirme Cemiyeti” ve halk işbirliği yapmıştır. Bugün açılan yol Alim pınarı 
mevkiini, yani Antalya yaylasını geçmiş ve Tekir pınarına yedi kilometre yaklaşmıştır. 
Bu gün açılan bu yol üzerinde demir tekerlekli vesaitten başka otomobil ve kamyon da 
işleyebilmektedir. Binaenaleyh Antalya’nın Yayla meselesi halledilmiş ve Antalya halkı 
içme suyuna ve yaylaya kavuşmuştur. Suyun mikyası (sertliği) sekizdir. Bu sudan şehre 
varillerle şimdiden nakliyat yapılmaktadır. Şehrin nüfusu 60 bine de çıksa bu su ihtiyacı 
karşılayacaktır...

Bu yazıda da belirtildiği üzere 1944 yılında Tekirpınarı’nın suyu 60 km uzaklıktaki 
Antalya kentine akıtılarak değil; varil ve şişelerle taşınarak iletilebilmiş ve kent içeri-
sinde İskele suyuna seçenek olarak “Haşim İşcan suyu” (Güçlü M. 1997, s 82), ya da 
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Belge 2.3.3.5. Antalya şehri içme suyu umumi planı 1937. 



219

2.3. Tarihsel süreçte Antalya, sular, su yapıları

Belge 2.3.3.6.  Antalya kent planları 1930-2000
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Belge 2.3.3.9. Hurma kaynakları keşfi (maliyet hesabı)
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Belge 2.3.3.10.  Düden çayı keşfi (maliyet hesabı)
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“yayla suyu” adıyla satılmıştır. O dönemde Antalya’da 
pek çok işler yapılır, birçok soruna çözüm bulunurken 
içme suyu iletiminin sağlanamamasının başta gelen 
nedenleri, Tekirpınar’ın kente çok uzak oluşu ve İkinci 
Dünya Savaşı’nın yokluk koşulları içerisinde gerekli bo-
ruların temin edilemeyişidir. Daha sonraki yıllarda kuru-
lan “Yayla Suyu Derneği” de bu yolda çabalar göstermiş 
fakat Tekirpınarı’ndan hiçbir zaman Antalya kentine su 
akıtılamamıştır.

Kentin su sorunun henüz çözülmemiş olduğu, ya-
kıcı olarak 1948 yılında da sürüp gittiği aşağıdaki dize-
lerden de anlaşılmaktadır (Agam Mizah Mecm. C:1 S:1, 
s 4).

Aşkından kebap olduk, hasretinden sarardık.
Ölsek de uğrunda ey nazlı su gelmek bilmez.
Nice İşcan, Pepeyi uğrunda telef oldu.
Bir aşıkın da Aka, su bizi sevmek bilmez.(11)

                                                 Yanık Ömer

Hurma’dan Tazyikli Su

1948’den sonra Tekirpınarı’ndan vazgeçilerek, Walter’in raporunda da en uygun 
seçenek olarak öne çıkan Hurma Soğucakpınar (Mursi ya da Bileydi Çiftliği) suyunun 
kente iletilmesine karar verilmiştir. Denizden yüksekliği 12.00 m olan kaynaktan alınan 
yaklaşık 40 l/s suyun Konyaaltı yokuşunun eteğinde, 4.50 m kotundaki depoya iletil-
mesi için 7 km uzunluktaki bölüme Φ450 mm çapında betonarme borular döşenmiştir. 
Su buradan Konyaaltı pompalarıyla 40, 60 m kotlarındaki Antalya kentine basılacaktır. 
Bir yıl içerisinde önce şimdiki Endüstri Meslek Lisesi önüne sonra da eski Hastane 
üstü ve Kalekapısı’na değin demir döküm boruların döşenmesi tamamlanmıştır. 1949 
yılı sonlarında Hurma suları Kalekapısı’na değin getirilip Paşa Camisi’nin önündeki üç 
çeşmeden akıtılmaya başlanmıştır (Çimrin, 2006,  Cilt II s 231).

Hurma kaynağından su ileten boru Boğaçay, Birinci ve İkinci Arapsuyu çaylarının 
altından geçmekte, bazı yıllarda bu çaylarda oluşan taşkınlar iletim hattını parçalamak-
ta, Antalya susuz kalmaktadır. Antalya Belediyesi’nde su işlerinde teknisyeni olarak 
1956-1989 yılları arasında çalışan Hasan Birlik ustaya göre betonarme borular parça-
landıkça yerlerine font borular konulmaktadır.

Konyaaltı yokuşunun hemen altındaki pompa istasyonundan yalıyarların üzerine 
doğru yükselen basınçlı boru günümüzde de yerinde durmakta ve görülebilmektedir. 
Altta görülen ve küçük çaplı olan, Antalya’nın 1940’larda döşenen ve Hurma suyunu 
kente yükselten ilk içmesuyu borusudur. Üstteki büyük boru da sonraki yıllarda Mağara 
kaynakları sularını basmak üzere yapılmış olup uzun yıllar boyunca kente hizmet etmiş-

11  Haşim İşcan (1940-45), Haluk Nihat Pepeyi (1945-46), Sadri Aka (1946-48): Antalya 
valileri.

Foto 2.3.3.10. Vala Nurettin’in 
1944 yılında Antalya gezisinden 
sonra yazdığı kitap kapağı.
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tir. Her iki boru da günümüzde işlevlerini yitirmiş olsalar da kent içme suyu tarihinin 
somut öğeleri olarak simgesel değer taşımaktadırlar (Foto 2.3.3.11).

Kent içi iletim, dağıtım boru ağı 1950’li yıllarda kurulmaya başlanmış, 1953 yı-
lında sokak ve köşe başlarına, yerleşimin yoğun olduğu noktalara kontrollu sokak çeş-
meleri konulmuştur. Evlere su bağlantısının henüz yapılmadığı ya da herkesin alamadı-
ğı dönemlerde halk elindeki kova ve testileri bu çeşmelerden “tazyikli su” doldurarak 
evlerine taşımıştır. Yanındaki koluna basılınca içerideki yüksek basınç nedeniyle bol 
köpüklü ve yüksek debili ak sular akıtarak bir bakırı (kova) 8-10 saniyede dolduran bu 
çeşmeler o yılların koşullarında Antalya halkına çok önemli teknolojik yenilik ve kolay-
lıklar sunmakta idi. İşlevlerini yitirip kullanılmaz olduktan sonra da uzun yıllar sökülme-
yerek kentin eski sokaklarını süsleyen bu “tazyikli su çeşmeleri”nin son kalan örneği 

de bu gün Kaleiçi’nde Kocatepe Sokak ve Kandiller Sokak kesişme noktasında görüle-
bilir (Foto 2.3.3.12). Bu tür çeşmeler Elmalı ilçe merkezinde de kullanılmış olup (Foto 
2.3.3.13)’de çalışmakta olan bir tazyikli su çeşmesi görülmektedir.

Evlere Su Bağlanması ve Yeni Kaynaklar.

Evlere “Tazyikli su” bağlantılarının yapılması işi iki aşamada gerçekleşmiştir. 
Önce bahçelerin bir köşesine, bir su saati ve birer musluk konulmuş su buradan ko-

Foto 2.3.3.11. Konyaaltı yokuşu eteğindeki depodan yukarıya su ileten Antalya kentinin 
ilk su boruları. Alttaki boru Hurma suyu için 1950’ler. Üsteki boru: Mağara kaynaklarının 
katılımından sonra 1970’lerde eklenmiş.
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valara doldurularak evin mutfağına, tuvaletine, banyosuna taşınmıştır. Buralarda eski-
den kalma küçük musluklu su depoları, tenekeler vardır. Zamanla tazyikli su boruları 
duvarların dışından, bazen içinden tavanlardan dolandırılarak evlerin içine uzatılmış ve 
gerekli yerlere musluklar konulmuştur. Yeni yapılmakta olan evlerde ise aynı elektrikte 
olduğu gibi su boruları önceden döşenmeye sıvaların altına gizlenmeye, gerekli araç-
lar takılmaya başlanmıştır. Böylece 1960’lı yıllara gelindiğinde Antalya’da artık evlerin 

mutfak, banyo ve tuvaletlerindeki musluklardan sular akmaya başlamış çeşme başında 
bekleme, eve su taşıma görüntüleri büyük ölçüde sona ermiştir. Evsel su bağlantılarının 
yapılması, kentin giderek genişlemesi ve nüfusun artmasının doğal sonucu olarak su 
tüketimi de artmış yeni kaynaklardan su iletimi arayışlarına girilmiştir. 

Gürkavak Suyu: Gürkavak su kaynağı Antalya kentinin kuzeybatısında, Düzlerçamı 
ormanı içerisinde, Güver uçurumunun yukarı kesimlerinde Güllük Dağı doğu eteklerinde 
denizden 280 m yükseklikte yer alır. 1963 yılında buradan alınan 50-60 l/s su; Φ 350mm 
çapında, 19 km uzunluğunda pik borularla 118.5 m kotunda, 3159 m3 hacmindeki Kü-
tükçü deposuna iletilmiştir. Bu çerçevede 90 km kent içi boru ağı döşenerek suyun kente 
dağıtılmış olması da Antalya su tarihi açısından önemli bir aşamadır (Güçlü M. s 82).

Mağara Kaynağı: Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu yakınlarında, yalıyarların eteğin-
deki bir yeraltı gölü bu kaynakları oluşturur. 1970’lere doğru buradan pompajla çekilen 
sular da kente verilmeye başlanmıştır. Su önce Konyaaltı yokuşunun hemen dibindeki 
250 m3 hacımlı depoya oradan da Hurma’dan gelen su ile birlikte kente basılır (Foto 
2.3.3.11). Mağara kaynağı suları çok sert (30-34o FS) olmasına karşın 15-20 yıl boyun-
ca (Q=350 l/s)’lik debisiyle kentin en önemli su kaynağı olarak kullanılmıştır. Kentin 
batıya doğru büyümesi sonucu ağırlaşan kirlenme tehdidi karşısında bu kaynağın kul-
lanımına ikibinli yıllarda son verilmiştir.

Foto 2.3.3.12. Kaleiçi’nde 
bu gün de yerinde duran, 
1950’lerin tazyikli su 
çeşmesi

Foto 2.3.3.13. 
Elmalı’da tazyikli su çeşmesi. Herkes mutlu
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ANTALYA KENT İÇMESUYU İLE İLGİLİ KURUMLAR, PROJE VE UYGULAMALAR

Yukarıdaki bölümlerde görüldüğü üzere kimi zaman bakanlıkların, valiliğin de 
doğrudan el atmasına raporlar hazırlatmasına karşın Erken Cumhuriyet döneminde 
kentin içmesuyu işleri asıl olarak ve doğrudan belediyenin sorumluluğundadır.

1944 yılında Belediye Başkanlığına bağlı mülhak(12) bütçe ile idare edilen Elekt-
rik Su Otobüs (E.S.O.) adında bir kurum oluşturulmuştur.

1983 yılında tüm elektrik işlerinin yasa ile Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) bağ-
lanması nedeniyle ESO’dan elektrik ayrılarak ASO (Antalya Su ve Otobüs) işletmesi 
oluşturulmuştur.

ESO ve ASO uzun yıllar boyunca Müsellim Camisi’nin doğu karşısındaki Antalya 
Eski Belediye Binası’nda görev yapmıştır. Şimdiki 52. Sokakta, ATSO binası batısında, 
yer alan bu tarihi bina 1990’larda yıktırılmış olup şimdi yerinde Belediye’ye ait bir iş 
hanı (Kuyumcular Çarşısı) bulunmaktadır (Foto 2.3.3.14). ASO daha sonra bir süre Şa-
rampol’de Eski Otogar (Garaj) batı bitişiğindeki şimdi yıkılmış olan Park Otel binasında 
çalışmıştır.

Antalya Belediyesinin 1993 Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi statüsünü ka-
zanmasından sonra su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi için İSKİ (İstanbul Su 
Kanalizasyon İdaresi) tipi bir örgütlenmeye gitme zorunluluğu doğmuştur. Böylece Ba-
kanlar Kurulu kararı ile ayrı bir kurumsal yapı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı, kamu tüzel kişiliğinde ASAT (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) 1995 
yılında kurulmuştur. ASAT uzunca bir süre Murat Paşa Camisi batısındaki bir iş hanında 
çalıştıktan sonra 2006 yılında Antalya Otogarı doğusundaki şimdiki ana hizmet binası-
na taşınmıştır.

Antalya kenti yakın çevresindeki Arapsuyu, Uncalı, Ahatlı gibi köy ve kırsal yerle-
şimlerin içmesuyu işleriyle ilgili olarak YSE ve Köy Hizmetleri gibi kurumlar da çalışmalar 
yapmışlardır. Bu yörelerde günümüzde de görülen ve artık işlevlerini yitirmiş bulunan 
betonarme karkas (ayaklı) su kuleleri 1980’ler öncesinin yapılarıdır (Foto 2.3.3.15).

Antalya kent içme ve kullanma suyu ile İller Bankası ve daha sonra DSİ ilgilenmiş; 
raporlar, projeler hazırlatmış, inşaat çalışmaları da yapmışlardır.

İller Bankası, Antalya İçmesuyu Projesi’ni 1975 yılında hazırlamıştır (DAPTA, DSİ 
1986, Bl. 1.1). Bu proje kapsamında Boğaçay keson kuyuları açılmış (5 adet), yüklenici 
Gazi Benli tarafından 155 km kent içi boru ağı döşenmiştir.

1980 öncesinde kent içerisinde 155 km dağıtım borusu döşendiği; 1986 yılında 
toplam boru ağı uzunluğunun 500 km olduğu bilinmektedir.

Antalya nüfusu 100 000’den büyük bir kent olunca, kent içmesuyu DSİ’nin so-
rumluluk alanına girmiş; DSİ Genel Müdürlüğü’nce 1977 yılında “Antalya İçme, Kul-
lanma ve Sanayi Suyu Temin Projesi Planlama Raporu” hazırlanmıştır. Bu rapora göre: 
1990-2000 yılları arasında kentin su gereksinmesi Duraliler ve Arapsuyu’nda açılacak 
kaynaklardan; daha sonra da Düden ve Aksu’dan karşılanacaktır.

12  mülhak: katma
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1985 yılında DSİ XIII. Bölge Müdürlüğünce “Antalya Kenti İçme, Kullanma ve En-
düstri  Suyu Temini Raporu” ve “Aşağı Aksu Projesi Planlama Raporu” hazırlanmıştır. 
Bu son rapor, Aksu üzerindeki sulama amaçlı Kargı Regülatörü’nden Antalya kenti içme 
suyu için su alınmasını öngörmekte; (Q=31 m3/s)  kapasiteli ana kanaldan iletilecek 
suyun (1 m3/s)’lik kısmı bu amaca ayrılmış bulunmaktadır.

DAPTA raporu 1986

1986 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nce   firmasına hazırlatılan “Antalya Kenti 
İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temin Projesi Master Plan Revizyonu ve Kati Proje 
Ön Raporu” (DAPTA, DSİ 1986) sonraki tüm raporlara da ışık tutabilecek ilk kapsamlı 
çalışmadır (Foto 2.3.3.16). İnşaat Mühendisleri Odası başkanlarından Güney Özcebe 
yönetiminde hazırlanmış olan raporda tüm seçenekler ayrıntılarıyla, bilimsel objektif 
yöntemlerle ele alınıp değerlendirilmiş, sağlıklı kararlara varılması amaçlanmıştır. Gü-
nümüzde kentin su gereksinmesinin önemli bir bölümü (Q~2.0 m3/s) bu proje kapsa-
mında 1989’da işletmeye açılan Duraliler sisteminden sağlanmaktadır.

Raporda su kaynakları mevcut ve potansiyel kaynaklar olmak üzere iki grupta ele 
alınmıştır.

Foto 2.3.3.14.  
Antalya Eski Belediye binası.
1990 yılların sonunda yıkı lıncaya değin ESO 
(Elektrik Su Otobüs) işleri hizmet binası 
olarak kullanılmıştır.

Foto 2.3.3.15.  
1960’ların ayaklı su depolarından. Eski Köy 
Hizmetleri Bölge Müdürlüğü (şimdiki valilik 
binası) bahçesinde.
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Mevcut kaynaklar: Bileydi (Hur-
ma), Gürkavak, Mağara kaynakları; 
Topçular, Meydan sondaj kuyuları, Bo-
ğaçay kesonları.

Potansiyel su kaynakları: Dura-
liler, Hurma, Kırkgöz, Düdenbaşı kay-
nakları ve Aksu Çayı (Karacaören’den 
alınacak su).

Düdenbaşı kaynağı halen sula-
mada kullanılması, kirlenme olasılığı, 
sertliği nedeniyle inceleme dışı bırakıl-
mış ama Kırkgözler tüm çözüm seçe-
nekleri içerisinde yer almıştır.

Toplam 11 çözüm seçeneği her 
yönüyle irdelenmiştir. Bunlar öncelikle 
Duraliler ve Hurma kuyu sistemlerini 
kullanan; bunların yetersiz kalacağının 
düşünüldüğü 2008 yılından sonrası 
için de Aksu; ya da Kırkgöz kaynakla-
rının değişik proje çözümlemeleriyle 
kullanılmasını öngören seçeneklerdir. 
Aksu’dan alınacak su arıtılacak; Kırk-
göz sularının da kireci çözülecek, yu-
muşatılacaktır. Bunların maliyetleri de 
seçeneklerin değerlendirilmesinde 
dikkate alınmıştır.

Rapor sonuçlarına göre en eko-
nomik seçenek Kırkgöz kaynaklarının 
suyunu Kepez HES çıkışından alıp kente verecek olan sistemdir. Suyu Kırkgöz kaynak-
larından alıp kirecini çözdükten sonra kente veren bir seçenek de söz konusudur ama 
bunun maliyeti yüksek çıkmaktadır.

Sonuçta projeci 2. Ekonomik seçenek olmasına karşın bu gün de geçerliliğini sür-
düren Aksu’dan (Karacaören II Barajı) alınacak suyun kente iletimini öngören IV No.lu 
proje seçeneğinin uygulanmasını önermiştir.

Dapta projesinin 1986 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nce onaylanması ile, kentin 
1991 yılına kadar olan su ihtiyacının karşılanması amacıyla, “Antalya Kenti İçmesuyu 
Projesi I. Aşama İsale Hattı İnşaatı” işi olarak ihale edilmiş ve 1989 yılında tamamlan-
mıştır. Bu proje kapsamında DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce inşa edilen 1425 l/s kapa-
siteli bu tesisin teknik ayrıntıları (Bl. 2.5.2)’de verilmiştir.

Foto 2.3.3.16.
DAPTA raporu-1985
Antalya kenti içmesuyu için hazırlanmış geniş 
kapsamlı rapor ve proje.
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İKİBİNLERİN BAŞINDA ANTALYA KENTİ İÇME SUYU DURUMU VE GEÇMİŞLE KARŞI-
LAŞTIRMALAR

2005 yılındaki bir ASAT raporuna göre kentin kullanılabilir durumdaki yeraltı su 
kaynakları ve verimleri aşağıda sıralanmıştır.

Duraliler Kuyuları  ............. 1 760  l/s Yeşilköy 19  l/s 
Duraliler 1 Kuyuları ............. 973  l/s Güzelbağ 5  l/s
Boğaçayı Kuyuları ............... 356  l/s Altınova 26  l/s
Meydan Kuyuları ................. 163  l/s Güneş Mahallesi 42  l/s
Mağara Kaynağı .................. 225  l/s Hatipler 14  l/s
Gürkavak Kaynağı ................. 60  l/s Otogar 3  l/s
Çakırlar Kaynağı .................... 50  l/s Kepezaltı 7  l/s
Göçerler ................................. 48  l/s  Hüsnü Karakaş kuyuları 5  l/s
Topçular ................................ 45  l/s 
Ermenek ................................ 44  l/s Toplam:   .............. ........    3 845 l/s)
 
2005 yılında kent içerisinde çok değişik çaplardaki (Φ63mm - Φ1400mm) toplam 

boru uzunluğu 1900 kilometreye ulaşmış bulunmaktadır.

İnşa edilmiş bulunan pompa istasyonları, depolar, iletim ve dağıtım ağları ve her 
türlü işletme mekanik donanımının çalıştırılmasıyla bu kaynaklardan derlenerek Antal-
ya kentine verilen suyun debisi günümüzde (Q = 3 m3/s) değerini aşmıştır..

Kente verilen suyun yarım yüzyıllık bir süreçte 50 l//s’den; 3000 l/s değerine yük-
selmesi ve 2030’da (9 200 l/s) değerine ulaşacak olması Antalya’nın olağanüstü hızlı 
gelişimini de yansıtması bakımından önemli bir göstergedir. Bu gelişimi daha iyi göre-
bilmek amacıyla, yeni su kaynaklarının devreye girdiği tarihler ve yukarıdaki raporlarda 
belirtilen bazı verilerden hareketle (Tablo 2.3.4) düzenlenmiştir. Kente verilen su debi-
sinin onar yıllık dilimlerdeki artışı ve sağlandığı, sağlanacağı kaynaklar yaklaşık olarak 
burada görülmektedir.

Yıllar Nüfus Kente verilen su 
(l/s) Kaynak

1950 54 000 50 (Hurma kaynağı)(1)

1960 95 000 100 ( (1)+ Gürkavak) (2)

1970 176 000 400 ( (2) + Mağara) (3)

1980 281 000 800 ( (3) + Boğaçay + Meydan) (4)

1990 602 000 1 500 (Mağara + Boğaçay +  Duraliler + Meydan) (5)

2000 906 000 2 500 “
2010 1 000 000 3 000 (Boğaçay + Duraliler 1 + Kent içi batı kuyuları)
2020 1 990 000* 6 900 “
2030 2 590 000* 9 200 ( Boğaçay + Duraliler + Karacaören)

* DSİ İçmesuyu projesi tahmini.

TABLO 2.3.4. Antalya kent nüfusu, su kaynakları, verilen su debisi 1950-2030. 
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Bu tablolardan görüleceği üzere yakın geçmişte ve günümüzde Antalya içme su-
yunun ana kaynağı yeraltı sularıdır. Kent büyüdükçe, nüfus arttıkça, içme suyu yetersiz 
kaldıkça, kent içerisinde ve yakın çevresindeki yer altı kaynaklarına başvurulmuş, açı-
lan yeni kuyu ve kurulan pompalarla sağlanan sular kente verilmiştir.

1995 yılında Antalya Belediyesince TBS ortaklığına hazırlatılan “Antalya Çevre 
Projesi” de yapılacak kapsamlı bir kanalizasyon sistemi ile bu kaynakların korunmasını 
ve ileride de kullanılmasını öngörmektedir.     
  

2016 verileriyle ASAT Antalya kentine aşağıda belirtilen kaynaklardan su 
vermeyi sürdürmektedir.

Dapta Projesi’ne göre 1989 yılında hizmete giren Duraliler kuyuları bu gün de 
kentin en önemli su kaynaklarıdır. 2001 yılında Duraliler 2 Pompa İstasyonu, 23 de-
rin kuyu ve 4 yatay pompa ile hizmete alınarak buradan kente verilen su debisi 1400 
l/s’den, 2700 l/s değerine yükseltilmiştir. Böylece ilk etapta Mağara kaynağı ve mahalli 
kuyular, 2. etapta ise Meydan kuyuları kirlenme tehlikesi nedeniyle devre dışı bırakıl-
mıştır. Kente verilen suyun % 88’i Duraliler’den sağlanmaktadır (http://www.asat.gov.
tr/index.php).

Boğaçay kuyuları; 3 keson kuyu ve 2 adet derin kuyu toplama deposu ve 1 adet 
tesisten 4 adet yatay pompadan oluşmaktadır. Şehre saniye de 420 litre/sn  su veril-
mektedir.

Termesos kuyuları; Antalya-Korkuteli yolu Termesos kavşağında, sağda orman 
içerisinde 13 adet derin kuyu, 1 adet 2500 m3 ve bir adet 7500 m3 toplama deposu 
ile su üretimi yapılmaktadır. Buradan Yeniköy, Yeşilbayır ve Düzlerçamı beldelerine su 
sağlanmakta ve Antalya kent merkezine de su verilebilmektedir. Bu yöredeki kuyular 
geleceğe yönelik olarak Antalya kenti için gelişmeye son derece açık ve geliştirilen 
su kaynaklarıdır. Sistem kapasitesinin saniyede 2 metreküpe ulaştırılacağı ve Varsak 
Platosu’ndan Antalya kent depolarına düşürülürken bu sudan enerji elde edilmesinin 
planlandığı ASAT yetkililerince belirtilmektedir.

Gürkavak Kaynağı: Bir pompaj masrafı gerektirmeksizin doğal (cazibeli) akışla 
kente gelen bu su, 15-20 Fransız sertliği ile günümüzde de Antalya’nın en iyi nitelikli 
suyu sayılabilir. Gürkavak kaynağı çok sınırlı da olsa günümüzde de kullanılmakta, kay-
naktan alınan 120 l/s saniye su, cezaevi yakınlarındaki 5000 m3 lük depoya dökülerek 
buradan da Gülveren, Ünsal, Şafak, Yeni Sanayi’nin bir bölümü, Ahatlı, Yenidoğan ve 
zaman zaman da Meltem mahallesi civarına verilmektedir (http://www.asat.gov.tr/).

 Yemişpınarı Kaynağı: Hacısekililer köyü yakınında Elmalı Hisarçandır köyü yolu 
üzerinde ortalama debisi 60 lt/sn olan doğal bir kaynaktır. Bu kaynaktan cazibe ile Ha-
cısekililer köyü ve Çakırlar mahallesi beslenir. Gürkavak kaynağı gibi herhangi bir enerji 
masrafı olmaksızın şehrimizi besleyen doğal kaynaktır. Her iki kaynağın suyu da çok 
yumuşak olup ortalama 16 Fransız sertliğindedir.
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GELECEĞE YÖNELİK PROJE VE ÇALIŞMALAR

İller Bankası V. Bölge Müdürlüğü’nün araştırma ve uygulamaları.

Döşemealtı Platosu üzerindeki yerleşim yerlerine su sağlamak üzere 1990’lardan 
sonra İller Bankası V. Bölge Müdürlüğü’nce Plato kuzeyindeki Çığlık beldesinde, Güllük 
Dağı Termesos antik kenti eteklerinde 360 m zemin kotlarında açılan 60, 70 metre de-
rinlikte kuyularda zengin yeraltı kaynaklarına ulaşılmıştır. Kırkgöz kaynaklarına oranla 
daha yumuşak olan bu sular 20-30 Fransız sertliği derecesindedir.

İller Bankası’nca o dönemde yapılan araştırmalarda buradaki çok zengin yeraltı 
su kaynaklarından 3.0-3.5 m3/s su çekilebileceği, ek bir pompaj masrafına gerek kal-
madan önce 240, 250 kotlarındaki Kepezbaşı ve Masadağı’ndaki depolara oradan da 
Antalya kent merkezine iletilebileceği belirtilmiştir (Özüş Serdar). Döşemealtı yöresinin 
Antalya Büyükşehir Belediyesi kapsamına girmesinden sonra Termesos kuyuları ve ile-
tim sistemi de ASAT yönetimine geçmiştir. Antalya kentsel su gereksinmesinin önemli 
bir miktarını karşılama potansiyeline sahip bu kaynaklar ASAT tarafından yukarıda be-
lirtildiği üzere geliştirilerek işletilmektedir.

DSİ çalışmaları ve projeleri

İller Bankası’nın yukarıdaki çalışmasına benzer olarak Kırkgözler yöresi suların-
dan daha geniş anlamda yararlanılmasına yönelik olarak DSİ XIII. Bölge Müdürlüğünce 
de çalışmalar yapılmıştır. 1997 yılında Kırkgöz kaynaklarının rezervuarını araştırmak 
amacıyla yapılan pompa deneyleri ve sonrasında şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kırkgöz kaynakları çevresinde düzenlenecek seddelerle su düzeyi 2 metre yük-
seltilerek 52 milyon metreküplük bir depolama hacmı yaratılabilecektir. Bu hacmın 
üst kotlarındaki suyun sertliği düşük olacak (13-18 0Fr.) ve buradan alınacak yıllık 30 
milyon m3 su Antalya kentinin üst kotlarının içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılan-
masında kullanılabilecektir. Ayrıca bu depolama Antalya kentinin taşkından korunması 
amacıyla da yararlı olacaktır (Yazıcı Önder 2006).

DSİ-TEMELSU raporu ve projesi: Kentsel büyüme nedeniyle günümüzde kullanı-
lan su kaynaklarının kirlenmesi önlenemeyeceğinden bunların belirli aşamalarda dev-
reden çıkarılması gerekecektir. Ayrıca kent nüfusu ve yaşam konforunun hızlı yükselişi 
nedeniyle su talebi de hızla yükselecek ve bu talebin karşılanabilmesi için yeni kaynak-
lara gereksinme olacaktır. Bu düşüncelerle DSİ Genel Müdürlüğü’nce 2001 yılında TE-
MELSU Firması’na bir rapor ve proje hazırlatılmış olup ana ilkeleri şöylece özetlenebilir 
(Özdemir Ö. 2006).

Antalya kentinin 2030 yılı nüfusu 2 590 000 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu kent 
için gerekecek suyun debisi (Q= 9.3 m3/s) olup bu suyun (4.0 m3/s)’lik bölümü kent içi 
Duraliler, (3.5 m3/s) ve Hurma (0.5 m3/s) kaynaklarından sağlanacak; 2010 yılından 
sonra gereksinme duyulacağı varsayılan (5.3 m3/s)’lik bölümü de Karacaören II HES 
basınçlı boru çıkışından (piyezometrik kot: 175) alınacaktır. Buradan değişik çap ve 
uzunluktaki borularla 42 km güneyde Varsak Platosu’nda, 130 kotlarında 456 000 m3/
gün kapasiteli arıtma tesisine iletilip arıtıldıktan sonra kente dağıtılacaktır.

Günümüzde de geçerliliğini sürdürmekte olan bu rapor uyarınca Antalya İçmesu-
yu 2. Merhale Projesi Karacaören 2 Barajı İsale Hattı işi 2012 yılında ihale edilmiş olup 
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2845 mm çaplı spiral kaynaklı çelik boru döşeme çalışmaları sürdürülmektedir (Bkz. 
Bl. 2.5.2). Proje debisi 8 m³/s’dir.

ASAT’ın çalışmaları

Antalya büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nce 2005 yılında BİMTAŞ 
A.Ş.’ye “Antalya Kenti İçme, Kullanma ve Endüstri Suyunun Manavgat-Oymapınar Ba-
rajından Temini Projesi” yaptırılmıştır. Bu rapor ve proje Antalya Kenti’nin 2035 yılı su 
gereksinmesinin Oymapınar Barajı’ndan temin edilmesinin uygun olacağını öngörmek-
tedir. Yapılan son kontrollerde Karacaören Baraj Gölü ve havzasında kirlilik potansiyeli 
ile mevcut su kalite değerlerinde olumsuzlukların gözlemlenmesi bu sonuca etki eden 
önemli parametrelerden olmuştur (Yıldız, 2006).

ASAT Genel Müdürlüğü, DSİ’nin rapor, proje ve uygulamaları dışındaki bu görüşü 
savunmakta olup gelecekte Antalya kenti suyunun Oymapınar Barajı’ndan sağlanması 
yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. Öte yandan da ihale edilmiş DSİ projesi uya-
rınca Karacaören Barajı’ndan su iletecek borular Varsak Platosu’nda kente doğru dö-
şenmektedir.

Geleceğe yönelik proje ve çalışmalar üzerine genel değerlendirme

Kırkgöz-Düden su sistemi; Kırkgöz kaynakları, Düdenbaşı ve Düden Çayı’ndan ge-
rek bu bölümde gerekse bu kitabın hemen tüm bölümlerinde çok ayrıntılı olarak söz 
edilmiştir. Antalya kenti ve su denildiği zaman Kırkgöz-Düden su sistemi konu dışı bıra-
kılamaz. Tarih boyunca Antalya kenti ve yakın çevresinin coğrafyasını oluşturan, yöreyi 
yeşerterek uygarlıklara yaşam veren, günümüzde de zenginliğini cömertçe sunan bu 
olağanüstü doğal varlığın geleceğe yönelik planlamalarda yeterince dikkate alınmadığı 
görülmektedir. Proje ve raporlarda 60, 70 l/s kapasiteli kaynaklar incelenip değerlendi-
rilirken 15-20 m3/s kapasiteli Kırkgöz-Düden sistemi geleceğin su kaynakları arasında 
yer almamaktadır. (Büyükyıldırım 2009).

Kırkgöz sularının değerlendirme dışı tutuluşunun başlıca nedeni olarak  
(40, 45 Fr.0) sertliği gösterilmektedir. Bu, dünyanın birçok yerinde kabul edilebilir bir 
sertlik değeri olmakla birlikte kurulacak tesislerde yumuşatılarak 20 Fr.0 sertlik dere-
cesine düşürülüp kente verilmesi olanağı da vardır. 1986 DAPTA raporunda bu seçenek 
de incelenmiş ancak pahalı çıktığı için önerilmemiştir. Ancak teknolojik gelişmeler dik-
kate alındığında günümüzde bu işlemin daha kolay ve ucuza yapılabileceği; bu seçene-
ğin daha ekonomik çıkabileceğinin de gözden uzak tutulmaması gerekir.

Kırkgöz-Düden sularının kirlendiği, kirlenebileceği gerekçeleri öne sürülmekte-
dir. Ancak Aksu, Manavgat gibi uzak açık kaynaklardan getirilecek sular için de aynı 
olgu ve tehlike söz konusudur. Aksu kaynağının kirlilikten korunması ve kente verilecek 
suyun arıtılması için ciddi önlem ve masraflar gerekecektir. Maliyet karşılaştırılmasında 
bunların da dikkate alınması durumunda Kırkgöz-Düden sularının daha ekonomik çık-
ması söz konusudur.

Aksu Çayı’ndan; ya da üç ırmak atlayıp (Düden, Aksu,köprüçay) Manavgat Irma-
ğı’ndan Antalya kentine su getirme yoluna gidilmeden önce en yakın su kaynaklarından 
öncelikle Düden-Kırkgöz sularından yararlanılması olanakları sonuna değin değerlen-
dirilmelidir.
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 Antalya kentinde 1927 yılına değin elektrik yoktur. Belki birkaç bina ya da sınırlı 
bölgeye küçük jeneratörlerle üretilen elektrik belirli sürelerde verilmiş olabilir ancak bu 
konuda da bir belgeye rastlanmamıştır.

Antalya ilçelerine elektrik verilmesi ise daha sonraki yıllarda olmuştur.

1935-40’lı yıllarda Korkuteli Çayı’nın suyu ile elektrik üretilip kasabaya verildiği 
bilinmektedir. Bu küçük santral, şimdiki 823. Sokak’ta, çayın akışa göre sol yakasında, 
Kocakuruş Camisi’nin biraz kuzeyinde bir yerdedir.

Elmalı ilçesinde de dağdan gelen kaynak suları ile yakın zamanlara değin elektrik 
üretilmiştir.

Alanya’da 1950’lerde kurulan ve Oba Çayı’ndan beslenen hidroelektrik santral 
1980’lere değin çalışmıştır.

Antalya’nın öteki ilçelerine de 1940’lı yıllardan sonra yerel olanaklarla çok sınırlı 
elektrik verilebilmiştir. Bu elektrik genellikle mazotlu motorlarla döndürülen jeneratör-
lerle sağlanmış, daha çok aydınlatmada kullanılmış ve geceleri belli saatten sonra ke-
silmiştir.

Finike ve Turunçova’nın elektriğini sağlamak üzere Başgöz (Akçay) üzerinde 
1962 yılında yapılan 550 KW gücündeki küçük bir nehir santralı günümüzde de üreti-
mini sürdürmektedir.

ANTALYA ELEKTRİK FABRİKASI

1920-30’lu yıllarda Antalya’da elektriğe önemli bir talepten söz edilemez; çükü 
kentte sanayi yoktur, konforlu bir yaşam yoktur. Un değirmenleri ve buz fabrikası doğ-
rudan su gücü ile çalışmaktadır (Bkz. Bl.2.2.3, 2.3.2). Aydınlatma da kandiller ve gaz 
lambaları ile yapılmaktadır. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Belediye, sokak aydınlatmasını direklerin üzerine ası-
lan gaz lambalarıyla sağlamaktadır. Hava kararırken belediye görevlisi elinde taşıdığı 
merdiveni ile direklere tırmanarak fenerleri temizlemekte, gazını koymakta ve sırayla 
fenerleri yakarak gitmektedir. Ortalık aydınlanırken gaz biter, fenerler söner. Bu durum 
kentte elektrik fabrikasının kurulmasından sonra da yıllarca sürer; çünkü her mahalle-
ye, sokağa elektrik verilememektedir.

Antalya kent içi ulaşımının ana öğesi olan faytonların gaz fenerleri günümüze de-
ğin sökülmemiş, arabacının sağında ve solunda varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Antalya’da elektrik üretilmesi için girişimler Osmanlı döneminde başlar.

İlk olarak II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bir İngiliz şirketi girişimde bulundu.

28 Eylül 1910 tarihinde Antalya’da bir elektrik santralı inşaası ve kentin elektrikle 
aydınlatılması için Kıbrıslı Yorgi Pankapulas ile Antalya Belediyesi arasında bir anlaşma 
imzalandı. Bu antlaşma 7 Ocak 1920 tarihli bir fermanla feshedildi (Çimrin, 2005)
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17 Ocak 1920 tarihinde Padişah Vahdettin, Şura-i Devlet ve Meclis-i Vükela (ba-
kanlar kurulu) kararı ile elektrik üretim hakkını Tevfik Hüseyin Bey’e verdi (Güçlü, 1997, 
s 65). Antalya’nın TBMM’deki ilk dönem mebusu Halil İbrahim Bey’in (Özkaya) girişimi 
ile 1921’de 50 000 lira sermayeli “Antalya Elektrik Şirketi” kuruldu. 3 Nisan 1926’da 
“Antalya Belediyesi şirketin dörtte bir hissesine sahip olarak üretim hakkını şirkete dev-
retti.

Antalya Elektrik TAŞ’nin kurucuları ve adları (Foto 2.3.4.3)’de verilmektedir.

Foto 2.3.4.1. Antalya Elektrik Fabrikası-1928. 
Elektrik direkleri.

Foto 2.3.4.2. Antalya Elektrik Fabrikası 
-2016

Foto 2.3.4.4. (Yukarıda) Elektriğin kente ile-
tilişi. Sağda ahşap direklerle birlikte perçinli 
çelik kafes  örgülü ana iletim direkleri görü-
nüyor. Santral 500 m ileride sağda. Soldaki 
evin tam karşısında şimdi Ramada Oteli var.Foto 2.3.4.3. Antalya Elektrik Şirketi kurucuları  

(A. Ünsal 2011’den).
1- Tevfik Işık, 2- Ak Hüseyin,  3-Osman Yereba-
kan, 4- Hafız Yantaç Mehmet Efendi, 5- Çapacı 
Mehmet Kaptan,  6- Uzun Hasan (Hacı Hasan 
Uzun), 7- Hamdi Ilıkan (Elekt. Yük. Müh).
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1927 yılında Macar mü-
hendislere elektrik projeleri yap-
tırıldı ve inşaat hızla tamamlana-
rak 1928 yılında Antalya kentine 
elektrik verildi (Foto 2.3.4.1-5). 
Antalyalılar çok uzun süre bu te-
sisi “Elektrik Fabrikası” olarak 
andılar.

Tevfik Işık: Antalya’ya 
elektrik verilmesi için çok uzun 
yıllar çaba gösteren ve elektrik 
şirketinin kurucusu, yönetici-
si olan kişidir. Bu çabalarından 
dolayı 1934 yılında Işık soyadını 
almıştır. 1970’li yıllarda elektrik 
santralinin önünden geçen cad-
deye “Tevfik Işık Caddesi” adı 
verilmiş; giderek bu yöre, “Işıklar 

Semti” olarak anılmaya başlanmıştır.

1875 yılında Antalya’da doğan Tevfik Işık, Ziraat Bankası’nda memur olarak ça-
lışmaya başlar. Adana, Beyrut, Bağdat defterdarlıklarında bulunur. Bahriye ve 4. Ordu 
muhasebeciliği ve Şam’da vali vekilliği yapar. Emekli olduktan sonra Antalya’ya yerleşip 
elektrik santrali kurma işletme işi ve 1935’ten sonra da bahçecilikle uğraşır, bu konuda 
da çevresine öncülük eder. 1958 yılında yaşamdan ayrılır.

Tevfik Işık’ın damadı olan Elektromekanik Yüksek Mühendisi Suphi Göksu da 
1935-1943 yılları arasında Antalya elektrik santralinin; iletim, Dağıtım şebekesinin pro-
je, genişleme, bakım onarım işlerini üstlenmiş ve yönetmiştir. Suphi Bey daha sonra da 
Kepez HES’in kuruluşunda da görevler üstlenmiştir.

Elektrik Yük. Müh. Ahmet Ünsal: Antalya’da elektrik konusunda çok emeği geçen 
kişilerden biridir. Kendisi aşağıda sunulan yayında ve 27.1.2016 günü yaptığımız gö-
rüşmede Antalya Elektrik Fabrikası ve genel olarak elektrik işleri hakkında çok değerli 
bilgiler vermiştir. Teşekkürlerimizle birlikte kendisini kısaca tanıyalım.

Ahmet Ünsal 1924 yılında Antalya Kaleiçi’nde doğdu. 1941’de ortaokulu bitirdik-
ten sonra Antalya Belediyesi elektrik idaresine memur olarak girip 5, 6 ay çalıştı. Bu 
süreçte elektrik konularına ilgi duydu ve oradaki mühendise imrenerek “nasıl elektrik 
mühendisi olunacağını öğrendi. 1945 yılında liseyi bitirdikten sonra İTÜ Elektrik Fakül-
tesi’ne girdi ve 1951 yılında yüksek mühendis olarak üniversiteyi bitirdi. Sümerbank 
Malatya Mensucat Fabrikası, ardından İzmit SEKA Kağıt Fabrikası’nda çalışırken 1954 
yılında o zamanki Antalya Belediye Başkanı Seyit Ali Pamir’den bir davet aldı. Bursunu 
da yakarak Sümerbak’tan ayrıldı ve Antalya Belediyesi ESO (Elektrik Su Otobüs) İşlet-
mesi Müdürü olarak çalışmaya başladı.

Ahmet Ünsal 1960’a değin Antalya kentine elektrik ve su sağlanmasında en yetki-
li teknik kişi olarak çalıştı; tesislerin işletilmesi, genişletilmesi, üretimin arttırılmasında 
başarılı görevler yaptı. Bölgeye ve kente çok daha büyük elektrik üretimi sağlayacak 

Foto 2.3.4.5. Antalya Kalekapısı’nın en eski fotoğrafla-
rından biri. Karşıda trafo binası ve demir direkler görün-
düğüne göre 1928’den sonra 30’ların başında çekilmiş 
olmalı.
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Kepez Hidroelektrik Santrali’nin kurulması için çabalar harcadı ve 1962-92 yılları ara-
sında da Kepez’in yöneticisi olarak Antalya’ya hizmetlerini sürdürdü.

Aşağıda Ahmet Ünsal’ın Antalya elektriğinin tarihçesi başlıklı yazısından özetle-
nen bir bölüm sunulmaktadır (Ünsal, 2011).

… 1923 yılında mütekait Tevfik Efendi ahir ömrünü geçirmek üzere Antalya’ya 
gelir. Türkiye’nin çok az yerlerinde kurulmaya başlanmış elektrik santralını (halk dili 
ile elektrik fabrikası) Antalya’da kurarak, evlerde ve sokaklarda gazyağı lambaları ve/
veya sokak fenerleri ile aydınlatma yerine; telle gelebilen gaz, fitil v.s. gibi hiçbir eziyeti 
ve masrafı olmayan, çok daha ışıklı olan, üstüne üstlük Antalya’nın falezlerinden denize 
atılan sudan faydalanılarak yapılan bu nesneyi kurmayı; ayrıca bundan para da ka-
zanılacağını Antalya’nın o zamanki kalburüstü paralı insanlarına anlatmaya kendini 
görevlendirir. Tabii ki Tevfik Efendi için bu kişileri ikna etmek ve sermaye ortaklığı 
kurmak kolay olmaz. Ama kararlarında ısrarlı ve inatçı bir kişiliğe sahip Tevfik Efendi, 
bu uğraşından yılmaz ve fikrini zevata kabul ettirir. Hemen işe girişilir. 1925 yılında 
“Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketi” namında ve Reisicumhur Gazi Mustafa Ke-
mal’in de emir ve müsadeleri alınarak bir şirket kurulur. 

…

Yer seçimi yapılır. Paşakavakları mevkisinde, denizden takriben 35 m yükseklik-
te, şimdiki Tevfik Işık Caddesi - Eski Lara yolu kavşağında, 1925-1927 arasında bir 
hidroelektrik santrali inşa edilmiştir. Bir taraftan da şehrin iletim ve dağıtım şebekesi ile 
transformatör merkezleri yapılarak, 1927 yılı sonunda Antalya elektriğine kavuşmuştur.

…

Bu santralin 1927’deki kuruluş ve 1940 ile 1954 yıllarındaki tevsileri sonucu 
ulaştığı teknik değerleri şunlardır:

Santralın 1927 yılındaki karakteristikleri
Türü : Tek kademeli yatık eksenli Francis türbinli
Hidrolik yapısı : Biriktirmesiz basit dinlendirmeli su alma havuzu
Cebri boru : 1000 milimetre çaplı 85 m uzunlukta  çelik cebri boru bir adet 
Brüt düşü : 26.60 m
Ünite adedi : 2 adet Ganz marka Francis türbin ve bu türbinlere direkt bağlı  

   generatörler
Ünite gücü : Türbin: 2x 250 PS; Generatör: 2x185 KWA
Devir sayısı : 750 d/d
Generatör çıkış gerilimi: 5250 V

1940 yılında birinci tevside(13) konulan üçüncü ünite

Ünite adedi : 1
Brüt düşü : 26.60 m
Türbin : Yatık eksenli Escher Wyss 550 PS Francis
Generatör : Yatık eksenli türbine kaplinle direkt bağlı Siemens marka  

13  Tevsi: genişletme, büyütme
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   440 kVA generatör
Gerilimi        : 5250 V
Devir sayısı  : 750 d/d

1954 yılında ikinci tevside konulan dördüncü ünite:

Ünite adedi   : 1
Brüt düşü     : 26.60 m
Türbin         : Yatık eksenli Dressden marka 1030 PS Francis
Generatör  : Yatık eksenli türbine kaplinle direkt bağlı Dresseden marka  

    860 kVA generatör.
Şalt sistemi : Tek bara sistemi, tam yağlı sekonder aşırı akım röle korumalı 

kesiciler, generatör girişi ve şehre çıkış keza tam yağlı aşırı akım sekonder korumalı iki 
adet tam yağlı kesicilerle donatılmış fiderler.

Sistem frekansı: 50 Hz
İlave cebri boru: 1954 tevsiinde 1650 mm çelik cebri boru ilave edilip santral için-

de düşey bir vana ile cebri boru birbirine bağlı.
Su temini: 1927’de Değirmenönü semtindeki değirmenlerin bazılarının (yedia-

rıklar namındaki) suyu ile Kırcami civarından gelen toprak sulama arıkları (Mardapol 
ve Şarampol arıkları).

Tam güçte gerekli su miktarı: 6.28 m3/s
Toplam kurulu güç: 2x185 + 1x440 + 1x860 = 1670 kVA; 1670 x 0,8 = 1336 kW
Temin edilebilen Maks. Güç: 1336 kWe
Önemli not: Teorik olarak 1336 kW’a kadar (su imkanlarına göre ) mümkün gö-

rünüyor ise de suyun sabit ve geçici sertliğinin cebri boru ve türbin sabit ve hareketli 
kanatları ile çarkında meydana getirdiği kalker pürüzlüğü (POR tutması ) hidrolik yük 
kayıplarına sebep olduğu ve üretim tesisinin bir enterkonnekte sistemine bağlı değil, izole 
santral olması dolayısiyle devamlı 1330 kW’da çalıştırabilmemiz mümkün olamamakta 
idi. Su azlığı ve yukarıdaki sebeplerden dolayı yıllık üretebildiğimiz maksimum enerji, 
4,5 milyon kWh/yıl olabildi.

…

Antalya elektrik iletimi 3x16 mm2 bakır iletken ve Macaristan’dan getirilen per-
çinle yapılmış çelik elektrik direkleri ile HES’den takriben 1,5 km şehre doğru, şimdiki 
Ramada oteli önüne kadar 5250 V gerilim altında havai hat ve oradaki kocaman bir 
bina içindeki ayırıcılar vasıtasıyla, keza 5250 V gerilimi ve yağlı NKBA kablo ile yer 
altına alınarak 1927 yılı sonunda a- Yenikapı, b- Kalekapısı, c- Şarampol transforma-
tör merkezlerine getirilip 5250/400/231 V altında çam ağacından elektrik direkleri ile 
ilk enerji verilmiştir (Foto 2.3.4.4, 2.3.4.5; Blg.2.3.4.1).

1933 yılına kadar 185 kVA tek ünite ve 70-80 kW’lık puant ile çalışan santral, 
23 Nisan 1933 Cumhuriyetin X. yıldönümü hazırlıklarında tek ünitenin yetmeyeceği 
ve fakat iki ünitenin birlikte çalıştırılabilmesi mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. Çün-
kü panoda iki üniteyi senkronize edecek bağlantı sistemi yoktur. Tevfik bey acele Yüksek 
Mühendis Mektebi’ne koşar rahmetli Burhan Hocamızı (Ord. Prof. Burhanettin Se-
zarar, Elektrik Ölçü Profesörü) bulur. Hoca gerekli aletleri tesbit ederek acele Macaris-
tan’dan getirtilmesini söyler ve genç bir asistana (rahmetli Suphi Göksu) bu gelecek olan 
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Belge 2.3.4.1 Antalya Şehrinin İlk Elektrik Haritası (A. Ünsal 2011)
Mühendis Scarpa’ya  1923 yılında yaptırılan kent haritaları üzerine işlenmiştir.
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(manuel ve söner lamba metodlu) senkronizma aletinin montajı ve iki üniteyi paralel 
çalıştırma görevini verir.

Böylece Antalya, her tarafı ışıl ışıl, 23 Nisan 1933 TBMM kuruluşu X. yıldönü-
münü şanla şerefle kutlar. Bu olay sonradan Antalya için bir efsane olur. Ancak iş böyle 
bitmez. Tevfik Bey “Elektro-Machin” mühendisi Suphi Göksu’yu bırakmaz; kızı Fahriye 
Hanım ile evlendirerek kurduğu tesisin işletmesini garanti eder.

…
1954 Ekim ayında Antalya Belediyesi (Elektrik-Su- Otobüs) ESO işletmesinde 

müdür olarak göreve başladığım zaman, Antalya Belediye Başkanı rahmetli Sn. Seyit 
Ali Pamir’in talimatı ile Antalya Memurevleri (takriben 100 ev) ve tesisi tamamlanıp 
kabulü yapılmakta olan Antalya içme ve kullanma basınçlı su şebekesine elektrik temini 
görevini aldım. Konyaaltı Varyant inişinin hemen solunda ve yeraltına kurulmuş olan 
tesis, 2 x 120 kW’lik pompalarla şimdiki DSİ Bölge Müdürlüğü civarında ve 96 m ko-
tundaki ana dağıtım deposuna 70 litre/saniye su basacak, şehre içme suyu sağlayacaktı 
(Bkz. Bl. 2.3.3; Foto 2.3.3.11). Esasen puantta(14) yük atarak ve/veya voltajı düşürerek 
idareye çalıştığımız şebekeye bunları ilave etmek ve şehrin bu zaruri ihtiyaçlarını temin, 
mühendislik hayatımın en çetrefilli bölümüdür. Ama başardım.

…
Belediye Meclis Başkanlığına uzunca bir rapor hazırlayarak, 1955 Şubat ayın-

daki toplantıda Antalya Belediye Meclisine okudum ve açıklamalarda bulundum. Ay-
rıca otuz yıl önce Antalya’yı elektrikle donatma fikrini getirip müteşebbislere ve halka 
kabul ettiren, 1955 Şubatında 80 yaşlarında olan Sayın Tevfik Işık’a Meclisce bir onur 
plaketi verilmesinin bir vefa borcu olacağını söyledim. Başkan Sn. Seyit Ali Pamir’in 
pozitif bakışları da meclisi etkiledi ve karar ittifakla kabul edilerek aralarında benim 
de bulunduğum bir heyetle şimdiki Kızılarık-Meydan civarındaki orta büyüklükte ve 
fakat ihtimamla yetiştirilmiş, soy kartları üzerinde yazılı hurma ve narenciye ağırlıklı 
bahçesinde ziyaret edilerek, Antalya Belediyesi ESO Müdürlüğüne davet edilip, plaketi 
sade bir törenle takdim edildi.

…

Elektrik fabrikasının hemen batısına yine yalıyarların üzerine 1930’lu yıllarda bir 
de modern mezbaha (kasaplık hayvan kesimevi) kurulmuş; bu yöre Antalya Belediye-
si’nin önemli hizmet alanlarından biri haline gelmiştir.

1940’lı yıllarda Antalya’ya gelenler kenti “Paris gibi, ışıl ışıl bir şehir” olarak anla-
tırlar. Bu imgenin oluşmasında ana etken, kentin ana cadde, park ve havuz ve su kanal-
larının pırıl pırıl, özenle aydınlatılmış olmasıdır. Karaalioğlu Parkı aydınlatma lambaları 
Vala Nurettin’in kitap kapağında (Foto 2.3.3.10) ve kitap içeriğinde; Atatürk Caddesi 
ortasındaki kanalda suyun içine yerleştirilmiş fenerler, lambalar günümüze kalmış fo-
toğraflarda açıkça görülebilmektedir. Bu lambaların sanayi tipi toplu ürün olmadığı, 
Antalyalı usta ve sanatçıların elinden çıktığı da bu fotoğraflardan anlaşılabilir (Foto 
2.3.4.6; 7; 8). Tüm bu güzelliklerin İkinci Dünya Savaşı’nın yoksunlukları içerisinde ta-
sarlanmış, yapılmış, korunmuş, yaşatılmış olması Erken Cumhuriyet’in o günlerdeki 
kentsel ve sosyal, sanatsal politikasını günümüze yansıtmaktadır.

14 Elektrik tüketiminin en yüksek olduğu saatler.
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Bu güzelliklerin elektriği, enerjisi Antalya Elektrik Fabrikası’ndan gelmiştir.

…

Ahmet Ünsal’ın anlatımından ve (Güçlü M. 2007)’den özetlenirse.

Elektrik Fabrikası’nın gücü 1928-1940 yılları arasında 2x185=370 KW’dır.

1928 yılında 369 olan abone sayısı, 1933 yılında 1140’a çıkmıştır.

1938 yılında 1541 abone ve 28 km elektrik hattı bulunmaktadır.

1941 yılında eklenen üçüncü türbinle santralin gücü 370+440=810 KW’a yük-
seltilmiştir. Bundan sonra abone sayısı 1690, hat uzunluğu 54 km olmuştur. Aynı yıl 
Antalya Elektrik TAŞ sermayesinin tamamı 150 000 TL karşılığında Belediye’ye devre-
dilmiştir.

1954 yılında yeni cebri boru ve 869 KW’lık bir türbin eklenerek santralın gücü 
1336 KW’a çıkartılmıştır (Foto 2.3.4.9).

Ahmet Ünsal’ın belirttiğine göre santralın çelik aksamının özelliği kaynaksız ol-
masıdır. (Foto 2.3.4.10)’da görüldüğü üzere ilk cebri borular perçinli olarak yapılmışlar-
dır. İlk elektrik direklerinin bağlantı çubukları da perçinlerle birleştirilmiştir (Eski köprü-
lerdeki gibi). Çünkü o günlerde kaynak tekniği gelişmemiştir, kaynak yapacak elektrik 
de yoktur.

…

Kente elektrik verilmektedir ama bu santralin çalıştırılmasında aşağıda değinilen 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Su yetersizliği: Santral Düden Çayı’ndan Yediarıklar’la gelen sularla beslenmekte 
ve bu sular daha önce Değirmenönü semtindeki değirmenleri çevirmektedir. Sulama 
mevsiminde suyun az olduğu zamanlarda yukarıdaki narenciye bahçelerine de su alın-
ması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Çay ya da arık denen bu kanallar beton kaplamalı 
olmadığı için hidrolik pürüzlülük yüksek, su kayıpları çoktur. Bahçe aralarında çaya dü-

Foto 2.3.4.6. 1940’larda Antalya elektrik santralin-
den gelen elektrikle Karaalioğlu Parkı aydınlatması. 
Tüm lambalar el emeği ürünüdür.

Foto 2.3.4.7.-Foto 2.3.4.8.
Atatürk Caddesi ortasındaki arıkların 
özgün lambalarla aydınlatması (II.  Dün-
ya Savaşı yılları)
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şen bitkisel kalıntılar akış kesitini daraltmakta debiyi azaltmaktadır. Çayların, arıkların 
düzenli bakım ve temizliklerini yapılması temizlenmesinde; zorluklarla karşılaşılmakta-
dır.

 A. Ünsal’ın yukarıdaki anlatımında belirttiğine göre santrala Maks. kapasite olan 
1336 KW tam güçte gerekli su miktarı 6.28 m3/s’dir (Düşü: H= 26.60 m). Ancak yuka-
rıda belirtilen nedenlerle bu suyu her zaman bulma olanağı yoktur.

Çalaka: Çay ve arıklarda su yüzeyinde akıp giden kimi yerlerde takılıp, dolanıp 
birikerek akışı zorlaştıran, engelleyen otlara Antalyalılar çalaka der. Bunlar 1 metreyi 
bulan uzunlukta, birkaç mm genişlikte yassı kesitli, yeşil renkli otlardır. Büyük bir olası-
lıkla Düden Çayı kıyılarında doğal olarak yetişir. Belli bir uzunluğa erişince su akımının 
gücüyle koparak Yediarıklar’ın, çayların içine sürüklenir ve yalnız santral işletmeciliği 
için değil kent içerisinde; sulama ve değirmenler için de sorun oluştururlar. Bunların 
temizlenmesi için çalakacılar denilen ekipler oluşturulur. Çalakacılar üzerlerinde ak 
donlarıyla yarı beline kadar çayların içine girer ve ellerindeki dirgen, tırmık ve kürekler-
le çalakaları ayıklayıp çayın kenarına yığarlar. Sonra bunlar at arabalarına yüklenerek 
götürülür.

Çalaka en büyük sorunu elektrik santrali işletmesinde çıkarır. Çayın yüzeyinde 
öbek öbek yüzerek gelen çalakalar, santralin yükleme havuzu girişindeki ızgaralara ta-
kılır ve yukarıdan aşağıya doğru birikmeye başlar. Eğer görevliler temizlemekte geci-
kirse havuza giren debi düşer, taşan su yan savaklardan boşuna denize akar. Bu arada 
santralin gücü azalır, ampuller fersiz yanmaya başlar. Bunu fark eden kentten bazı kişi-
ler “yine çalaka geldi, temizleyin …” diye santrala telefon ederler. …

Porlanma: Antalya yöresi sularının çok kireçli olduğunu biliyoruz. Eski elektrik 
santralini döndüren sular da yaklaşık 40-50 Fransız sertlik derecesindedir. Bu sular 

Foto 2.3.4.9. 2000’lerin başında Antalya eski elektrik santralının denizden görünüşü. Ana 
binanın çatısı yerli yerinde duruyor!



243

2.3. Tarihsel süreçte Antalya, sular, su yapıları

santralin basınçlı çelik boruları içerisinde kirecini bırakarak kesitin daralmasına ve hid-
rolik pürüzlülüğün artmasına yol açarlar. Bu birikim boru içerisinde basıncın azaldı-
ğı; yüksek basınçtan alçak basınca geçildiği noktalarda daha çok olur. Santralin şimdi 
kullanılmayan eski cebri borularının çeperlerinde 15, 20 cm kalınlıkta taşlaşmış ki-
reç kalıntıları günümüzde de görülebilmektedir (Foto 2.3.4.10-12). Antalya yöresinde 
“porlanma” olarak adlandırılan bu fiziksel olay santralın işletilmesinde çok büyük sorun 
oluşturmaktadır. Zaman zaman borular açılarak, kireç katmanlarının çekiç, küskü ile kı-
rılarak temizlenmesine çalışılmakta ama 1 metreden küçük çaplı boruların içine insan 
giremediğinden bu her yerde mümkün olmamaktadır. 

Ahmet Ünsal’ın anlattığına göre porlanmaya karşı çelik borunun iç çeperine kat-

Foto 2.3.4.10. 1927’deki ilk cebri boruların ana gövdesi boyuna olarak perçinli yapılmış, flan-
şlar da perçinli olarak oluşturulmuştur. Boru iç çeperlerinin kireç bağlaması (porlanma) sant-
ral işletmesinde en önemli sorunlardan biridir.  Bu kireç katmanları ancak çekiç ve küskü ile 
kırılarak temizlenebilir. Perçin başları kireç katmanı altından da varlığını belli ediyor.

Foto 2.3.4.11. 2. Cebri boruda kireçlenme 
(porlanma). 1650 mm çaplı borunun iç çeper-
lerinde oluşmuş 25-30 cm kalınlıkta kireç kat-
manlarını günümüzde de görmek mümkün.

Foto 2.3.4.12. Altta ana cebri boru, üstte 
sağda türbinden çıkan suyu deniz kıyısındaki 
havuza boşaltan emme borusu. Çeperde pü-
rüzsüz bir porlanma görünüyor, boru perçinsiz.
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ran sürmek o dönemde uygulanan iyi bir yöntemdir. Bunun bulunamadığı zamanda 
1930, 40’lı yıllarda da mezbahadan alınan kuyruk ve iç yağları eritilerek boruların iç 
çeperlerine sürülürmüş. Bu işlemden sonra borudan su hızla akıtılırsa çeperdeki yağlar 
da yıkanır süpürülür. Bunun için işletmeye alınma aşamasında su birden bire ve hızla 
akıtılmaz; dinlendirerek yavaş yavaş verilir. Böylece boru çeperlerinin kireç tutması bir 
ölçüde azaltılır. Buna karşın oluşan kireç katmanlarının temizlenmesi de daha kolay 
olur. Borular bakıma alındığında eğer çeper önceden yağlanmışsa birkaç çekiç darbesi 
ile kireç katmanı blok halinde ayrılır düşer. Yağlanmamışsa ancak kazıyarak çıkarılabilir.

…

Santralın kurulduğu 1927 yılında 18 bin olan kent nüfusu, 1940’ta 25 bin, 1950’de 
27 bin, 1960’ta 51 bin olmuştur ve artış eğilimi yükselmektedir. Artan yaşam düzeyi, 
elektrikli araçların çoğalması ve sanayileşme eğilimleri dolayısıyla elektrik talebi daha 
büyük hızla artmaktadır. 1950’lerin sonuna doğru ne yapılırsa yapılsın bu santral kent 
için yetersiz kalmıştır. Yeni evlere semtlere elektrik verilememekte, binlerce kişi abone-
lik için sıra beklemektedir.

O günlerde 8-10 yaşlarında bir çocuk olarak bu satıların yazarı da kentin çektiği 
elektrik sıkıntısını çok iyi anımsamaktadır. Buzdolabı, çamaşır makinası olan ev par-
makla gösterilecek denli azdı. Küçük atölyeler dışında sanayiden de söz edilemezdi. 
Bunlar olsa da çalışamazdı çünkü elektrik yoktu, yetersizdi. Kent içerisindeki un değir-
menleri ve buz fabrikası elektrikle değil; doğrudan su gücü ile çalışmakta idi. Var olan 
santral kentin aydınlatmasına bile yetmiyordu. Özellikle kış günlerinde saat 16.30’da 
hava kararıp ışıklar yakılınca voltaj düşer yüz mumluk ampuller gazlı idare lambası gibi 
yanmaya başlar, hiçbirşey görünmezdi. Bunun için pek çok yerde 220 yerine, 110 volt-
luk ampuller kullanılmaya başlanmıştı. O zamanlar İstanbul’un bir bölümünde 110 volt 
elektrik kullanıldığı için Antalya’ya 110 voltluk ampuller oradan özel olarak getirtiliyor-
du. -Şimdi aransa bulunmaz!- Yan yana duran iki tane 100 mumluk (100 watt) ampul-
den 110 voltluk olanı pırıl pırıl kendini belli ederdi. Bunun şebekeye zarar verdiği yasak 
olduğu söylenirdi ama çok kişi dinlemez 110 voltluk ampul takardı. Ancak gece saat 10 
olunca, kent uyku düzenine girip ışıklar söndürülmeye başlanınca 110 voltluklar yerin-
den çıkarılıp yerine 220’lik ampuller takılırdı. Eğer açık unutulursa yükselen voltaj 110 

Foto 2.3.4.13. Santral içinin 2016 Şubat ayın-
da genel görünümü.

Foto 2.3.4.14. Sanral üstünden batıya doğru 
bakış. Çatı göçmüş, yalnızca eski iki ahşap 
makas 
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voltluk ampulleri patlatırdı. Bu durum o yıllarda çok kişinin başına gelmiştir.

Antalya’nın elektrik sorununa köklü çözüm getirme çabaları 1950’lerin ortaların-
da başlar Kepez Kidroelektrik Santrali proje ve yapım işleri de bir yandan ilerler. Bunlar 
(Bl. 2.5.2)’de anlatılacaktır. Sonuçta Kepez HES 25 Ekim 1961’de üretime geçer. Antal-
ya’ya bol elektrik verilir ve kent çok uzun yıllar elektrik kıtlığı görmez.

…

Eski santral daha yıllarca elektrik üretmeyi sürdürdü. 1975 yılında üretim durdu-
ruldu, bir süre sonra da makinaları hurda demir fiyatına satıldı, bina terk edildi. Oysa 
bu yapı kent tarihi, erken Cumhuriyet dönemi tarihi; inşaat su ve elektrik mühendisliği 
tarihi açısından büyük önem taşıyordu. (Yazar, Yılmaz 2014)

2000’li yıllarda metruk binanın önemi bazı kesimlerce anlaşıldı. Bu yapıların ko-
runması müze yapılması için çalışmalar yapıldığı söylendi, yazıldı. O yılların fotoğrafla-
rında görüldüğü üzere yapının santral binasının damı henüz ayakta idi.

2016 başında çektiğimiz fotoğraflarda çatının yalnızca iki ahşap makasının yerin-
de kalmış, gerisinin tümüyle yıkılıp yok olduğu görülmekte, tarihi yapının acıklı durumu 
günümüze ve geleceğe yansımaktadır (Foto 2.3.4.13-15)

Foto 2.3.4.15. Antalya eski elektrik santralı, denizden görünüş. Yıl: 2011.
Fotoğrafta gösterilen 1. Boru 1000 mm çapında olup 1927 yılında; 2. Boru 1650 mm çapında 
olup 1954 yılında yapılmış cebri (basınçlı) borulardır. Altta her iki boru birleşir (iki borudan da 
su gelir). Su buradan yukarıdaki türbinlere çıkar, sonra da emme borusundan kuyruk suyu ha-
vuzuna, oradan da denize boşalır.  Kuyruk suyu kotu: + 2.00
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Antalya Bölgesi’nin önceki bölümlerde sunulan eskil çağlara ait görkemli su uy-
garlığı yapıları zaman içerisinde işlevlerini yitirmişler, pek çoğu da yok olmuşlardır. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda Antalya İli de her bakımdan olduğu gibi su işleri 
yönünden de çok büyük yoksunluk ve gereksinmeler içindedir. En başta sıtma yuvası 
bataklıklar yöreyi yaşanmaz kılmaktadır.

Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasında Antalya’da doktorluk yapan, eski Belediye 
Başkanı ve Milletvekili Burhanettin Onat bu acı durumu açıkça ortaya koyar (Onat, s 71).

…

“... En önemli ve en korkuncu sıtma idi. Burada sahil halkından sıtma-
ya tutulmamış insan yok gibiydi. Sıtma yalnız sahil halkını değil, yayla halkını da 
kıvrandırmaktaydı. Buralarda İskender bile sıtmaya tutulmuştu.

Nüfus azlığı, Antalya’nın en büyük derdi idi. Sıtmanın erittikleri yetişmiyormuş 
gibi sağlam kalanları da Yemen Çölleri ile Balkan Dağları yiyordu. Orduya katılıp da 
dönebilenler çok değildi.

Antalya’nın nüfusu biraz daha eksiliyordu. O menhus 1. Dünya Savaşı da en acı 
darbeyi ona vurmuştu... “

… 

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Antalya’da birçok alanda olduğu gibi su işlerinde de 
çalışmalara hızla girişmiş ve önemli başarılar elde etmiştir.

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü belgeliklerinde (arşiv), Antalya’da DSİ öncesi su işleri 
çalışmalarıyla ile ilgili pek çok yazışma, proje, rapor ve fotoğraf albümlerine ulaşılmıştır. 
(Foto 2.4.1.1-2.4.1.4) de arşiv araştırma çalışmaları ve ulaşılan bazı belgeler görül-
mektedir.

Bu bilgi ve belgelerin yanı sıra, kaynakça bölümünde belirtilen tarihi, belgesel 
mühendislik yayınları üzerinde yapılan araştırmalara; kaynak kişilerle görüşmelere da-
yanılarak hazırlanan ve erken Cumhuriyet döneminde Antalya, o dönemin su mühendis-
liği ve mühendisleri ile ilgili birçok ayrıntıyı da içeren bölümler aşağıda sunulmaktadır. 
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2.4.1.  SU İŞLERİ ÜÇÜNCÜ DAİRE VE KADROLAR.

“Su İdarelerinin Taksimat, Teşkilat ve Vezaifi Hakkında Talimatname”nin öngör-
düğü “Su İşleri Daire Müdürlükleri” 1926 yılından sonra kurulmaya başlanmış, ilk ola-
rak Bursa’da Birinci Daire, sonra sırasıyla İzmir 2. Daire kurulmuştur (Bkz. Bl. 1.5.1). 
Bunlardan sonra Antalya’da Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü, 1931 yılında kurulmuş 
ve sonradan Oray soyadını alacak olan Halil Bey 22/11/1931 günü müdürlük görevine 
başlamıştır. 

Sular Umum Müdürlüğü’nün 1939 yılında Su işleri Reisliği’ne dönüştürülmesin-
den sonra Antalya’daki Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü yerine, Su İşleri 16. Şube 
Müdürlüğü kurulmuş, bu şube 1945-54 yılları arasında 10. Şube Müdürlüğü olarak 
anılmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 1954’de kuruluşundan, XIII. Bölge Müdürlüğü’nün  ku-
rulduğu 1960 yılına kadar Antalya’da, Konya’ya bağlı 43. Şube Başmühendisliği görev 

Foto 2.4.1.1. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşiv 
binası. 1986-1994 arası, Sondaj ve Elektro-
mekanik  Şube Müdürlüğü olarak kullanılmış-
tır.

Foto 2.4. 1.4. Antalya 3. Daire Su İşleri Dai-
resi’nin çalışmalarını belgeleyen özgün foto 
albümleri. 1932-1935

Foto 2.4.1.2. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşi-
vinde çalışma-2003

Foto 2.4.1.3.  Albümlerin içi.
“ …Fotoğraflardan birer örnek, Sular Umum 
Müdürlüğü’ne “melfufen takdim kılınmıştı.” 
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yapmıştır. 24.4.1969’da XVIII. Bölge Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra başlangıç-
tan beri Antalya’ya bağlı olan Isparta ve Burdur illeri bu yeni bölgenin sınırları içerisine 
alınmıştır.

Cumhuriyet döneminde, DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü kuruluncaya değin (1931-
1960) Antalya’da görev yapan su işleri yöneticilerinin ad ve görev süreleri aşağıda 
(Tablo 2.4.1) verilmektedir.

Birim Adı Yönetici adı Görev aralığı

Üçüncü Daire Su İşleri  
Müdürlüğü Halil Oray 22.11.1931-15.4.1937

Üçüncü Daire Su İşleri   
Müdürlüğü

Halil Oray
(Antalya üzerinde kalmak  
üzere Van, İçel ve Adana  

Müdürlükleri.)

15.4.1937-31.8.1939

Su İşleri 16. Şube Müdürlüğü Niyazi Kiper 1.9.1939–1.1.1941

Su İşleri 16. Şube Müdürlüğü Osman Bedii Usta 1.1.1941–30.11.1944

Su İşleri 10. Şube Müdürlüğü Sadık Taşkömür 28.4.1945– 28.2.1954

DSİ 43. Şube Başmühendisliği Abdürrahim Erdem 1.3.1954–1.7.1956

DSİ 43. Şube Başmühendisliği
Nuri Aldemir

(Abdürrahim Erdem  
Amerika’da.)

1.7.1956–4.7.1957

DSİ 43. Şube Başmühendisliği Abdürrahim Erdem 4.7.1957–1.6.1960

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü Abdürrahim Erdem 1.6.1960–2.6.1973

Tablo 2.4.1. Antalya’da su işleri müdürleri 1931-1973

1931 yılı sonlarında Halil Bey’in Üçüncü Daire Su İşleri Müdürü olarak atanmasıy-
la birlikte birçok genç mühendisin de Antalya’da görevlendirildikleri, yetkin bir teknik 
kadronun hızla oluştuğu ve yoğun biçimde çalışmalara başladıkları o dönemden kalan 
yazışma ve fotoğraflardan anlaşılmaktadır.

Bu dönemin mühendislerinin görev başında ve hep birlikte bir stüdyoda çekil-
miş fotoğrafları (Foto 2.4.1.5-2.4.1.7) o günlerden kalan çok değerli belgelerdir. Foto 
2.4.1.5 ve 2.4.1.7’de görülen yedi kişiden ancak ikisi belirlenebilmiş (Halil ve Zühtü 
Beyler) ve bölüm içerisinde tanıtılmışlardır. 

Bunlardan Halil Bey, DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan fotoğraflardaki ko-
numu, duruşu ve yaşı bakımından müdür olarak kendini belli etmektedir. Ancak bunun 
kesinleşmesi ve Zühtü Bey’in belirlenmesi güzel bir rastlantı sonucunda, ünlü bir mü-
hendisin kitabı yardımıyla gerçekleşmiştir. Ülkemiz mühendislik tarihi açısından çok 
değerli bilgiler içeren “Ömrümüzün Kilometre Taşları” adlı kitapta Antalya ile ilgili bazı 
anılara da yer verilmektedir (Akkaya, 1989, s. 35). Şimdi biraz bu bölüme eğilelim.

Kitabın yazarı Feyzi Akkaya (1907), Eylül 1932 Yüksek Mühendis Mektebi’ni bitirir 
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ve Ankara’da Yollar Umum Müdürlüğü Köprüler Dairesi’nde göreve başlar. Burada ça-
lıştığı kısa süre içerisindeki son seyahatini Antalya’ya yapar. Bir bayram günü(15) trenle 
yola çıkarak, karlar içindeki Afyon üzerinden otomobille 14 saatte Antalya’ya varırlar.

“...Antalya’daysa diz boyu otlarla bahar... Her caddesinde su arkları, denize dökü-
len on sekiz çağlayan... Vuruldum!.. O günkü Antalya şimdiki gibi insan silolarıyla dol-
mamış, sessiz, sakin, papatya gibi bir şehirdi. Bizim gelişimizle Antalya’da 12 mühendis 
toplanmış. Görülmemiş şey!.. Fotoğraflarımız çekildi, sevindiler. (Gafiller!)

Bu fotoğrafın (Foto 2.4.1.5) alt yazısında 12 mühendisin adları veriliyor. Zühtü 
ve Halil beyleri böylece tanıdıktan sonra simalarını Antalya Bölgesi’nde bulunan (Foto 
2.4.1.7)’den daha ayrıntılı olarak seçebiliyoruz. Ancak elimizdeki pek çok fotoğrafta 
görünmelerine karşın bu yüzlerin kimlikleri –ikisi dışında- şu ana değin belirleneme-
miştir. (Foto 2.4.1.8)’deki atlılarla (Foto 2.4.1.7)’dekiler aynı kişilerdir. Fotoğraflarda 
yüzler net olarak seçiliyor, yazışmalarda adlar geçiyor ama hangi yüzün hangi ada ait 
olduğunu biz bulamadık. Umarız ki; bu kitabın basılıp okuyucuların eline ulaşmasından 
sonra tanınan kahramanlarımızın sayısı daha da artar.

15 1933 Yılı Ramazan Bayramı’nın 1. Günü (1 Şevval 1351); 27 Ocak Cuma’ya Rastlar. Demek ki; fotoğraf 
1933 Ocak sonu, Şubat başında çekilmiş. GB. 

Foto 2.4.1.5. Antalya’da ilk defa 12 mühendis bir arada. 1933 Ocak sonu.  
Soldan ayaktakiler: Zühtü, ben Feyzi, Siyami, Necmi, Besim, Mitat.  
Oturanlar: Nihat, Bodos Kemal, Halil Bey, Mr. Demayo, Sadık Diri, Rıza Bey.  (Akkaya, 1989)



2.4. Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Su İşleri

250

Foto 2.4.1.7. Antalya’da Su İşleri 3. Daire Müdür ve mühendisleri. 1933?
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan bu stüdyo fotoğrafında, Müdür Halil (Oray) Bey ve Züh-
tü (Pekitkan) yukarıdaki Foto 2.4.1.1 yardımıyla belirlenmiştir.

Foto 2.4.1.8. Üçüncü Daire Su İşleri Müdür ve mühendisleri akarsu istikşaf seferberliğinde. 
Antalya-1932
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HALİL ORAY

1931 yılı sonunda Antalya’da Üçüncü Daire Su İşleri Müdürü olarak göreve baş-
layan Halil Bey elimizde bulunan fotoğraflarda görülmekte, pek çok belge ve raporun 
altına imza atmış bulunmaktadır. 1934 den başlayarak adı Halil Oray olarak yazılmış, 
1937-1939 yılları arasında Antalya üzerinde kalmak üzere Van, İçel ve Adana Su işleri 
müdürü olarak da görevlendirilmiştir (Bkz. Tablo 2.4.1). Bu görevlendirme o yıllarda 
mühendisin azlığını ve değerinin yanısıra Halil Oray’ın da ne denli başarılı ve aranılan 
bir müdür ve mühendis olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir.

 Bir başka belgede (Toğrol, 1976), Mühendis Mektebi 1910 (1326) mezunları 
listesinde:   … “13 Halil ... İzmirdedir. Müteaahhit”. Yazısı görülmektedir.

Tüm çabalarımıza karşın Halil Oray hakkındaki bilgilerimiz uzun yıllar bunlarla sı-
nırlı kalmış, ancak 2004 yılında mutlu bir rastlantı sonucu Halil Bey’in oğlu sayın Suhan 
Oray’a ulaşılmıştır. Halil Bey en küçük oğluna “suların hanı” anlamında Suhan adını 
vermiştir. Bu güzel ad bile Halil Bey’in suya; dolayısıyla mesleğine olan aşkının bir gös-
tergesidir. Orman yüksek mühendisi Suhan Oray emekli olarak Ankara’ya yerleşmiş bu-
lunmakta olup bize babası ve ailesi hakkında çok değerli bilgi ve fotoğraflar sunmuştur. 
Teşekkürle anılan bu mektup ve fotoğraflar aşağıda sunulmaktadır.

…

Halil Oray’ın yaşamöyküsü (1885-1965)

Babam Halil Oray 1300-1301 (1884-1885) yıllarında Bulgaristan-Romanya 
sahillerinde bir kasaba olan Balçık’da doğmuş. Baba adi İsmail anne adı Zahide imiş.

Çocuk yaşta ailecek İstanbul’a gelmişler. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (o zamanki 
adını bilemiyorum(16) ) bitirmiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için hocaları onu Fransa’ya 
göndermişler. Hatırlıyorum iyi Fransızca konuşurdu. Birkaç sene Fransa’da staj yap-
tıktan sonra dönmüş ve Kurtuluş Savaşı yıllarında askeriyeye su ve barajlar mühendisi 
olarak hizmet etmiş.

Savaştan sonraki yıllarda Batı Anadolu’da  bölgenin tek müteahhidi olarak 1931’e 
kadar çalışmış. 1926 yılında annem Hayriye Oray’la evlenmiş. Beş oğulları olmuş. Ba-
bamın o yıllarda Batı Anadolu’da güneyden kuzeye o kadar çok işleri varmış ki; evden 
çıkarken annemden o günün akşam yemeği için arzuladığı şeyleri hazırlamasını istermiş 
ama işlerin yarattığı şartlar nedeniyle, bir iş yerinden başka bir ildeki iş yerine gitmesi 
gerekirmiş bazen ve genelde akşam eve dönecek iken birkaç gün, bazen bir hafta, hatta 
10 gün sonra dönebilirmiş.

Yaptığı harcamalar ve hakedişler karşılığı devletten alacağını zamanında alama-
dığında çalıştırdığı işçiler aç kalmasın diye bazen daha sonraki bir zamanda kullana-
cağı alet ve makinelerin bir kısmını satar ve işçilerinin ücretlerini ödermiş. O yıllarda 

16 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) eski adları (Çeçen, 1990): 
 1888-1909:  Hendese-i Mülkiye. 
 1910-1928:  Mühendis Mekteb-i Alisi. 
 1929-1939:  Yüksek Mühendis Mektebi. 
 1940-1944:  Yüksek Mühendis Okulu. 
 1945-         :  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
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Aydın’da daha elektrik yok iken kurduğu jeneratörle oturduğu mahalleye ücretsiz elektrik 
verirmiş. Devletten hakediş bedeline karşılık bir miktar para alınca sattığı alet ve ma-
kineleri yeniden alırmış.

Gerek bu yüzden, gerekse mali, parasal alım-satım ve muhasebe işlerini yürüten 
muhasebecisinin de büyük rolü olduğunun bilahare anlaşıldığı durumlar sonucu olarak 
birkaç defa iflasın eşiğine gelmiş babam ve adamın işine son vermiş ama babamın gü-
venini istismar eden bu adam  bir sure sonra işsiz güçsüz kalınca babama mutavassıtlar 
tarafından tekrar bir iş verilmesi rica edilmiş ve adamın çoluk çocuğu aç kalmasın diye 
babam acımış ve tekrar bir iş vermiş ona. Bunu günümüzde acaba yapan bir kişi çıkar 
mı?...

İşte gerek koşturmacalar ve gerekse birkaç kez iflasın eşiğine gelmesi sonucu 

Mühendis Halil Oray (1884-13.8.1965), Oğlu Suhan Oray’dan alınan fotoğraflarda , 1930’larda 
ailesi ve 1960’larda yaşlılık dönemlerinde görülüyor.
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annemizin de ısrarlı ricaları etkin olmuş ve babam sonunda müteahhitliği bırakıp 
Devlet hizmetine girmiş. İlk memuriyeti Antalya Su İşleri Müdürlüğü olmuş. Benim 
aklımda Nafia Md. kalmış ama ağabeyim Su İşleri olduğunu doğruladı.

Babama ait artık tarihi nitelikte diyebileceğim fotoğraflar, mektuplar, notlar vs 
İstanbul’daki ağabeyim Orhan Oray’da duruyormuş; ancak şu anda derleyip toparlaması 
taşınma ve ailesindeki sağlık sorunları nedeni ile mümkün değil. Ben size şimdilik ha-
tırlayabildiklerimi ve elimde olan resimleri aktarıyorum.

Babam Halil Oray, Antalya’dan sonra Van’da,  daha sonra 1939/1940 yıllarında 
Antakya’da, 1940/1944 yıllarında Mersin’de, 1944/1949 yıllarında da Adana’da Su 
İşleri Müdürlükleri yaptı. Mersin Su İşleri Müdürü iken Tarsus Barajını inşa etti. Size 
ekte o zamanki fotoğrafını gönderiyorum. Bizi de bir hafta sonu oraya götürdüğünü ha-
tırlıyorum. Son resmi görevi de Adana Su İşleri 6. Bölge Yurtiçi Müfettişliği oldu.

1949’da emekli oldu. Annemin memleketi Aydın’a yerleştiler. 2-3 sene daha müte-
ahhitlik yaptı ama piyasa zorluk ve kirliliği her zaman temiz ve dürüst hizmetler veren 
babamı kırıp küstürdü.

1954/55 yıllarında İstanbul’a yerleştiler.

13/08/1965 tarihinde vefat etti.

16.6.2004

Oğlu: SUHAN ORAY (Emekli Orman Yük. Müh.) 

MUSTAFA ZÜHTÜ PEKİTKAN

Mühendis Zühtü’nün adına, Antalya’da  DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşivlerinde 
bulunan yazışmalarda çok rastlanmakta, Dim Çayı istikşaf raporları ve Bıyıklı Düdeni’yle 
ilgili bir proje paftası üzerinde onun imzası bulunmaktadır.

Antalya’da birçok başarılı görevler yaptığı anlaşılan ve yukarıdaki bölümlerde 
belirtildiği üzere fotoğraflarından tanıdığımız “Mühendis Zühtü”yü, Feyzi Akkaya’nın 
kitabında 29. sayfada, sınav kapısında çekilmiş bir fotoğrafta da görüyor ve sınıf arka-
daşı olduklarını anlıyoruz. (Toğrol, 1976, s 188)’de, Yüksek Mühendis Mektebi 1932 yılı 
mezunları arasında 13. sırada Mustafa Zühtü Pekitkan adını buluyoruz. Bu listeye göre 
1932’de 22 kişi bitirmiş; 5. sırada Enver Tevfik Berkmen (İTÜ Demiryol profesörü), 15. 
sırada Ahmet Feyzi Akkaya, 22. sırada Mehmet Sezai Türkeş görünüyor.

Zühtü Bey’in soyadının Pekitkan olduğu anlaşıldıktan (ilk yıllarda Pekitken yazılı-
yor) sonra kendisiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak olanağı bulunabilmiştir.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) merkezinden alınan yazıda Mustafa Zühtü Pekit-
kan hakkında şu bilgiler verilmektedir:

M. Zühtü Pekitkan Odamızın 31 sicil numaralı üyesidir. Kayıtlarımızda ismi Zühtü 
PEKİTKAN olarak geçmektedir. Yine kayıtlarımıza göre, 30.06.1973 tarihinde mesleki 
faaliyetleri bıraktığı 13.02.1978 tarihinde ise vefat ettiği görülmektedir. Elimizde adres 
bilgisi yoktur.
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Foto 2.4.1.9. Döşemealtı sulama kanalı (Gavur Arığı) üzerindeki eskil köprüde Mühendis Züh-
tü. 1934-35
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Belge 2.4.1.1. İnş. Yük. Müh. Mustafa Zühtü Pekitkan’ın hizmet çizelgesi. 
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Kimlik ve okul bilgileri aşağıdadır:

25.11.2004

Zühtü PEKİTKAN
Doğum Yeri ve Yılı : Gelibolu – 1322 (1906)
Baba Adı : İbrahim Lütfi
Anne Adı : Saide Safinaz
Mezun Olduğu Okul : Yüksek Mühendis Mektebi
İhtisası : Su işleri
Mezuniyet Tarihi : 01.07.1939? (1932 olmalı)  

                                                Dip. No: 552
Oda Sicil No : 31
Oda Kayıt Tarihi : 19.01.1955

(DSİ’yi yönetenler 1982)’de Zühtü Pekitkan’ın DSİ VIII. Bölge-Erzurum (1954-
1957) ve İzmir II. Bölge Müdürülüğü (1960) görevlerinde bulunduğu görülmektedir. 
(Foto 2.4.1.6) Zühtü Bey’in o yıllarını göstermektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan “emekliliğe esas hizmet çizelgesin-
de”, ömrünün 40 yılını DSİ’ye adamış bir su mühendisinin mesleki hizmet aşamaları 
ayrıntılarıyla görülmektedir. Bu çizelge (Blg. 2.4.1.1) kamuda çalışan mühendislerin 
ve başka memurların geçmişteki maaş, ücret, kadro, atama gibi özlük işlemleriyle il-
gili bilgiler yansıtması bakımından da ilginçtir. Belgeye ana çizgileriyle göz atıldığında 
Mustafa Zühtü Pekitkan:

10.5.1932 : 100 TL ücretle Antalya Su İşleri’ne mühendis olarak atandı.
1.4.1934-30.4.1934 : İhtiyat zabiti (Yedek subay) olarak kısa askerlik hizmeti.
1935-1937 : İzmir.
1937-1939 : Aydın.
1937-1948 : Meriç su İşleri Mühendisi.
1949-1951 : Erzincan Su İşleri 12. Şube Mühendisi.
1954-1957 : Erzurum 8. Bölge Müdürü.
7.9.1960-3.1.1961 : İzmir II. Bölge Müdürü.
13.10.1962 : İsteği üzerine emekliye sevk.
3.12.1962-30.7.1964 : DSİ Genel Müdürlüğü işçisi.
1964-1970 : DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Müşavir.
5.3.1971 : DSİ Müş. Murakıp olarak yaş haddinden emekliye sevk edildi.

Sonraki bölümlerde (Bl. 2.4.2; 2.4.3)’de Mühendis Zühtü’ye ait birçok el yazısı, 
el çizimi ve hesaplar da sunulmakta olup özellikle Dim Çayı raporu ve ekleri onu daha 
yakından tanımakta birer ip ucu olarak değerlendirilebilir.

Foto 2.4.1.6.  
Zühtü Pekitkan
DSİ Erzurum (1954-57) 
ve İzmir (1960) Bölge 
Müdürü.
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Su İşleri 3. Daire, 9. Posta Şefi Mühendis Zühtü’nün (Pekitken) (Bl. 2.4.2) ve Akar-
su İstikşaf  Seferberliği’nin başka unutulmuş kahramanlarının yaşam ve yapıtları, ilginç 
bir konu olarak inşaat mühendislerinin, araştırmacıların önünde durmaktadır.

2.4.2. ÖN ARAŞTIRMA (İSTİKŞAF) VE PROJELER

Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte Antalya’da da “Akar-
su İstikşaf Seferberliği” başlamış; araştırma, inceleme, ölçüm ve yazım çalışmalarına 
girişilmiştir. 

Bu süreçte en büyük sorunlardan biri de ulaşımdır. Macit Selekler, Kurtuluş Sava-
şı sonrasında Antalya’dan 40 km doğudaki Serik İlçesi’ne otomobille 7 saatte gidilebil-
diğini yazmaktadır (Selekler, s 160). 

Foto 2.4.2.1 Su İşleri’nin otomobili. Yıl: 
1935?; Yer: Hafızbey, Kovanlık Düdeni girişi. 
Suda sureti çıkanlardan biri Halil Bey?

Foto 2.4.2.3.  Devlerin üstünde mühendisler. Elmalı-Karagöl 1932-1940 
Herkese otomobil yok; olsa da yol yok

Foto 2.4.2.2 Otomobil Uçar Gider. Yıl: 1934?;  
Antalya-Kovanlık Köyü, boğaz çıkışı; Derbent 
(Küçük Termisos olarak da adı geçiyor). Taşın 
üstündeki  Zühtü, onun yanında Halil Bey.
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 “...

Deve, Yörüklerin başlıca nakil vasıtasıdır. Yaylaya, sahile bununla göçer, konar, 
kışın Yörüğün boş vakitlerinde kiraya yük çekerek para kazandırır. Serik muhitinden 
pazarlara hububat taşır. Bir kile buğday v.s. nin Antalya’ya nakliye ücreti 25 kuruştur. 
7 develik bir katar üç gün süren bir seferinde 800 kuruş nakliye ücreti alır ki zamanın 
rayicine göre çok iyi bir kazanç demektir. 

Deve, diken ve çalılarla beslenen, besleme masrafı en az bir yaratıktır. 1924’de An-
talya’da Söğütlü Durmuş, İtalyan işgal askerinin tahliye sırasında sattığı kamyonlarla 
birkaç sefer yapmışsa da şose ikmal edilmediği için çok zorluğa ve zarara uğramıştı. Ben 
bu kamyonların bir seferinde binerek Taşlık, Çakallık yoluyla Antalya’ya yedi saatte 
gelebilmiştim.

... ”

1930’ların başında da Su İşleri Dairesi’nin elinde bir tane otomobil vardır; yol yok-
tur, yetersizdir (Foto 2.4.2.1; 2.4.2.2).

Bu koşullarda Halil Bey ve Cumhuriyet’in genç mühendisleri çoğu kez atlara, de-
velere binerek (Foto 2.4.1.8; 2.4.2.3) Antalya’nın dağlarına, ovalarına dağılmışlar, haf-
talarca dolaşmışlar, gereğinde çadırlarını kurarak halkla birlikte (Foto 2.4.2.4; 2.4.2.5), 
arazide aylarca çalışmışlardır.

(Bölüm 1.6.1)’de belirtildiği üzere bu ekipler, görevlerini başarabilmeleri için las-
tik bottan çadıra; teodolit ve nivolardan (Foto 2.4.2.6-7) fotoğraf makinalarına ve her 
türlü kırtasiye gerecine değin gerekli ve o günün koşullarında en iyi araçlarla donatıl-
mışlardır.

Cumhuriyet’in onuncu yılında Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü’nün de raporları, 
yapıtları ortaya çıkmaya başlamış olup 12/6/1934 günlü bir yazda 1933 mali sene-
sinde yapılmış olan “Eveli İstikşafat” (ön incelemeler) aşağıdaki başlıklarla verilmiştir 
(Antalya Su İşl. s 95).

A) 7, 8, 9’uncu postaların mesaisi.

B) Kürüş Gölü bataklığı keşfi ve kanal hafriyatı.

C) Söğüt ve Manay gölü eveli tetkikatı.

D) Aksu-Solak kanalı keşfi ve kanal hafriyatı.

E) Müdüriyet-i Umumiye’nin 2/11/1932 tarih ve 77/7562 numaralı tahriratına 
müsteniden Antalya için içme suyu taharri ve tetkikleri.

F) Isparta’nın Gölbaşı bataklığı keşfi ve Uluborlu deresinin ıslahı tetkikleri ve 
Yalvaç’ın Akşehir bataklığı evveli tetkikatı.

Nafıa Vekaleti Nafia İşleri Mecmuası’nın 1934 Temmuz ve ekim sayılarında şunlar 
yazılmıştır (Antalya Su İşl. s 54):

1- Antalya Vilayeti dahilinde Elmalı, Kestel, Dim Çaylarının 430 000 hektarlık 
istikşaf tersimatı (çizimleri) bitmiştir.



2.4. Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Su İşleri

259

Foto 2.4.2.4. Akarsu İstikşaf Seferberliği, “su taharrisi - 1932
Korkuteli İlçesi, Avdan Köyü’nde mühendisler halkla birlikte suyu arıyor.

Foto 2.4.2.5 III. Daire 9 No.lu Dim Çayı istikşaf postası Alanya Dim istikşafında topoğrafik öl-
çümler yapıyor. 1932? 
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Foto 2.4.2.7.  Lastik bot ile su araştırmaları 1932?. Antalya (Elmalı?) yeraltı düdenlerinde las-
tik bota binmiş mühendisler. Pardösülü, kasketli olan Mühendis Zühtü’ye benziyor!

Foto 2.4.2.6. Antalya’da kanal kazısında topoğraf ekibi iş başında.
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2- Manavgat Irmağı Havzası istikşafı hitam bulmuştur.

Bu dönemde yapılan çalışmaların ayrıntılarına ulaşmakta basılı kaynak “Antalya 
Su İşleri 1972” önemli bir yol gösterici olmuş daha sonra da DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü 
arşivlerinde çok sayıda özgün belge ve klasörlere, ayrıntılı bilgiler ve bunlarda anılan 
fotoğraflara ulaşılmıştır. 

ESKİ BELGELERDE RASTLANAN BAZI ÖZELLİKLER

Dil Yönünden.

Su işleri yazışmalarında 1940’lı yıllara değin şu basılı başlıklar (antet) kullanıl-
mıştır:

Yetmiş yıl öncesinin belgeleri; teknik dilimizin Cumhuriyet ile birlikte geçirdiği 
değişim ve gelişimi ortaya koyması bakımında da ilginçtir. Günümüzle karşılaştırma 
yapılabilmesi amacıyla bu bölümlerde eski belgelerin özgün dili ile aktarma ve alıntı-
lar yapılmıştır. O günlerdeki Arapça ve Farsça kökenli teknik ya da idari kavram, terim 
ve anlatımların bugün Türkçe karşılıklarının bulunmuş ve tüm toplumca benimsenerek 
kullanılmakta olduğunu görüyoruz.

1930’ların başında doğal olarak bu gün için anlaşılmaz; yoğun bir Osmanlıca 
kullanılırken bir yandan da dilde Türkçeleşmenin başladığı belli olmaktadır. Çünkü; 
1928’de yazı devrimi yapılmış, büyük Atatürk dil devrimi konusunda da topluma mesaj-
larını vermiş; 2.IX.1930’da kendi el yazısı ile deftere şöyle yazmıştır:

 “Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Bu çerçevede, 1930’ların başında bu günkünden daha ileri bir anlayışla, Türkçe 
sözcük ve tümcelerin bulunup kullanıldığı da görülmekte olup bunlardan günümüzde 
kullanılmayan birkaç ilginç örnek aşağıda verilmektedir.

Kanal: ark; arık.
İksa, istinat duvarı: yargın duvarı.
Kompresör: Taşdelen makinası.
Vali: İlbay.
Kaymakam: İlçebay.
... tarih; ..... numaralı tahrirata cevaptır.: ...günemeçli, ...sayılı yazıya karşılıktır.
Vekalet emirlerine arz olunur: Bakanlık buyrukluğu dileğimizdir (Antalya Su İşl. s  

58).

T.C.
NAFİA VEKALETİ

Üçüncü Daire Su İşleri
Müdürlüğü

T.C.
NAFİA VEKALETİ

3.Daire Müdürlüğü

T.C.
Üçüncü Daire Su İşleri

Müdürlüğü
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Yazı ve Çizim Tekniği Yönünden.

Proje, çizim, harita ve raporlar belirli gruplar halinde toplanarak kapaklı dosyala-
ra konulmuştur. Bu alt dosyalar da kalın karton klasörlere yerleştirilmiş olup bunların 
kapakları kendi doğal uzantıları olan kırmızı renkli, yassı örgülü kordonlarla bağlanmış-
tır. Aranılanların kolayca bulunabileceği biçimde, belgeler dosyalar içerisine genellikle 
düzgün ve sistemli yerleştirilmiş olup dosya ve klasör kapaklarında içeriklerini açıklayı-
cı antetler bulunmaktadır. 2004 yılında, 70 yaşını aşkın bu dosya ve klasörler yabancı 
markalı olup çelik mekanizmaları paslanmamış olarak bulunmakta idi.

 Harita ve detaylar genellikle ince aydınger ya da eskiz kağıdı ayarında, bu gün 
için kaliteli sayılamayacak saydam (şeffaf) kağıtlara çizilmiş olup bunlardan alınmış 
bazı ozalit kopyalar da yine dosyalar içerisinde bulunmaktadır.

Çizim paftalarında, antet ve kağıt boyutlarında standart bir büyüklük bulunma-
maktadır. Büyük boyutlu kağıtlar yaklaşık (A4) boyutunda katlanarak dosyalara konul-
muşlardır.

Yaklaşık 1.5mx1.2m boyutlarındaki 1/25000 ölçekli Dim ve Alanya ana haritası 
ise günümüzde pek rastlanmayan lifli, mumlu görünümlü ve daha kaliteli bir başka tür 
kağıda çizilmiş olup çok sayıda katlanmış olarak; sonuçta bir A4 büyüklüğünde dos-
yasında bulunmaktadır. Çalışmalarımız sırasında bu haritanın da katlanma yerlerinde 
kırılma ve yırtılma görülmemiştir (Belge 2.4.2.1). 

Harita ve çizimlerde çini mürekkebi, grafos kalem ya da trilin kullanılmış olmalı-
dır. Değişik renklerde çizgi ve boyamalar da sıkça kullanılmıştır.

Yazı ve çizimlerde yazı şablonu kullanılmamış tümü elle yapılmıştır. Gereken yer-
lerde pergel kullanılmıştır.

Resmi yazılar genellikle A4 ya da A5 boyutunda basılı, antetli kağıtlara  yazı ma-
kinası (daktilo) ile yazılmış olmakla birlikte el yazılı belgelere de rastlanmaktadır. Yazış-
malara ekli telgraf metinleri de standart basılı telgraf kağıtları üzerine el yazısı ve sabit 
kalem (kopya kalemi) ile yazılmış olarak bulunmaktadır.

Resmi yazı ve proje yüzlerine 5, 25, 50 kuruşluk damga ve 10 kuruşluk tayyare 
pulları yapıştırılmıştır.

MÜHENDİS ZÜHTÜ’NÜN DİM RAPORU VE İÇERİĞİ

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü arşivlerinde bulunan ve Mühendis Zühtü imzasını ta-
şıyan 1933 tarihli rapor, Antalya’da, 22 Temmuz 1925 tarihli ‘Su İdarelerinin Taksimat, 
Teşkilat Ve Vezaifi Hakkında Talimatname’ye (Bölüm 1.4.) bütünüyle uygun olarak ha-
zırlanan ilk ve özgün bir çalışma olup, o günlerden günümüze ayrıntılı teknik ve tarihsel 
bilgiler aktarmaktadır.

(Belge 2.4.2.2.)’de görüldüğü üzere 9. Posta’nın Oba Çayı’nı da kapsayacak Dim 
Çayı Havzası tetkikleriyle ilgili olarak ”Mühendis Zühtü ve fen memurunun hazırlayıp 
imzaladıkları iş programını Halil Bey 9 Eylül 1932 günü onaylamıştır. Aradan 1 yıl geç-
meden 2/6/1933 günü, Birinci Havza (Dim) dosyası ikmal edilerek Üçüncü Daire Su İş-
leri Müdürlüğü’ne takdim kılınmıştır. Dim Köprüsü raporunun altında 29.10.1932 tarihi 
görülmektedir (Belge 2.4.2.3). Buradan da anlaşılıyor ki; Mühendis Zühtü ve arkadaşları 
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Belge 2.4.2.3. Dim köprüsü raporu. 29 Ekim 1932

Belge 2.4.2.4. Dim klasöründen:  Mühendisin düşleri!
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1932 yılının Cumhuriyet Bayramı gününde bile çalışarak dokuz ay gibi kısa bir süre içe-
risinde Dim raporunu tamamlayabilmişlerdir.

Dosya içerisinde bulunan bir karalama kağıdı bu yoğun çalışmalar içerisinde kimi 
zaman mühendislerin de düşlere daldıklarını gösteriyor (Belge 2.4.2.4.).

Dim ve Oba Çay havzaları (MI, MII) ve o günlerde “Alaiye” adıyla anılan ilçe mer-
kezi bir bütün olarak 1/25 000 ölçekli bir genel yerleşim planı üzerinde gösterilmiştir 
(Belge 2.4.3.1.).

Bu ana haritadan başka; Dim ve Oba çaylarının tüm kolları, kaynaklarından baş-
layarak ana yatağa ve denize değin araştırılmış, en ve boy kesitleri çıkarılmış, debileri 
ölçülmüş, üzerlerindeki köprüler, tarihi yapılar, değirmenler, işaretlenmiş, relöveleri çı-
karılmış, açıklamalar yapılmış; jeolojik ve doğal durum, ormanlar, ilgili çizimlerde be-
lirtilmiştir. Gerekli haritalar (1/5000, 1/1000, ..,1/100) gibi uygun ölçeklerde çizilmiş 
olup bunların tümü belirli bir düzen içerisinde; izlenebilir ve anlaşılabilir olarak dosyalar 
klasörler içerisinde yer almaktadır.

Örneğin (Belge 2.4.2.5.)’de Dim’in denize döküldüğü bölgenin 1/1000 ölçekli bir 
haritası görülmektedir. Burada eski köprü, karayolu, tarihi kalıntılar, taşkın sınırı, .. çizil-
miş olup hemen yanda durum yazılı olarak anlatılmaktadır.(17) Çay ortasında oluşmuş, 
sazlarla kaplı bir kum, çakıl adacığının, “şakuli 1/200, ufki 1/400 mikyaslı maktaı” 
(düşey 1/200, yatay 1/400 öçekli kesiti) yine aynı belge içerisinde verilmiştir.

Haritada görüldüğü üzere o zamanki Alaiye-Gazipaşa yolu, Dim ağzına yaklaşınca 
kıyıdan içerilere girer, köprüyü dolanır gelirmiş. Yine bu belgede görülüyor ve anlatılıyor 
ki; Dim Çayı

“...denize doğru hemen amuden cereyan etmekte iken (dik akmakta iken) denizin 
teşkil ettiği bir kum seddesi ile karşılaşarak denize muvazi (koşut, paralel) bir vaziyet 
alır. ...sedde tulü (boyu) 600 m. yi bulur ve genişliği 20 ~ 40 m. arasında mütehavvil 
(değişken) ve bazı kısımlarda bir metreyi bulan irtifaa maliktir.”..

Antalya’nın doğal kumsallarında genellikle görüldüğü gibi, Dim boşalımında da 
eskiden da var olan bu durum günümüzde ırmak yatağına yapılan bazı müdahalelerle 
değişmektedir.

Dim Köprüsü.

Yukarıda belirtildiği üzere eski Dim köprüsünün kıyıdan 1 km kadar içeride 
(Blg.2.4.2.5.) olmasının nedeni, Dim gibi vahşi ve karasız bir ırmak üzerinde özellikle 
deniz kıyısında köprü tutturabilmenin zorluğu olsa gerektir. Alanya’nın hatta Antalya’nın 
doğu ile bağlantısını sağlayan bu köprü Dim raporunda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Zühtü Bey (Belge 2.4.2.3)’de …

“Köprü sağlam bir manzara arz etmez ve bir kimeti inşaiyeyi de haiz değildir. 
Hafif otomobiller bile güçlükle geçmektedir. ... bu köprünün yerine esaslı bir köprü-
nün yapılması lüzumu görülmektedir.”… denmektedir. Ancak bize bıraktığı belgeler-

17 1925 Sular Talimatnamesi’nin öngördüğü gibi.
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de bu köprünün o günün koşulları içerisinde 24.20 metreyi ahşap kirişlerle tek açıklıklı 
olarak geçmeyi başarabilen yerel ve özgün bir yapı teknolojisinin ürünü olduğunu gö-
rüyoruz. (Belge 2.4.2.6.)’da çizim ve fotoğrafta görüldüğü gibi, kenar ayaklar içerisine 
yatay olarak gömülen uzun direklerle her iki yakada yaklaşık altışar metrelik iki konsol 
oluşturulmuş ve kalan 12 metrelik orta bölüm de bunlara oturtulan ahşap kirişlerle ge-
çilmiştir. Burada dikkati çeken bir özellik de gömülü direklerin üst üste üç sıra halinde 
konması, takozlarla birbirlerine yük aktarmaları ve mesnede doğru konsol rijitliğinin 
artmasıdır.

Yapı çıkmalarını taşıtmak amacıyla aşağıdaki ana duvarlara gömülen bu tür ele-
manlara genel olarak “eli böğründe” adı verilmekte olup Alanya’nın eski, geleneksel 
binalarında da bu yapı biçimine rastlanmaktadır. Alanya İskele Meydanı’ndaki restore 
edilmiş bir binanın balkonunun altında, fotoğrafta görülen taşıyıcı elemanlar, eski Dim 
köprüsündeki gömülü konsollarla aynı yapı statiği anlayışının ürünleridir. Bu görüş, Zü-
htü Bey’in raporundaki “İki sene evvel köylüler tarafından inşa edilmiştir, tarzı bu 
civar köylülerin ekser kullandıkları şekillerdir.”  (Belge 2.4.3.3.) anlatımıyla da doğ-
rulanmaktadır.

Ancak Zühtü Bey iki yıl önce yapıldığını yazsa da Dim Köprüsü’nün daha eski 
tarihlerde de Alanya’lıları uğraştırdığı, aşağıda verilen “Alanya Belediyesi’nin 1 Kanu-
nuevvel 1330 (14 Aralık 1914) gün; 10 sayılı encümen kararı’ndan anlaşılmaktadır 
(Alanya Bld. Enc., s 39).

“Dim nehri köprüsünün inşası için ekteki keşif defterinde yazılı malzemeye 
takdir edilen fiyatlar mahalli rayice uygunsa da köprüye gerekli kereste parasız ola-
rak kesilip tedarik edilmekte olmasına ve yapımı da bu iş için Burdur sevkiyatından 
alıkonulmuş olan Hristiyanlar tarafından vücuda getirileceğinden ihaleye konma-
sından sarfı nazarla bir mutemet tayin edilerek emaneten yaptırılması ve inşaatın 
sağlam olmasına dikkat ve önem verilmesi görüşüyle Kaymakamlık makamına arz 
olunur.”

Bu karar sonucu yapılan köprü Zühtü Bey’in anlattığı köprü müdür, belli değil an-
cak; 1930’ların başında yeniden yapıldığına göre, 1915’de Belediye Encümeni’nin “in-
şaatın sağlam olmasına dikkat ve önem verilmesi görüşüne” uyulamadığı anlaşılıyor.

Ne denli sağlam yapılırsa yapılsın buradaki 24 metre uzunluğu(=açıklığı)nda bir 
köprünün Dim Çayı’nın (Q = 520 m3/s)’lik taşkın sularını geçiremeyeceği; er geç yıkılıp 
gideceği bellidir. Zühtü Bey’in anlattığı köprü ne zaman yıkılmıştır, önerdiği köprü ne 
zaman yapılmıştır bilemiyoruz ancak; TCK’nın 1953-54’lerde deniz kıyısında yaptığı 65 
metre uzunluklu köprü ikibinli yıllara değin görev yapmış; son olarak bunun yerine yapı-
lan 75 metre uzunluklu iki paralel köprü 2004’de hizmete açılmıştır. Umulur ki; bu son 
köprüler Dim tarihinin en uzun ömürlü köprüsü olur. …

…

Bu bölümde (2.4.2.) ele alınan ön inceleme, araştırma çalışmaları (istikşaf) ve 
projelerin hemen ardından yöre akarsularından yararlanılması, zararlarından korunul-
masına yönelik olarak uygulama projeleri ve inşaat işlerine girişilmiştir. Çoğu zaman da 
ön inceleme, proje ve uygulama çalışmaları birlikte; koşut olarak yürütülmüştür. 

Antalya’da DSİ öncesi gerçekleştirilen başlıca sulama, taşkın önleme, bataklık 
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kurutma proje ve uygulamaları; sulamalar öncelikli olmak üzere aşağıdaki bölümlerde 
ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

2.4.3. ALANYA DİM SULAMASI

Antalya’da DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü belgeliklerindeki eski projeler arasında 
Alanya Dim Çayı ve havzasının gerek ön incelemeleri (istikşaf) gerekse sulama uygula-
ma proje ve raporları kapsamlı ve ayrıntılı olarak hazırlanmış iyi korunmuş olarak bulun-
makta idi. 2003 yılında buradaki klasörler dolusu belge, resim, harita, çizim ve projeler 
incelenip araştırılmış olup 1932-1950 yılları arasındaki Dim Çayı sulama proje ve uygu-
lama aşamaları bu bölümde sunulacaktır.

…

Belge 2.4.3.1. Mühendis Zühtü’nün haritasından (1933) Alaiye kasabası detayı. 2000’lerin 
başında Alanya. Zühtü Bey, Kale’nin güneyinde fotoğrafta görülen Dilvarda Burnu’nu çizmemiş! 
(O yalçın kayalıkların sulama mühendisini ilgilendirmemesi doğal!)
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Yukarıda anlatılan (Bl. 2.4.2) Mühendis Zühtü’nün Dim raporunun ardından, Alan-
ya bahçelerinin Dim’den sulanması için proje ve inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 
Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluk ve yokluk-
lara karşın Alanya’da Türkiye’nin ilk sulama projelerinden biri gerçekleştirilmiş; 1950’li 
yıllara gelindiğinde bu yöre Türkiye’nin en önde gelen seracılık, turunçgiller, muz üretim 
merkezlerinden biri olmuştur. Kış sonuna doğru çıkan, kalın kabuklu, dayanıklı, uzun 
(söbü-elipsoid), çekirdeksiz, dilimleri kolay ayrılan “Alanya portakalı” o günlerde bu 
günkünden daha ünlüdür.

“Dim-Alanya sulaması, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk el attığı sulamalardan 
biri olup muvaffak olmuş bir eserdir ki,sonuçlarını her gören göz idrak etmektedir.”   
(Antalya Su İşl. s.55)

Alanya’nın 70 yıl önceki ve bu günkü durumlarının kabaca karşılaştırılması; Cum-
huriyet su işleri çalışmalarının, Dim araştırma raporları ve projelerinin verimli sonuçla-
rının daha iyi görülüp anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALANYA

Bin dokuz yüz otuzların beş bin nüfuslu Alaiye Kasabası bu gün yüz elli bini bulan 
sabit kent nüfusu ve yüz bini aşan turistik yatak kapasitesiyle dünyanın önde gelen 
turizm merkezlerinden biridir. Gerek tarım, gerekse turizm alanında Alanya, Cumhu-
riyet sonrasında Türkiye’nin en büyük değişim ve gelişim gösteren ilçelerinin başında 
gelir. Zühtü Bey’in haritasında (Belge 2.4.3.1) Alaiye’nin 70 yıl önceki mahalle ve ya-
kın yerleşim yerleri, yolları, köprüleri su kaynakları; örneğin Sugözü, Gülefşan pınarları, 
Kızlarçeşmesi görülmektedir. Birkaç cadde, sokak; kıyı ve yamaçları süsleyen bahçeler 
içindeki bir iki katlı evleriyle Alaiye o günlerde “bir asude bahar ülkesi”dir. Eski belge-
lerden yansıyan bu görüntüler; günümüzün otel ve apartmanlarla dolmuş Alanya ken-
tinde yaşayanlarda geçmiş günlere özlem uyandırabilecek niteliktedir. 

Milattan önceki çağların Korakesion kenti, Bizanslılar’ca Kalanoros, ortaçağda 
Kandelore, Leskadelor adıyla anılmış; 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keyku-
bat tarafından fethedilerek Alaiye adını almış; Selçuklu’nun Kışlık başkenti olmuştur. 
Selçuklu ve Karamonoğulları egemenliğinden sonra 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet 
adına Gedik Ahmet Paşa tarafından zapt edilerek Osmanlı topraklarına katılan Alaiye, 
ılıman iklimi, zengin doğası ile bir ticaret ve liman kenti olarak çok parlak günler gör-
müş; ancak zaman içerisinde önem ve zenginliğini yitirmiş, 20. yüzyılın başında yoksul-
luk ve ekonomik sıkıntılar içerisinde bir Anadolu kasabası konumuna düşmüştür.

Alanya’nın tarih boyunca ve Cumhuriyet öncesinde başlıca ekonomik faaliyetlerin-
den biri keresteciliktir. Dim Çayı’nın bu faaliyette önemli bir katkısı vardır. Alanya’nın dağ-
larından, yaylalarından kesilen çam ve sedir ağaçları, Dim Çayı ve kollarında yüzdürülerek, 
suyun sürükleme gücünden yararlanılarak denize indirilmiş; buradan genellikle Arap gemi-
lerine yüklenerek Mısır ve Avrupa ülkelerine satılmıştır. Cumhuriyet döneminde ormanları-
mızın gelişigüzel kesilip satılmasına son verilmiş; o dönemde turizmin adı bile duyulmamış 
olduğundan, Alanya ekonomisi esas olarak tarıma dayanmak zorunda kalmıştır.

Alanya ılıman, yağışlı Akdeniz ikliminin yanı sıra, kıyı düzlüklerinin hemen ardında 
1000, 2000 metrelerin üzerine yükselen Toroslar nedeniyle de özel bir mikro klimaya 
sahiptir. Bu dağlar; kışın kuru soğuk, yazın da kuru sıcak esen, yörede Poyraz adı veri-
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len kuzey rüzgarlarına karşı çok etkili bir doğal engel oluştururlar ve bitkiyi korurlar. Bu 
nedenle Alanya kıyıları ve yamaçları ülkemizin turunçgiller, muz üretimine ve seracılığa 
en elverişli; en verimli, üretken, değerli tarım alanlarıdır.

Alanya’da bol meyve ve turunçgiller yetiştiği Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ya-
zılmaktadır. Ayrıca 20. yüzyılın başlarında Mısır ve başka sıcak ülkelere gidip gelen 
kereste tüccarların görüp getirdiği tohumlar, fideler ve teknolojilerle Alanya’da muz ve 
başka sıcak iklim bitkileri yetiştirilmesi ve turunçgiller üretiminin geliştirilmesi eğilim-
leri görülmeye başlanmıştır. 

Alanya’nın turizm öncesi gelir kaynaklarından birisi de ipekçilik olup İlçe 1940’la-
rın başında “Senevi(18) 60 000 kilo ipek kozası ihraç eder.” (Antalya Su İşl., s 63).

DİM ÇAYI

Bahse konu sulama projesinin kaynağı olan Dim Çayı Alanya İlçe Merkezi’nin 7 
km. doğusunda denize dökülür. Günümüzde kent ve turizm alanları içerisinde kalan bu 
kesimde, ırmağın akışa göre sağında (batı) Tosmur; solunda (doğu) Kestel Belediyeleri 
yer alır. Buradan yukarılara doğru doğal güzellikler sergileyen çayın her iki kıyısında 
turistik lokantalar, dinlenme yerleri açılmıştır. Ünlü Dim Mağarası da Dim Çayı’nın sol 
yakasında Kestel sırtlarında yer almakta, turizme hizmet etmektedir. 

Dim Çayı üzerinde, kıyıdan 8 km içeride 1997-2009 yılları arasında yapımı ta-
mamlanan Dim Barajı bulunur. Bunun yukarısındaki 7 kilometrelik bir kesimi baraj gölü 
kaplar. Mühendis Zühtü’nün 1932 yılındaki rapor dosyalarında bulunan Dim Çayı ve 
kollarına ait boy en kesitlerde (Bkz. Blg 2.2.1, Blg 2.2.2) görülen boğazların, kanyonla-
rın büyük bölümü bu gün baraj suları altındadır.

Dim Barajı (Bkz. Bl. 2.5.2, Blg. 2.5.5.) ile, 5312 ha alanın sulanması, Alanya’ya  
içme suyu sağlanması ve aşağıda kurulu 38 MW gücündeki HES ile yıllık 123 GWs 
elektrik üretilmesi ve amaçlanmıştır.

Barajın gövde yüksekliği 123.5 m; kret kotu 173.5 m olup arkasında 253 milyon 
metreküp su birikecektir. Dolusavak kapasitesi Q = 1242 m3/s dir.

Dim Çayı’nın bazı hidrolojik karakteristikleri şöyledir (Yıl: 2003).
Beslenme Havzası (Deniz kıyısında) : A =  219 km2

Ana yatak uzunluğu : l  = 30 km
Ölçülmüş en büyük debi : Qmaks. = 520 m3/s (2.12.1983)
Uzun yıllar ortalama debisi : Qort.     = 15.5 m3/s
Ortlama yaz debisi : Qyaz     = 2~3 m3/s
En az debi : QMin.    = 1.5 m3/s (Kasım ayında)
Su kalitesi : Seylap zamanlarından maada berrak, kabil-i şurb(19) ve yazın se-

rindir. 1930’ların bu ifadesini günümüz diline çevirirsek: Taşkın zamanları dışında içi-
lebilir

18 senevi: yıllık
19 İçilebilir
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PROJE VE UYGULAMA AŞAMALARI

Oba Çayı’ndan iletilen sudan yararlanabilen bahçelerde elde edilen yüksek gelir, 
Alanya çiftçilerinin sulamaya olan talebini arttırmış ve 1930’ların başında Su İşleri Dai-
resi’nin bu işe el atmasıyla köklü çözüm arayışları hız kazanmıştır. 

Zühtü Bey’in genel yerleşim haritasında (Belge 2.4.2.1 ve 2.4.3.1), 7595 metrelik 
bir kanalın açılmış olduğu görülmekte; (Belge 2.4.3.2)’de bu durum doğrulanarak, pro-
je mucibince hafriyat yapılmakta olduğu bildirilmektedir. Yine bu yazıda belirtildiğine 
göre:

“...Vilayetin müsaadesiyle Alanya’ya derdest-i sevk olan Perforatric taşdelen 
makinası ile işlerin pek seri olarak ilerleyeceği kaviyyen memuldür...” (kuvvetle umul-
maktadır)

“Taşdelen makinası” (Foto 2.4.3.1) o günlerin yazışmalarında da sık anılan bir 
efsanedir. Günümüzde “kompresör” olarak adlandıran bir kaya delme makinasıdır. 
“Perforatric” de bu aracın markası olmalıdır. Motor gücüyle üretilen basınçlı hava hor-
tumlarla darbeli tabancalara iletilerek kayalarda birkaç cm çapında, birkaç metre uzun-
luğunda delikler açılır ve dinamitler bu deliklere yerleştirilerek patlatılır.

Bu makinaya verilen ad bile o günlerde teknik dilde Türkçe arayışlarının güzel bir 
örneğidir. “Taşdelen makinası” yapılan işi en iyi tanımlayan en uygun addır. Ne var ki 
yabancı diller özentisi burada da öne çıkmış taşdelen sözcüğü çok uzun süre kullan-
mamış, unutulmuştur.

Bu makinanın olmadığı zamanlarda dinamitin konacağı delikler uzun çelik çu-
bukların kafasına balyoz ile vurularak açılır. Bir işçi çubuğu dik tutar, ikinci işçi balyozu 
vurur. Delik ilerledikçe dipte biriken toz ve kırıntıları temizlemek zorlaşır. Böylece kaya-
nın sertliğine göre bir deliğin açılışı saatler sürer. … Kompresör tabancalarında delgi 
çubuğunun içinde hava kanalı vardır. Basınçlı hava verilerek kırıntılar kolaylıkla dışarı 
püskürtülür.

Foto 2.4.3.1. Nafia’nın meşhur “Perforatric taşdelen makinasi”. 1934
Yine bir arıza anında olduğu anlaşılıyor; hortumun ucu adamın omzunda!
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Belge 2.4.3.2.  Dim-Alanya kanalı yıllık genel raporu. 1933-34 (Antalya Su İşl. s 91)
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Kaya kırma, kazı çalışmalarında çok büyük kolaylık sağlayan bu makine o gün-
lerin yazışmalarında da sık anılan bir efsanedir. Kırkgöz-Uzunkuyu kanallarının (Bkz. 
Bl. 2.4.4) açılışında da çok büyük yararlıklar göstermiş, “orada işin tatili dolayısıyla” 
tutuklanıp Alanya’ya sevk olunmuştur (derdest-i sevk). Böylece işlerin hızlı ilerleyeceği 
yolunda güçlü bir umut vardır (kaviyyen memul).

Makina’nın 1934 yılında Alanya’ya, hangi yoldan sevk olunduğu, hangi traktör ya 
da kamyonun arkasına takıldığı; ya da gemi ile mi getirildiği belli değildir.

…

(Belge 2.4.3.2)’de “ yeni atanan mühendis Şevki ve fen memuru Reşat beylerin de 
çizim ve sanat yapıları projelerinin hazırlanması ile meşgul oldukları” belirtilmektedir.

…

Antaya Su İşleri Müdürür Halil Oray’ın 27.1.1935 günlü yazısında (Antalya su İşl. 
s  56) bu konuda daha ayrıntılı bilgiler görüyoruz: 

“...Kasabanın en yakın deresi olarak Oba Çayı varsa da yazın bu su pek azal-
makta olduğundan ancak Oba köy bahçelerine yetişebiliyor. Bu düşüncelerle Alanyalılar 
Oba Çayı’ndan ileride ve kasabadan sekiz kilometre uzakta bulunan Dim çayından bir 
kanal ile kasabaya su getirmeyi kurmuşlar ve bunun için hükümete başvurmuşlardır. 
Nafıa Bakanlığı’nın emirleri üzerine bu kanalın geçeceği yerin profilleri ve hesapla-
rı hazırlanmıştır. Buna göre keşfi yapılarak 18.5 kilometre uzunluğunda açılacak bir 
kanal saniyede bir metre mikabı su geçireceği ve bütün inşaat 80 bin liraya mal olacağı 
hesaplanmıştır. Bunun 48 bin lirası alat ve edevat, dinamit ve köprüler ve su alınacak 
yerde bir mehaz gibi şeylere sarf edilmek üzere paralı kısımdır. Geride kalanı da 32 bin 
liralık amele işidir. Alanyalılar ameleyi kendileri vererek toprak kazma işini üstlerine 
aldıklarından Nafıa Bakanlığı’nı 5 bin lira para yardımı ile ...

...Kanalın Dim çayından alındığı yerin denizden yüksekliği 30 metre olup on bin-
de dört meyille akacaktır. Bunun için sekiz metre kadar bir irtifa kaybederek kasaba 
yanına denizden 22 metre kadar bir yükseklikle gelmiş bulunacaktır. Bahçeler bu ya-
maçlarda bulunduğundan geniş bir araziyi sulayabilecektir. Ve saniyede bir metre mikap 
su veren kanal bin hektar bahçeyi sulayabilecektir... Muz gibi kıymetli ve para eden 
meyveler getiren bu bahçeler kasabalıları geçindirmeye kafi gelecektir...”

Belgelerden anlaşıldığı üzere 1933 yılında projelerin hazırlanmasının hemen ar-
dından kanal kazı işlerine başlanmış ve büyük ölçüde yöre halkının kol gücüyle 1934 
Ocak ayına kadar 8.5 kilometre kanal açılmıştır. Ancak su yolu üzerinde projeye göre 
aşağıdaki “imalat-ı sınaiye”(20)nin de yapılması gerekmektedir:

Değişik uzunluklarda on altı tane betonarme su köprüsü (akedük).

Kanalın köy yollarını kestiği yerlerde sekiz tane ahşap ulaşım köprüsü.

Sekiz tane betonarme kapak.

Dim’den gelen suyu Oba Çayı’nın altından geçirmek üzere 20 m uzunluğunda 
betonarme bir sifon.

20 imalat-ı sınaiye: sanat yapıları.
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Ayrıca Dim Çayı’ndan su almak üzere bir regülatör.

Halil Oray’ın Antalya’da 3. Daire Su İşleri Müdürü olarak bulunduğu 1930’lu yıllar 
boyunca (Foto 2.4.3.2; 2.4.3.3)‘de görüldüğü üzere inşaat çalışmaları sürmüş; ancak 
sanat yapıları ve çok sert kayalık zeminlerdeki kazı işleri gerekli ödeneklerin ayrılama-
yışı ve ücretsiz amele bulunmasındaki güçlükler nedeniyle uzun yıllar boyunca tamam-
lanamamıştır.

1939 yılı sonlarında 3. Daire Su İşleri, 16. Şube Mühendisliği’ne dönüştürülmüş; 
Halil Oray’ın yerine de Niyazi Kiper Şube Mühendisi olarak atanmıştır. (Blg. 2.4.3.3)’de 
görülen genel yerleşim krokisi Dim sulama kanallarının o günlerdeki durumunu sapta-
maktadır.

Dim Sulaması için 1940 yılı başlarında hazırlanmış olan proje kapakları ve antet-
ler (Blg. 2.4.3.4)’de görülmektedir. Bunlardan anlaşıldığına göre.

Projeyi yapan: Kısım Mühendisi Rabi Üçer (Yük. Müh. İTÜ 1937). İmza tarihi: 
3.4.1940

Onaylayan 1: Şube Mühendisi Niyazi Kiper (1906 İbradı-1983; İTÜ 1931). İmza 
tarihi: 5.4.1940. Mühür: Nafıa Vekaleti Su İşleri Onaltıncı Şube Mühendisliği.

Onaylayan 2: Su İşleri II nci Mıntıka Şefliği. İmza tarihi: 17.4.1940-ANKARA. İmza: 
var (Yk.M. Şef.). Ad: Yok.

…

Çalışmaların 1940’lı yıllardaki ve daha sonraki gidişi Haşim Neğiş’in(21) anlatı-
mından özetlenerek aşağıda verilmektedir (Antalya su İşl. s 67). 

...bu projenin tahakkuku için daha iler iye götürmenin mümkün olmayacağı kana-
atına varılarak bu işden de vazgeçildi ve Devlet’ten yardım çareleri aranmaya başlandı. 
Bu meyanda, 1942 yılında İkinci Cihan Harbi’nin alevli olduğu sıralar maiyeti erka-
nıyla Alanya’yı ziyaret eden Bayındırlık Bakanı Ali Fuat Cebesoy’a durum anlatılarak 
yardımı istenmiştir. Ali Fuat Paşa Alanya’lıları çok haklı bularak Ankara’ya dönünce 
gereği yapılmak üzere konuyu Su İşleri Reisliği’ne havale etmiş ve yıl sonuna değin öde-
nek çıkarılarak inşaat işi 762 325.02 TL üzerinden yüklenici Rahmi Kartal ’a ihale 
edilmiştir.

1944 de bitmesi gereken bu işin süresi uzamış, maliyeti 1 253 286.77 TL’ye yük-
selmiş; sonuçta 31/5/1946 günü kabulü yapılmıştır. Ancak, kanala verilen suyun daha 
üçüncü kilometrede debisi sıfıra düşmüş; “çok arızalı olan güzergah üzerinde daha bir çok 
imalat-ı sınaiye tesisine” lüzum görülmüştür.

Bu arada halk susuzluktan geçim sıkıntısı çekmekte, bu işin her halukarda tahak-
kuk safhasına geçmesi için Beşkent’e heyet üzerine heyet göndermektedir.

Bunun üzerine projenin ikinci safhası 17/6/1946 günü müteahhit Cevdet Çak-

21 Haşim Neğiş: Alanya DSİ’de 1962-1972 yılları arasında görev yapmış olup “Dim-Alanya Sulaması 
Tarihçesi” başlıklı raporu (Antalya su İşl.,s. 65-75) Alanya ve DSİ açısından önemli bir belgedir. Haşim 
Bey’in oğlu Atilla Neğiş de 1965-2002 yılları arasında DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nde mimar olarak çalış-
mıştır.
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makçı’ya 230 953.08 TL’na ihale edildi. Bir çok sanat yapısı ve kanal kaplaması ile bir-
likte bu günkü regülatör, su alma yapısı ve çökeltim havuzu da bu ihale kapsamında 
1/11/1947 günü tamamlanmıştır.

1947 Haziran ayında kanalın işletmeye açılması için halk tarafından büyük bir 
kutlama programı hazırlandı. Herkes suya kavuşmanın heyecanı içerisindeydi. Çarşı ve 
mahallelerde davul zurnalar çalıyordu. Şehir içinde kanalın 27+300 kilometresi kutla-
ma yeri olarak seçildi, halı ve bayraklarla donatıldı. Tören yeri köylü ve şehirli halkla 
dolmuştu. Antalya Valisi, Su İşleri Şube Müdürü Sadık Taşkömür ve Alanya Kayma-
kamı günün mana ve ehemmiyetini belirten birer nutuk söylediler. Kurbanlar kesildi, 
kanları kanal suyuna akıtıldı.

Dört gün önceden regülatörden kanala 1 m3/s su salınmış, tören günü tören yeri-
ne ancak 300 l/s su gelebilmişti. Suyun yarısından çoğu kanal boyundaki düdenlerden 
ve zemin çatlaklarından zayi olmuştu. Bununla beraber Alanya bayramını yapıyordu. 
Çünkü haziran ayında bu yamaçlarda akar su görmek alışılmış bir manzara değildi. 
Halk ziyadesiyle coşmuş ve sevinçliydi. Üç gün boyunca davul zurnalı bayram yapıldı.

Bu kanalın (0+000) ile (8+000) kilometrelerinde zemin çok geçirimli; (8+000) 
– (15+000) kilometreler arası da düdenli mıntıkadır. Bu bakımdan bir süre sonra Alan-
ya’ya hemen hemen hiç su gitmemeye; suyun tamamı buralarda kaybolmaya başladı. Bu 
bakımdan 1947 yılında yine sulamadan vazgeçilerek, kaçaklarının önlenmesi ve kanal 
iyileştirme çalışmaları sürdürüldü. Ancak iş çok zor yürümekte ve genellikle keşif artış-
ları ortaya çıkmaktadır. Çünkü çalışılan arazi genellikle sarp ve kayalık olup yol bulun-
mamakta, yapılamamakta; çoğu yerde her türlü yapı malzemesi ve gereçlerinin insan ve 
hayvan sırtında taşınması zorunlu olmaktadır.

Sonuç olarak 1948 sulama mevsiminden başlayarak işletme personelinin sürekli 
olarak kanal başında bulundurulması, su kaçıran yerlerin kille tıkanması gibi geçici çö-
zümlerle de olsa Alanya ve köyleri susuz bırakılmamaya çalışıldı.

Böylece 1940’ların sonunda sulama tesisi çalışmaya başlamış ve sulanan bahçelerde 
kısa sürede çok önemli verim ve gelir artışları sağlanmıştır. Dim’in doğu yakasında bu-
lunan Kestel ve Mahmutlar köylüleri, sulamanın sağ sahile sağladığı nimetlerden ken-
dileri de yararlanmak için var güçleri ile çalışmaya başlamışlar, 1950’lerin başında sol 
sahile su iletecek sifon ve kanalların ihalesi yapılmıştır.

Bu arada Alanya tarafında kanalın üzerinde kalan arazi sahiplerinden yoğun su-
lama talepleri gelmeye başlamış ve ilk olarak 1954’de Hasbahçe Sulaması terfi istasyonu 
işi ihale edilmiştir. 1958 yılına gelindiğinde Alanya Belediyesi bu pompaya gerekli olan 
40 KW elektriği veremeyince Hirfanlı Baraj’ndan getirilen 236 HP gücünde, D-7591 
Ruston Dizel motopomp Hasbahçe sulamasında kullanılmıştır...

…

(Belge 2.4.3.5)’de, 17/6/1946 da ihale edilmiş bulunan “Alanya Dim Sulaması 
Regülatör ve noksan sınai yapıların ikmali ve işletme binası yapım işi”nin yüklenicisi 
Cevdet Çakmakçı’nın Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’ndan almış olduğu üyelik belgesi 
görülmektedir.

(Belge 2.4.3.6.), bu işin geçici kabul heyeti atama yazısıdır. TC Bayındırlık Bakan-
lığı Su İşleri Reisliği’nin 26/11/1947 gün; 6734 sayılı bu yazısına göre; geçici kabul işi 
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Belge 2.4.3.4. Dim-Alanya sulama kanalı proje kapakları (Nisan 1940).

Belge 2.4.3.5. Dim-Alanya sulaması yüklenicisi Cevdet Çakmakçı’nın ısparta sanayi ve ticaret odası 
üyelik belgesi.
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BELGE 2.4.3.6. Dim-Alanya sulaması geçici kabul heyeti atama yazısı. 26.11.1947 Adı yazılmamış ama o 
tarihte Bayındırlık Bakanı: Kasım Gülek.
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“Şube Müdürü Sadık Taşkömür, Merkez fen heyeti’nden Yük. Müh. Rabi Üçer (projeyi 
yapan) ve Yük Müh. İsmail Arıman’dan müteşekkil bir komisyon marifetiyle” yapılacak-
tır. Yazının altını Bayındırlık Bakanı imzalamıştır. Adı yazılı olmamakla birlikte o günün 
Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek’tir.

(Foto 2.4.3.4; 2.4.3.5)’de yukarıdaki heyetçe kabulü yapılan sanat yapılarından 
ikisinin günümüzdeki durumları görülmektedir.

DİM REGÜLATÖRÜ

Öyküsü 1932’de başlayan bu su alma, çevirme yapısı denizden 7 km içeride, Şu 
andaki Dim Barajı’nın 1 km akış aşağısında, çay yatağının daraldığı bir kesimde yer alır. 
(Foto 2.4.3.4)’de görülen Dim Regülatörü kendine özgü tasarım ve yapılış biçimi ile 
yetmiş yıla yakın bir süredir Alanya’ya hizmet vermekte olup Dim Sulama Projesi’nin en 
önemli öğelerinden biridir.

Dim Çayı’nın suyunu kabartarak sağ yakadaki ana iletim kanalına yönlendirmek 
amacıyla yapılmış bulunan bu yapının ana gövdesi günümüzde rastlanmayan bir özel-
lik göstermektedir. Bilindiği üzere, üzerinden su aşan bağlama gövdeleri ya da savak 
yüzlerine oyulmalar olmaması için bir dizi hesaplar sonucunda genellikle parabolik bi-
çimler verilmektedir. Dim bağlama (regülatör) gövde profili ise parabolik olmayıp yuka-
rıdaki şekilde görüldüğü gibi eğik düzlem; uzun eşikli (kalın kenarlı) savak biçimindedir 
ve bu haliyle de Dim Çayı’nın Q = 520 m3/s değerini aşan akımlarına dayanabilmiştir.

Yapı üzerinde giriş eşikleri, kapaklar, yıkama kanalları, çökeltim havuzu, yan du-
varlar,..gibi tüm işlevsel öğeler bulunmakta olup duvar ve gövdeler asıl olarak harçlı taş 
örgüdür (kagir). Regülatörün lojman işletme binası da büyük, sağlam ve ilginç yapısı ile 
daha çok uzun yıllar görev yapabilecek durumdadır.

(Foto 2.4.3.5)’de ana su alma yapısının (regülatör) 4 km aşağısında iletim kanalı 
üzerindeki en uzun su köprüsü (akedük) görülmektedir. Bu noktada Dim Çayı’nın sağ 
(batı) kıyısında sarp kayalıklar yükselmekte olup su yolu ancak bu şekildeki taş örgü 
kemerler üzerinden geçirilebilmiştir. Kemer gözü sayısından esinlenilerek bu yapı yöre 
halkı arasında “Oniki Delikli” olarak adlandırılmıştır.

Özetle; 1930’larda başlanılan Dim-Alanya sulama projesi 1947-48 de düzenli 
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Foto 2.4.3.2. Alanya-Dim Sulama Kanalı üzerinde 
köprü (akedük) inşaatı. Yukarıa ortada Halil Oray; 
Yıl:~1935-39

Foto 2.4.3.4. Dim Çayı üzerinde su alma yapısı (Regülatör). Hizmete açılış yılı-1947; fotoğraf 1950’ler.

Foto 2.4.3.5. Dim Regülatörü’nün 4 km aşağısında 12 gözlü, taş kemerli su yolu köprüsü (Oniki Delikli). 
Yapım yılı:1947

Foto 2.4.3.3. Alanya-Dim Sulama Kanalı üzerinde 
köprü (akedük) inşaatı. Fötr şapkalı Halil Oray; 
Yıl:~1935-39



2.4. Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Su İşleri

283

Be
lg

e 
2.

4.
3.

7.
 A

la
ny

a 
Di

m
 s

ul
am

a 
pr

oj
es

i i
nş

aa
t a

şa
m

al
ar

ı t
ab

lo
su

 (A
nt

al
ya

 s
u 

İş
l. 

s 
75

)’y
a 

su
la

m
as

ı y
ük

le
ni

ci
si

 C
ev

de
t Ç

ak
m

ak
çı

’n
ın

 ıs
pa

rt
a 

sa
na

yi
 v

e 
tic

ar
et

 o
da

sı
 

üy
el

ik
 b

el
ge

si
.



2.4. Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Su İşleri

284

olarak işletmeye açılmış, 1950-60’li yıllar boyunca; 1970’lere değin sürekli geliştirilip 
iyileştirilmiş, yeni eklentiler yapılarak yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye’nin ilk ve en 
önemli sulama projelerinden biri oluşturulmuştur. Bu işletme yöre ekonomisine çok 
büyük katkılar sağlanmıştır.

(Belge 2.4.3.7)’de bu projenin 1941-1968 yılları arasındaki yapım ve gelişim aşa-
malarını, önemli tarihleri, yapılan işleri, tutarlarını ve yüklenicilerin adlarını ayrıntılı bir 
tabloda göstermektedir.

Son durumu ile Alanya-Dim sulama projesinin 2003 yılındaki bazı ana özellikleri 
aşağıda sunulmuştur.

Sulama alanı (brüt) : 1350 ha (hektar).

Doğal (cazibeli) sulama alanı : 1230 ha (Büyükhasbahçe, Güllerpınarı, Kadıpaşa, 
  Saray, Şekerhane mahalleleri ve Cikcilli, Oba,  
   Tosmur,  Mahmutlar, Kestel, Kargıcak belediyeleri.)

Pompaj sulaması : 120 ha (Hasbahçe, Sugözü, Dimçay mahalleri.)

Su alma kotu : 30 m

Ana kanal debisi : 1,5 m3/s

Ana kanal uzunluğu : 58 km.

Alanya-Dim Projesi sulama alanlarının bakım ve işletme işleri 1997 yılından sonra 
bütünüyle yerel sulama birliklerine devredilmiştir.

Günümüzde deniz kıyısına yakın bölgeler büyük ölçüde yerleşim, turizm ve ticaret 
amaçlı kullanılmaya başlanmış olup 1350 hektar olarak görünen tarımsal sulama alan-
ları bu değerin çok altına düşmüştür. Ancak, Alanya İlçesi genelinde tarımsal etkinlikler 
eskiye oranla daha da artarak sürdürülmekte, tarım alanları 30 kotunun çok üstlerine; 
100, 200 metre yüksekliklere kaymış bulunmaktadır. İkibinli yılların başlangıcında 5312 
hektar olarak hesaplanan bu alanların yeni yapılmakta olan Dim Barajı’ndan sulanması 
planlanmıştır. Yeni projeler kapsamında 110 kotunun altındaki 3916 ha alan doğal akış 
(cazibe), 110-200 kotları arasında kalacak 5312 ha alan da pompajla sulanabilecektir.

2.4.4. KIRKGÖZLER-UZUNKUYU KANALI

Bölüm (2.2.3)’de ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere Kırkgözler, Antalya Kenti’nin 30 
kilometre kadar kuzeyinde, Döşemealtı Platosu’nun bitip Toroslar’ın birdenbire yüksel-
meye başladığı kesimde dağların etekleri boyunca açığa çıkan zengin su kaynaklarıdır. 
TC Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü’nün Antalya’da gerçekleştirdiği ilk önemli iş, bu 
Kırkgöz kaynaklarının suyunun güneye doğru iletilerek Döşemealtı Platosu’nun sulan-
ması projesidir. Bataklık kurutma, taşkın önleme amaçlarına hizmet etse de bu proje-
nin sulama işlevi ağır basar. Bu sulamanın ilginç bir yanı da yöredeki çok eski bir kanal 
ağının üzerine inşa edilmiş olmasıdır.

Kırkgözler-Uzunkuyu kanallarının açılışıyla ilgili olarak DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü 
arşivlerinde çok değerli belge ve fotoğraflar bulunmaktadır. 1934 tarihli bir raporda yer 
alan ..
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Foto 2.4.4.2.  Tepearası güney eteklerinde Döşemealtı Kanalı’nın başlangıç noktası. Sular Kırkgöz Kay-
nakları’ndan yeni açılan kanala çevriliyor. Haziran-1934

Foto 2.4.4.1. Tepearası’ndan güneye bakış; Kırkgöz Kaynakları. Ortadaki yol; eski Antalya-Burdur Şosesi. 
Kepez HES Kanalı bu şoseyi kesip geçer. Kaynakların sağ aşağısında, uzakta  Cavur Arığı (Evkaf Kanalı) 
görünüyor.
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“.. inşaat sırasında ve inşaattan sonra sular akarken alınmış 38 adet fotoğraf bila 
albüm, melfufen arz ve takdim kılınmıştır efendim.”

.. sözcüklerinden bu fotoğrafların yazı ekinde albümsüz olarak Sular Umum Mü-
dürlüğü’ne de sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu bölümde Kırkgözlerin, Döşemealtı yöre-
sinin, eski sulama sisteminin o günlerdeki durumu ve yapılan çalışmalar söz konusu 
belgeler ve (Büyükyıldırım 1994 ve Antalya Su İşl. 1972) ’den alıntılarla o günlerin bilgi 
ve verileriyle ele alınacaktır. Alıntı olan bölümler italik yazılmıştır.

1930’LARIN BAŞINDA KIRKGÖZLER VE ÇEVRESİ. 

Eski Antalya-Burdur yolunun yaklaşık 30. kilometresinde, düzlüğün bitip tepele-
rin başlamak üzere olduğu noktaya doğru gelinirken sulak bir alan içerisinden geçilir. 
(Foto 2.4.4.1)’de görüldüğü üzere sağdaki yamaç eteklerinden kaynayan sular güneye 
ve doğuya doğru yayılarak bir göl oluştururlar. 1934 tarihli yazışma ve raporlarda be-
lirtildiğine göre “Bu kaynaklar pek çok olup en büyükleri, Maltagözü, Ortagöz veyahut 
Tehnelli Pınar ve sonuncusu Örtülü Pınar”dır.

… “Kırkgöz denilen yerde ortada kahve olmak üzere iki parça olarak Kırkgöz 
Köprüsü vardır. Biri kahveden Burdur’a doğru olanı küçük ve kargirdir. Uzunluğu da 
190 metre olup sekiz gözlüdür. Ve genişliği iki buçuk metredir. İkincisi de kahveden An-
talya’ya doğru olanıdır ki büyük olup uzunluğu 475 metredir ve 33 gözlüdür. Bu da 
kargir ve dardır ve üzerine ağaç kirişler uzatılarak dört metreye genişletilmiştir. Fakat 
çürüktür. Ekseriya kazalar olmaktadır.”

...“ Büyüğünü Selçukiler’in yaptığı ve küçüğünün de daha eski olduğu yapılış tarz-
larından anlaşılmaktadır. Bunların göl sularını kabartarak Uzunkuyu’ya doğru akışı-
nın kolaylaştırılması için yapıldığı da onarlanmaktadır!”

Kırkgözler’de ilk etüd çalışmaları 1933 yılında yapılmış, gölde sandalla dolaşıla-
rak iskandil alınmış, debiler ölçülmüş, 1/2000, 1/1000, 1/200 ölçekli haritalar alınmış-
tır. “Bunları havi ve musaddak (onaylı) bir dosya Müdüriyeti Umumiye’de mevcuttur. 
(Dosya No: D:3 Po 9 H:2 M:I S: 3; Daire: 3, Posta: 9, Havza: 2,..). Mühendis Zühtü Bey’in 
bu çalışmalarda da yer aldığı eldeki çizim ve fotolardan anlaşılmaktadır.

Kaynakların debisi mevsimlere ve yıllara göre değişkendir. Kışın debi çoğalarak 
(20 m3/s), değerine çıkarsa da kurak yıllarda yazın (5 m3/s) değerine iner.

Bu gözlerden kaynayan sular köprülerin altından yolu geçip 2,5 kilometre doğu-
da “su yutan” olarak da anılan Bıyıklı Düdeni’ne dökülür. Kırkgözlerin genel durumunu 
ve Bıyıklı Düdeni ayrıntılarını gösteren, Mühendis Zühtü imzalı çizimler Antalya’da ar-
şiv dosyalarında bulunmaktadır. Bu çizimlerde düden girişinde bir tarihi bent harabesi 
ve “Bıyıklı Değirmeni” görülmektedir. Buradan anlaşılıyor ki; buradaki bent ve kapakla 
kontrol edilen suların yeraltına dökülmeden önce enerjisinden yararlanılmıştır. Burada-
ki Yantaçlar’a ait bir un değirmeninin 1950’li yıllara değin çalıştığı bilinmektedir (Bkz. 
Bl. 2.2.3).

Döşeme Boğazı’ndan geçip, Karasu Deresi’nden (şimdiki tahliye kanalı) akarak 
gelen sular da Bıyıklı Düdeni’ne dökülür. Taşkın dönemlerinde düden kapasitesi bu su-
ları yutmaya yetersiz kalınca sular kabarır ve tersine; batıya, Kırkgöz’e doğru akarak göl 
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düzeyini yükseltir, yukarıda anılan köprülerin altından, üstünden geçip dağ eteklerine, 
temiz su kaynaklarının üzerine doğru yayılır. Yağışlar kesilince, birkaç gün sonra sular 
yine eskisi gibi Bıyıklı Düdeni’ne doğru çekilir. Bu nedenle göldeki su yüzeyi ve derinlik-
ler de çok değişkendir. Kenarlarda sazlık ve bataklıklar vardır. 1933 Mayıs ayında va-
sati su seviyesi 272 m ölçülmüştür. Ortalama derinlik 2 metredir. En derin yer Maltagözü 
ve Tehnellipınar arasında taban kotu 261 m olup derinlik 11 metredir. 

KANALLARIN KAZILIŞI.

Kırkgöz kaynaklarının güney kesiminden su alarak Antalya’ya doğru ileten ve gü-
neydeki yerleşim ve tarım alanlarını sulayan; ancak zaman içerisinde alüvyonla dolup 
toprak altında kalarak işlemez duruma gelmiş bir kanal sisteminin varlığı yöre halkınca 
eskiden beri bilinmektedir. Cumhuriyet’in ilanından sonra halkın Kırkgöz sularından ya-
rarlanma istek ve çabaları artmış, ilk önce köylülerin yerel girişimleri ile bazı kanallar 
ayıklanıp, temizlenmiştir.

Bu çalışmaların düzenlenmesi yöre halkının katılımının sağlanmasında yörenin 
sözü geçen insanlarından Müderris Yalınlı Hacı Osman’ın (1861-1930) önemli katkı ve 
çabalarının bulunduğu, henüz devletin çalışmaları başlamadan önce; 1930’ların ba-
şında Evdir Han güneyine; Nebiler’e değin su akıtılmış olduğu yörenin yaşlı kişilerince 
anlatılmaktadır. Annem Kamile Büyükyıldırım’ın dedesi olan Hacı Osman, Korkuteli Mü-
dafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucularındandır (Milli Mücadelede Antalya 1996, s 66). Bu 
kanaların açılmasındaki çabaları ve otoriter kişiliği hakkında Döşemealtı yöresinde ve 
yukarıda Nebiler Yaylası’nda halen söylenceler anlatılır (Ercenk, 2011, s 186).

..

Bir miktar su akıtılmıştır ancak sulanacak alan çok geniş olup bu su yetersizdir. 
Yöre halkı; ileri gelenler, tarihi kanalların yeniden açılıp tarlalarının suya kavuşturulma-
sını istemektedirler. Su İşleri mühendislerince arazide yapılan incelemelerde de kanal 
izleri görülüp belirlenmiş; eski sulama sisteminin varlığı kuşkuya yer bırakmayacak bi-
çimde ortaya çıkarılmıştır. 1934 yılında çekilen (Foto 2.4.4.5)’de bu kalıntıların en canlı 
örneklerinden biri görülmektedir. Kireç çökeltileri (por) ile kaplı bu yapı Yukarıkaraman, 
Uzunkuyu-Nebiler yöresinde Evdir Han yakınlarında çukurca bir araziden suları geçire-
bilmek amacıyla yapılmış bir tür su köprüsüdür (akedük). Su yolları, değirmen yıkıntıları 
ile birlikte başka birçok tarihi kalıntılar bulunan bu bölge o günlerin Su İşleri raporla-
rında eski ”Lakeonya” kasabası olarak adlandırılmaktadır. Prof. Vedat Çelgin bu yöre-
nin, Termesos kentinin “Anidros” adlı bir alt yerleşim bölgesi olduğunu bildirmektedir. 
Yöreyi balık ağı gibi saran bir kanal sistemi ve değirmenlerin varlığı yine o günlerin 
yazışmalarına geçmiştir.

Ayrıca o dönemde, ana koldan ayrılan bir kanalın, Karabayır, Akkale, Varsak Köy-
lerine yöneldiği; Kepez Üstü’nden Kütükçü burnuna doğru bir kanal ağının bulunduğu 
bilinmektedir.

Ön inceleme ve keşifler sonunda eski Burdur yolundaki köprülerin batısından 
Kırkgöz Kaynaklarının suyunu alarak Uzunkuyu’ya doğru akıtmak üzere bir proje hazır-
lanmış ve yapılan keşifte toplam maliyet 48 000 (kırk sekiz bin) TL olarak bulunmuştur. 
1934 yılı nisan başında köylülerce kanal kazı çalışmalarına başlanılmıştır (Foto 2.4.4.2). 
Kazı işleri “Enhar-ı sairenin tathiri” –Küçük ırmakların temizlenmesi, ayıklanması- ka-
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nunu mucibince ve “mükellefiyet usulü” ile yapılmaktadır (Foto 2.4.4.4). Zorunlu bir 
çalışma söz konusudur ve (Foto 2.4.4.3)’de görüldüğü üzere atlı jandarmalar da bu 
çalışmaya gözcülük etmektedirler. Ancak yöre halkı da bu kanalların açılmasını baştan 
beri istemiş, çalışmalara gönüllü katılmıştır. Çalışan köyler şunlardır: Döşemealtı yöresi 
Çığlık, Yağca, Bahçeyaka, Karabayır, Piyadın, Nebiler, Karaman, Ahatlı, Göçerler, Duacı 
ve Yeni Osmanlı Yörükleri...

Böylelikle proje uygulamasında halk tarafından parasız yapılan işin yekunu 20 bin 
lira olarak tahmin edilmektedir. Devlet’in 5000 TL para yardımı olmuş; bunun ancak:

3900 lirası amele yevmiyelerine harcanmıştır.

697 TL alat, edavat (araç, gereç);

270 TL. mevad-ı infilakiye (patlayıcı madde);

17 TL  nakliyat bedeli olarak sarf edilmiştir.
Kaya hafriyatında Nafia’nın mevcut Perforatric taşdelen makinası da kullanılmış 

ve günde 80 lağım atılmak suretiyle işler tesri edilmiştir (çabuklaştırılmış).

Bölüm 2.4.3’te değinilen; (Foto 2.4.3.1)’de görülen taşdelen makinası Kırkgöz-
ler’de de yazışmalarda da karşımıza çıkıyor (Antalya Su İşl.) ve o günler için bu makina-
nın önemi ve değeri daha iyi anlaşılıyor.

…

1934 yılı ilkyazında bu kanalda yapılan (ve yapılamayan) işler. Bu baptaki hu-
lasa bervech-i ati (aşağıdaki gibi) arz olunur.

1- Mebdedeki(22) Yeni Kanal Hafriyatı: Gölden başlayarak eski yatağa kadar 
1200 metre uzunluğunda yeni kanal arz itibariyle (genişlik) proje mucibince açılmış-
tır. Ancak, bu kesimdeki çalışmalar su içinde yapıldığından ve alt kısımlarda yekpare 
kayalık zuhur ettiğinden umk (derinlik) itibariyle 0.60 metre eksik hafriyat yapılmış-
tır... Bir kısım inşaat mahallinin su içinde bulunması ve vaktin adem-i müsaadesi(23) 
 dolayısıyla işbu kısmın hafriyatı sonbahara talik edilmiştir.

Başlangıç kesiminde, su içindeki çalışmalar (Foto 2.4.4.2 ve Bl. 1.6.1 s 74’)’da 
görülmektedir. Bu kesimde ayrıca şu işler de yapılacaktır.

- Kırkgözler’de kanal başlangıcına 5000 liralık bir kapak konulması.
- Köprüden  kapağa  kadar  kanal  yanına  900  metre  boyunda  ve  10000  metre  mikaplık(24) 

toprak dolması(25) yapılması.

- Sular azalacağı için Antalya tarafındaki şose köprüsü bırakılarak kahveye kadar 
yolun toprak bir dolma ile geçirilmesi.

- Kahveden ileriye doğru dolmayı uzatarak ve sulara geçit verecek bir betonarme 
köprü yapılarak ikinci eski köprünün de bırakılması.

22 mebde: başlangıç
23 vaktin müsaade etmemesi
24 metre mikap: metreküp
25 toprak dolma: sedde (1932’de Türkçesini kullanılıyorlarmış!)
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Bu son ikisinin yollar idaresince yapılması Bayındırlık Bakanlığı’nca onaylanmış-
tır.

...Göl iki ay sonra asgari seviyeye inecektir. Ve kuruyacak kısım ile asgari sarfiyat 
bilmesaha(26) şose üzerinde yapılacak köprü debuşesi (sudan yüksekliği) ve radye seviyesi 
tesbit edilerek ayrıca arz edilecektir...

Tathirat Kısmı: km(8+500)’e kadar vasati arz(27), 3 metre, umk(28), 2 metre ola-
cak şekilde taş ve toprak kazılarak kanal ayıklanması işi, projeye muvafık olarak ikmal 
edilmiştir (Foto 2.4.4.3; 2.4.4.4). 

2- Kanal üzerinden geçen tarihsel yol ve köprüler.: Bu kesimdeki kazı çalışmaları 
sırasında tarihi kanal ile birlikte toprak altına gömülü kalmış iki de taş köprü bulunmuş-
tur. Bunlardan ilki Kırkgözler tarafında başlangıçtan (km 3+600)’de 3 metre açıklığın-
da, yerli taştan oyma, basık kavis kemerli köprüdür (Foto 2.4.4.6).

İkincisi de (7+300)’de tam kemerli (yarım daire) taştan örme köprüdür (Foto 
2.4.4.7). O günlerin yazışmalarında bu köprünün “Güllük Dağı’ndaki Büyük Termisos 
ile Döşemealtı Boğazı’ndaki harabelerini bağlayan eski yol üzerinde bulunduğu” bildi-
rilmektedir.

Küçük Termisos (Termesos) denilen yer, Kovanlık köyü doğusunda bu gün Der-
bent olarak adlandırılan bir tarihi yerleşim yeridir (Ercenk G. 2011). 1934 yılında çeki-
len fotoğrafta (Foto 2.4.2.2), Su İşleri Müdürü Halil ve Mühendis Zühtü beylerin oto-
mobilleriyle birlikte göründükleri yer burasıdır. (Foto 2.4.4.9) aynı yerde 2012 yılında 
çekilmiş olup yazışmalarda geçen eskil döşeme yol (antik yol) buradan yukarılara doğru 
sarmakta ve fotoğraflarda görülen gedikten geçip Melli, Bucak, Burdur’a doğru uzan-
maktadır. (Foto 2.4.4.10) ise Döşeme Boğazından aşağı doğru çekilmiş olup döşeme 
yol burada ayrıntısıyla görülebilmektedir.

 Yüksek kemerli köprü günümüzde Döşemealtı Belediye binasının hemen yakı-
nında, yerleşim alanı içerisinde kalmış bulunmakta; kemerin yüzünde tekerlek izleri 
görülebilmektedir. Bu derin izler; yaklaşık 3 m çapındaki bir kemerin 1,5 metrelik orta 
tümseği üzerinden çok uzun bir süreçte binlerce arabanın gelip geçmiş olduğunun 
kanıtlarıdır ki; bu arabaların nasıl olup da altlarının sürtmediği sorusunu da akla getir-
mektedir. Buna yanıt olarak; arabaların dingil aralıklarının çok kısa; ya da tek dingilli, iki 
tekerlekli oldukları düşünülebilir

O günlerde bu köprünün kuzeyinde bir de tahta köprü bulunmakta, Şefik Çiftli-
ği’ne giden otomobiller bu köprüden geçmektedirler.

3- Sanat yapıları: Kanalları işletmesi için zorunlu olan kapaklar, kontrol, boşaltım 
yapıları; bunların ayak ve duvar inşaatları, mekanik parçaları 1930’ların son derece 
kısıtlı koşulları altında yapılarak hizmete açılmış ve çalıştırılmışlardır. (Foto 2.4.4.10.1, 
10.2, 10.3, 10.4)’de sanat yapılarıyla ilgili ayrıntılar görülmektedir.

26 sarfiyat bilmesaha: debi ölçülerek
27 genişlik
28 derinlik
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Foto 2.4.4.4. Kazı işleri bütünüyle kol gücü ve kazma kürekle yapılıyor. Çalışmalara Döşe-
mealtı yöresi Çığlık, Yağca, Bahçeyaka, Karabayır, Piyadın, Nebiler, Karaman, Ahatlı, Göçerler, 
Duacı ve Yeni Osmanlı Yörükler köylüleri katılıyor. Kanalın üst kesimlerinde binlerce yıl önce-
sinden kalmış taş duvarlar ortaya çıkıyor.

Foto 2.4.4.3. Döşemealtı’nda tarihi sulama kanalının mükellefiyet usulüyle yeniden açılması 
çalışmaları (1934). Resmin solunda yukarıda, bir atlı, iki yaya jandarma görülüyor.
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Foto 2.4.4.9. Döşeme Boğazı alt kısmı-Derbent. (Foto 2.4.2.2) 1934 yılında burada çekilmiştir. 
Eskil döşeme yol yukarıda görülen gedikten geçer gider

Foto 2.4.4.10. Eskil (antik )yolun yukarıdan aşağıya doğru görünüşü. Üzeri taş döşeme olduğu 
için bu tür yollara döşeme denir. Aşağıdaki “Döşemealtı”nın adı da bu yoldan gelir. 
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Foto 2.4.4.10.1.  Kırkgöz kanallarına bir kapak ya da kontrol yapısı için harçlı taş duvar örülü-
şü. … Harcın içine konan bağlayıcı çimento mu, kireç mi belli değil!

Foto 2.4.4.10.2. Kırkgöz yakınlarında kanal üzerindeki bir kapak yapısının orta ayak inşaatı  
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Foto 2.4.4.10.3. Tamamlanmak üzere olan kapak-kontrol yapısında mühendisler Döşemealtı 
halkıyla bir arada

Foto 2.4.4.10.4.  Tamamlanmış, demir kapakları da konmuş bir kontrol yapısında mühendis-
ler. Karşılıklı fotoğraf çekimi
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4-Çiftearıklar: Kırkgözlerden km (8+500)’e kadar 3 metre genişlik, 2 metre  de-
rinlikte bir en kesit olarak giden kanal, Yeniköy güneyinde şose üzerindeki Hacı İsmail 
Kahvesi’nden sonra Burdur şosesinin batısına geçer ve yan yana iki kanal halinde Nebi-
ler’de sonlanır km (15+000). Çiftearıklar denilen bu kanalların (Foto 2.4.4.11) arasında 
1 metre kazılmamış kısım bulunmakta olup derinlikleri de yaklaşık 1 metredir. Akışa 
göre sol (doğu) kanalın genişliği 0,80 metre olup bunun suyu eski Lakeonya kasabası-
na (Uzunkuyu, Evdir Han civarı) iletilmekte; 1,20 metre genişlikteki sağdaki kanalın ise 
geçtiği yerlerdeki tarlaların sulanması amacıyla açılmış olduğu sanılmaktadır.

 Dar kanal evvelce köylüler tarafından temizlettirilmiş bulunmakta olduğundan 
bu sene diğer geniş kanal temizlettirilmiş ve bazı yerlerinde kanal tarafeyninde (yanla-
rında) otuz santim sıhanında (kalınlığında) teşekkül etmiş  por(29) (rüsubattan müte-
şekkil) kaya tabakalarında lağım atılmak zaruriyeti görülmüştür...

Kanalın umum tulü 15 kilometre bulunmasına ve birçok kısımlarda metre tulüne 
vasati olarak üç metre mikap hafriyat isabet etmesine göre alakadar köylülere yapılan 
tevziatta nüfusun azlığı dolayısiyle gayrı kabil-i tahammül(30) işler olduğu görülmüş 
bulunmakla.... bir kısım yerlerde müşkül safhaların sonbahara bırakılması muvafık gö-
rülmüştür. Bahusus çifte olarak devam eden kanal aksamında alakadar köylülerden be-
herine 75 metre tul isabet etmekte olduğu görülmüştür...

5- Boşaltım Kanalı: Eski, tarihi kanallar genellikle işlevlerini yitirip çalışmaz du-
rumda bulunduklarından Evdir Han’a kadar gelen sular, km (15+000)’den sonra doğal 
bir yatağa boşalamamakta; buralarda yayılıp bataklık oluşturmaktadır. (Foto 2.4.4.5.)’de 

29 por: su içerisinde erimiş kirecin taşının çökelip taşlaşması. Antalya yöresinde por tutma, porlanma 
olarak kulanılır.  Kireç çözücü sıvılara”por çöz” denir.
30 Dayanılması olanakasız

Foto 2.4.4.11.  Çiftearıklar. Kanallara su salındı, bin yıl aradan sonra yine tarihi kanallaradan 
sular akıyor 1 Haziran 1934.
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bu bölgenin çevreye oranla çukurca bir bölge olduğu, suların göllendiği görülmekte-
dir. Suyun uzaklaştırılması için km (18+000)’a kadar 3 kilometre daha kanal açılması 
gerekmiştir. Bunun için Evdir Han’a kadar gelen Çiftearıklar güneydoğuya çevrilerek, 
Uzunkuyu’nun 1 km güneyinde Antalya-Korkuteli şosesinin altından bir menfezle geçi-
rilip Kurudere’ye (Güğer Uçurumu) verilmiştir.

KANALLARA SU VERİLMESİ VE UMUMİ SEVİNÇ

1934 yazı başında yukarıda belirtildiği üzere kanallarda tamamlanması gereken bir 
çok eksiklikler vardır. Ancak; “..sulama mevsiminde sulardan istifade için bazı nevakısın(31) 
 ikmali sonbahara bırakılmak suretiyle ..” kanallara su verilmiştir...

... Kıkgözler-Uzunkuyu kanalının küşat(32) merasimi 1/6/1934 günü yapılmış ve 
sular Uzunkuyu ve oradan mevcut dere mecrası vasıtasiyle Kuruçay’a dökülerek deniz 
kenarına yakın Çakırlar köyüne kadar isale edilmiştir. Uzunkuyu’daki güzel çamlıklar 
arasından akan işbu sular oralara yeni bir hayat ve güzellik vermiştir...

Elyevm(33) su, Nebiler köyü civarına kadar akmakta, kanal civarındaki köyler 
arazisini sulamakta olup şimdiden bahçeler ve tarlalar tesis edilmeğe başlanmıştır. Su-
suzluk yüzünden her sene Korkuteli’ndeki yaylalarına giden işbu köyler halkı, bundan 
sonra zeriyetlerini(34) de buralarda yapacak ve yaylaya gitmekten vazgeçeceklerdir. Bu 
kanalın verdiği sulardan hasıl olan umumi sevinç, köylülerin bu kanaldaki çalışma 
yorgunluklarını izale etmiştir.

Bu suların akışı Antalya halkı için çok önemli bir olaydır. İlk çağlarda yapılarak kul-
lanılmış bir sulama sistemi, bin yıl (?) toprak altında yattıktan TC Cumhuriyeti dönemin-
de ortaya çıkarılıp işler duruma getirilmiştir. On sekiz kilometre kanal devlet ve halkın 
gönüllü işbirliği ile ve yalnızca kol gücü ile iki ay gibi kısa bir sürede açılmıştır. Yöre halkı 
ilk kez bir kamu hizmeti görmektedir. Daha önceleri buralarda birkaç sarnıçta biriken 
bir avuç su ile yetinmek zorunda kalan köylüler, evlerinin yanından, tarlalarından akan 
gür suları görmüşlerdir. 1 Haziran 1934 günü Kırkgözler’in başında yapılan açılış töre-
ninde  onur, sevinç ve geleceğe güven duyguları halkın ve tüm ilgililerin gözlerinden 
okunmaktadır (Foto 2.4.4.12; 2.4.4.13).

Benzeri tören ve şenliklerin Antalya kentinde de yapılmış olduğu (Foto 2.4.4.14; 
2.4.4.15)’den anlaşılmaktadır. Atatürk Caddesi’nde (Eski Uzun Sokak), Antalya Lisesi’nin 
biraz aşağısında kurulduğu görülen tak’ın iki ayrı yüzünde şu özdeyişler okunmaktadır.

- CUMHURİYET’TEN ÖNCE SU İŞLERİ DE YOKTU -
- YIKAN, BOĞAN SU ŞİMDİ BİZE CAN VERİYOR –
…
1934 başında Kırkgözler’den Nebilere kadar olan bölgede 1500 hektar tarım ala-

nı sulanmaktadır. Bunun için ana kanala (Q = 1.5 m3/s) su verilmekte, bunun yarısı ilk 8 

31 nevakıs: eksikler
32 küşat: açılış
33 elyevm: bu gün
34 zeriyet: ziraat, tarım
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Foto 2.4.4.14. Antalya’da TC  Su İşleri Tak’ı (güney yüz). 
YIKAN, BOĞAN SU ŞİMDİ BİZE CAN VERİYOR. Atatürk Caddesi’nde yukarı doğru bakış. Haşim 
İşcan henüz vali olmamış; cadde ortasındaki arıklar yapılmamış. Sağda en sonda görülen bina 
Antalya Lisesi binası dışında buradaki iki katlı evlerin tümü 1970’lerde yıkıldı, yerlerinde şimdi 
8-10 katlı apartmanlar var.

Foto 2.4.4.15 Antalya’da TC Su İşleri Tak’ı (kuzey yüz). 
CUMHURİYET’TEN ÖNCE SU İŞLERİ DE YOKTU. Aynı yerden Yenikapı’ya doğru bakış. Takın altın-
dakiler Su İşleri görevlileri. Sol yanda bayraklarla donatılmış bina, Su İşleri Dairesi olabilir?
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kilometrede “pirinç zeriyatı yapılan Yağca ve Çığlı karyeleri(35) arazisi ile Galip Paşa ve 
Şefik Bey çiftliklerinde” kullanılmaktadır. Sekizinci kilometreden sonraki Çiftearıklar’ın 
kapasitesi de kalan (Q = 0.75 m3/s) suyu iletmeye yeterli olmaktadır. Buradan sonra 
Karabayır, Uzunkuyu, Yukarı Karaman, Nebiler köyleri tarlaları sulanmaktadır.

“Köylüler bu sulardan azami istifade esaslarını hazırlamakla meşguldürler. Ge-
lecek senelerde her tarafta sulu zeriyata başlanacağından” toplam 3000 hektar kadar 
bir alanın sulanması gerekeceği düşünülmektedir. Artan talebin karşılanabilmesi için 
(Q = 3.0 m3/s) debiyi alıp iletebilmek üzere Kırkgözler’deki su düzeyinin yükseltilme-
si ve Çiftearıklar’ın ortasındaki kazılmamış kesimin de kazılarak “proje mucibince” 3 
metrekarelik tek kesite dönüştürülmesi düşünülmektedir.(36) Böylece bu kesim de  
(Q = 1.5  m3/s) su iletebilecektir.

İleride, Burdur yolu kıyısındaki Atalanı düzlüğünden Kepezbaşı ve Kepezaltı’ndaki 
kahveye kadar sular götürülecek, Vakıf Murat Paşa Çiftliği böylece sulanacaktır. Bura-
dan da denize kadar 10 kilometrelik bağlantı kanalları açılacaktır.

…
“Ayrıca ana kanalın şüt mahallinde suyun 3000 beygir tahmin olunan enerjisin-

den istifade olunarak sırası geldiği vakit elektrik ve kuvve-i muharrike merkezi kurul-
ması, fabrikalar tesisi” düşünülmektedir.(37) …

Açılan kanallara su verildikten sonra çekilen sular nedeniyle Kırkgözler’deki göl 
ve bataklık alanı da küçülmeye başlamış; 100 hektarlık bir bataklık kurutulmuştur. Böy-
lece bu projenin, sulamanın yanı sıra bataklıkların kurutulması ve taşkın önleme amaç-
larına da hizmet ettiği görülmektedir.

GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

Yapım öyküsü yukarıda anlatılan; Türkiye Cumhuriyeti’nin uygulamaya geçirdiği 
ilk sulama projelerinden olan Kırkgözler-Uzunkuyu Sulaması hizmete açıldığı 1934 yı-
lından bu yana ve günümüzde kullanılmakta, yörenin tarımsal ekonomisine büyük katkı 
sağlamaktadır. Bu sistem halk arasında “Evgaf Ganalı ya da Gavur Arığı” olarak bilin-
mekte (Büyükyıldırım 1994, Ercenk 2011); eski haritalarda da öyle yazmaktadır.

Sonraki yıllarda kanalın bakım, onarım ve genişletme işleri yapılmış, kanalın tümü 
3 - 3.5 m3/s debiyi iletebilecek duruma getirilmiştir. 

O zamanki raporlarda öngörülen “kuvve-i muharrike merkezi” yani HES; 1961 
yılında kurulmuş ve bunun için de eski kanala paralel olarak 20 m3/s’den büyük kapa-
siteli bir iletim kanalı açılmıştır (Bkz. Bl. 2.5.2). Bu bakımdan yukarıda Kırkgöz kaynak-
larında su yetersizliği ve  paylaşımı sorunları vardır.

Bu yöre tipik bir karstik arazi olduğu için kanal boyunca düdenler bulunmakta 
ve su kaçak ve kayıpları büyük sorun oluşturmaktadır. Bunun için DSİ 1970 ve 2000’li 
yıllarda eski Gavur Arığı’nda esaslı bakım, onarımlar ve yenilemeler yapmış, kanallar 
derinleştirilmiş, betonla kaplanmış, mekanik kapaklarla donatılmıştır.

35 karye: köy
36 Bu iş 1990’ların sonunda yapılmış aradaki bölge kazılarak Çiftearıklar birleştirilmiştir.
37 Burada 1961 yılında kurulan Kepez I HES’in gücü: 27.4 MW=36 740 BB’dir. Bu güç için (Q~18 
m3/s) debi kullanılıyor. O zaman 3000 BB güç tahmini yapılırken yaklaşık (2 m3/s)’lik bir debi düşünülmüş 
olmalıdır.
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Foto 2.4.4.16. Evdir Han batısında 2014 yılında da çalışmakta olan 1000 yıllık kanallar

Foto 2.4.4.17. Evdir Han batısındaki tarihi su ayrım yapısı. Su soldaki Çiftearıklar’dan gelip 
sağda üçe ayrılır. Bu üç koldan biri Evdir Han’a gider. Solda ana kanal üzerine yapılan kutu 
menfezin, tarihsel yapının (Büyükyıldırım G.1994, s 103; foto 15.11)’de görülenden özgün bi-
çimini bozduğu görülüyor. 
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Foto 2.4.4.18. Gavur Arığı’nda onarım. Ka-
nal çeperlerinden sızan suyun karstik-geçi-
rimli arazide büyük ölçüde yitimi dolayısıyla 
kanal tabanı ve yanlarda alt kesimlere be-
ton kaplama yapılmış. Üst kesimlerde kaya-
ya oyma tarihsel özgün yapı görünüyor.

Foto 2.4.4.19. Türkiye’nin her yerinde görüldüğü 
üzere plansız kentleşme sonucu yollar yükse-
liyor; eski yapılar ya gömülüyor ya da çukurda 
kalıyor.
Bu uygulamadan Yeniköy’deki tarihsel su kanalı 
da nasibini almış.

Foto 2.4.4.20. Kanal bu ızgaranın altında…
Kentleşmenin biraz daha yoğun olduğu kesimlerde ise dere ya da kanallar yer altına alınıyor.
Yeniköy kent merkezinde de tarihi sulama kanalının üzeri fotoğrafta görüldüğü gibi boydan 
boya kapatılmış.
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Döşemealtı sulaması DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce 1960-90 yılları arasında ge-
niş kapsamlı olarak ele alınmış ve 40 000 hektarlık Döşemealtı Planlama Raporu ha-
zırlanmış; ancak yaşama geçirilememiş; bölgenin yerel pompajlarla ya da göletlerden 
sulanması yoluna gidilmiştir.

Öte yandan Döşemealtı yöresi 1990’lardan sonra; 2000’li yıllarda büyük ölçüde 
sanayi ve yerleşime açılmış organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve büyük bir kentsel 
yerleşim yöreyi kaplamıştır. Bu bakımdan sulama yatırımları da yörede önemini yitir-
mektedir.

Yörede 1992 yılındaki araştırmalarımızdan (Büyükyıldırım, 1994) sonra bu kitap 
için 2014’te yeniden yaptığımız arazi incelemelerinde sulama sisteminin günümüzde 
de büyük ölçüde çalışmakta olduğu; ancak artık o eskil (antik) yapılardan çok az izler 
kaldığı gözlenmiştir.

1930’ların yazışmalarında adı geçen değirmenler artık görülemese de kanal sis-
teminin bazı kesimleri, özgün yapısı ile işlev görmekte; su iletmektedir. Bunlardan bi-
risi de Evdir Han’ın batısında ve güneyinde görülen kayaya oyulmuş kanallardır (Foto 
2.4.4.16). Bu Selçuklu hanı korunmaya alınmış bulunduğu için yakın çevresindeki tarihi 
su kanallarının da böylelikle korunarak günümüze değin işlevselliğini sürdürdüğünü 
görmek sevindirici biri durumdur. Ne yazık ki; Döşemealtı sulama sisteminin (Evkaf 
Ganalı; Gavur Arığı) bütününe baktığımızda bu durum tersine dönmektedir.

Örneğin Evdir, Han’ın batısında, (Foto 2.4.4.16)’da görülen kanal kesiminin 100 
m kadar yukarısında; kayalara oyulmuş su ayrım yapısının (Büyükyıldırım, 1994, s 103; 
foto 15.11)’de görülen durumu, 2014 yılında çok farklıdır. (Foto 2.4.4.17)’de görüldü-
ğü gibi ana kanal üzerine yeni yapılan betonarme kutu köprü, su ayrım yapısının tarih-
sel özelliğini büyük ölçüde yok etmiştir.

Yeniköy yukarı kesimlerinde tarihi kanal duvarları yine de yer yer görülebilmekte-
dir (Foto 2.4.4.18 ). Ancak yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde kanal (Foto 2.4.4.19) 
çok derinlerde kalmış, gömülüp gitmiştir. Kent merkezinde ise kanallar bütünüyle gale-
ri içerisine alınarak kapatılmış, tarihi doku yok olmuştur  (Foto 2.4.4.20).

Yukarıdaki bölümlerde değinilen ve 1934 yılındaki hali (Foto 2.4.4.6; 2.4.4.7)’te 
görünen olan taş kemerli köprünün günümüzdeki durumu ise daha üzüntü vericidir. 
Tarihi yapı bakımsız, doğa koşullarına karşı korumasız durumda ve hemen yanındaki 
demir kapakların fiziksel, görsel baskısı altında tarihsel kimlik ve görünümünden çok 
uzaklaştırılmıştır. (Foto 2.4.4.8). Ortaya çıkış süreci fotoğraflarlarla görüntülenen, Mü-
hendis Zühtü’nün halkla birlikte üzerine çıkıp fotoğraf çektirdiği (Foto 2.4.1.9); yani o 
yıllarda korunan, önem verilen bu tarihi yapının 2015 yılındaki hali günümüzde tarihsel 
yapılara verilen değer açısından çok düşündürücüdür.

2.4.5. AKSU, SOLAK KANALI

Antalya kent merkezinin 15 km kadar doğusundan geçen ve eski çağlarda “Kest-
ros” adıyla bilinen (Bl 2.2.2.)’de ayrıntılı anlatılan Aksu Irmağı bu bölge için çok önemli 
ve üzerinde kurulu baraj, HES, sulama tesisleriyle Türkiye’nin her bakımdan en iyi de-
ğerlendirilip yararlanılan akarsularından birisidir. Bu ırmak üzerindeki asıl büyük proje-
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ler 1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan sonra gerçekleştirilmiş olmak-
la birlikte daha önceki dönemlerde de sulama amaçlı çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalardan ilki Aksu-Solak Kanalı’dır. Bu kanal (Bl.2.4.2.) de belirtilen ‘eve-
li istikşafat’ın (ön incelemelerin) hemen ardından açılmıştır. Antalya Su İşleri Müdürü 
Halil Oray imzalı ve 27/1/1935 tarihli yazıda bu konuda aşağıdaki bilgiler verilmektedir 
(Antalya Su İşl. Sf. 57).

“...Bu ovada suyun batı taraflarında birçok köyler vardır. Bu köyler yazın tar-
lalarını sulayamazlar. Çünkü Aksu beş altı metre derinden akmaktadır. Alaylı Köyü, 
Mustafa Bey Çiftliği ve diğer bir çiftlik ile Dumanlar Köyü, Yeniköy ve Solak köyleri 
tarlaları bu sudan alınacak bir kanal ile sulanabileceği anlaşıldığından halkın müraca-
atı üzerine kanal profili yapılmış ve imece usulü ile 934 yılı nisan iptidalarında köylüler 
bu kanalı kazmaya başlamışlardır. Ve iki ay içinde bitirilerek sular akmıştır. Kanalın 
keşfi 60 000 metre mikap bir toprak hafriyatıdır. Yalnız kazma kürek tedariki için pek 
az bir para sarf edilmiştir. ... Bu kanal on kilometre tulünde olup saniyede bir metre 
mikap sarfiyat vermektedir. Bu su ile bin hektarlık bir yer sulanabilecek, portakal, limon 
vesaire gibi bahçeler yetiştirilecek, susam, darı gibi şeyler ekilecektir. Kanalın nihayeti 
Aksu şose köprüsünden üç kilometredeki Solak köyündedir. İleride bu köyden şoseye kadar 
kanal uzatılabilecektir. Şimdilik Solak köyüne kadar tarlaları sulayan sular bir kol ile 
köyün altından yine Aksu’ya akıtılmaktadır.”

(Foto 2.4.5.1; 2.4.5.2)’de 1934 yılı yaz başlarında Aksu-Solak Kanalı kazı çalış-
maları ve suların kanala verilişi görülmektedir.

Foto 2.4.5.1. Aksu-Solak Kanalı su alma ağzı. Mayıs 1934
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2.4.6. TAŞKIN ÖNLEME VE BATAKLIK KURUTMA ÇALIŞMALARI

Erken Cumhuriyet döneminde taşkınlar, bataklıklar ve bunlardan kaynaklanan 
sıtma hastalığı önceki bölümlerde de belirtildiği üzere Antalya bölgesinde de su işleri 
açısından en önemli sorunları oluşturmakta, üzerinde en çok uğraşılan, öncelikli işlerin 
başında gelmektedir. 1930’lu yıllarda 3. Daire Su İşleri’nin, istikşaf çalışmalarının ar-
dından önleyici inşaat çalışmaları yaptığı başlıca bataklık ve taşkın alanları şunlardır:

Kırkgözler-Kepezbaşı-Uzunkuyu: (Bl.2.4.4)’de anlatıldığı üzere bu proje asıl ola-
rak sulama amacına yöneliktir; ancak Kırkgözler’deki göl ve bataklık alanın küçültülme-
sine de dolaylı olarak hizmet etmiştir.

Elmalı-Karagöl: Elmalı Ovası’ndaki Karagöl’ün suları Değirmen Düdeni’ne boşalır. 
Yağışların çok olduğu yıllarda bu ayak yetersiz kaldığından sular ovaya yayılmaktadır. 
Bunun önüne geçmek üzere 1935 yılında 2,5 kilometre uzunluğunda yeni bir tahliye 
kanalı açılmasına başlanmış, iki yüz metre uzunlukta 4880 metreküp toprak kazılmıştır 
(Antalya su İşl., s 121).

Serik-Kürüş ve Karagöl: Serik ilçesi güneyinde Köprüçay’ı sağ yakasındaki Kürüş 
köyündeki göl bataklık 1934 yılında kanallar açılarak kurtulmuştur.

Daha yukarıda Aspendos yakınlarındaki Karagöl’ün kurutulması için 1600 metre 
uzunluğunda bir kanal açılması planlanmış ve 1935 yılında 1800 metreküp kazı işi ya-
pılarak bu kanalın 1140 metresi açılmıştır.

Antalya kent çevresi bataklık kurutma çalışmaları:

… 10 Ekim 1935 tarihinde Vali Saip Örge’nin başkanlığında toplanan sıtma 
komisyonunda Kadın Deresi’nin temizlenmesi, fabrika ve değirmen sahiplerinin Yedi-
arıklar’ı temizlemesi, Meydan Mahallesi’nde Muhacir Arığı’nın denize ulaştırılması, 
bozuk arıkları yararlananların tamir etmesi, arıkların üzerine köprü yapılması,… gibi 
bir dizi kararlar alındı. 

Foto 2.4.5.2. Aksu-Solak Kanalı’nda İmece usulü çalışan köylüler. Nisan, Mayıs 1934
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Kadınyarı deresi ve Düden Çayı’nın oluşturduğu bataklığı kurutmak için Sıtma 
Mücadele Kanunu’nun 6. Maddesi gereği 15-60 yaşarası erekler beş işgünü “Kaçar Ali 
Bahçesi” yanındaki inşaatta çalıştırılacaklardır. 1 Ekim 1936 günü başlayacak mükelle-
fiyeti nakden ödeyeceklerin 2 lira ödemesi gerekmektedir.

1945 yılı itibariyle Zeytinköy bataklığı hariç Antalya şehri dahilindeki bütün ba-
taklıklar kurutuldu.  …

Sivrisinek yatağı ve sıtma yuvası olan Kadın Yarı’nın (Bkz. bl. 2.2.2) sürekli te-
miz tutulması amacıyla Düden nehrinden kanal açılarak dereye su salınması planlandı. 
Bu amaçla başlatılan çalışmalar Kör Salih Köprüsü’ne ulaştırıldı. … (Güçlü M. 1997, 
s 82). 

KESTEL GÖLÜ TAŞKINLARI

Kestel Ovası, Bucak İlçesi’nin 10 km kadar güneybatısında yer alır. Burdur’dan 
Antalya’ya doğru gelirken karayolunun sağında (batıda) 2331 metre yükseklikte Kestel 
Dağı görünür. Kestel Köyü bu dağın güneydoğu eteklerinde; göl de köy ile karayolu 
arasındadır

Büyük oranda Burdur İli sınırları içerisinde kalan bu yöre günümüzde DSİ Isparta 
bölgesine bağlıdır. Ancak Isparta’da Bölge Müdürlüğü‘nün kurulduğu 1969 yılı önce-

Foto 2.4.6.1. Antalya Valisi Saip Örge, Su İşleri 3. Daire Müdürü Halil Oray ile bir şantiye ziyare-
tinde. Ortada soldaki Vali; onun yanında elinde şapkası olan Halil Bey.
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sinde Kestel’deki tüm taşkın sorunları ile Antalya’daki Su İşleri 3. Daire ve 13. Bölge 
Müdürlükleri uğraşmıştır.

Kestel Gölü asıl ve sürekli olarak Pınarbaşı Gözleri’nden beslenir. Yaz kış akan ve 
Kestel yöresi için yaşamsal önem taşıyan bu kaynaklarla ilgili olarak (Antalya Su İşl. s 
119)’da özetle aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

Pınarbaşı Gözleri.

Bu kaynaklar, Kestel Köyü yukarısında Dut Deresi Boğazı’nın bittiği düzlükte, 
300x500 metre boyutlarında bir alana yayılmış, 16 gözden çıkar. Büyük ceviz ağaçları 
altındaki bu bölge köyün güzel bir gezinti yeridir. Pınarlar yazın bile soğuk olup içimleri 
iyidir. 12/10/1932 günü kaynakların ölçüm ve gözlemleri yapılmış olup sonuçlar aşa-
ğıda verilmektedir. Yağışlı yıl ve mevsimlerde pınarların sayısı artar, debiler iki katına 
yükselir.

Bu gözlerin suları altışarlı iki kümede birleşerek iki ayrı koldan akarlar.

Kestel Değirmen Suyu (423 l/s): Başlıca kaynaklar Kırkgöz (316 l/s), Kovapınarı 
ve Köprüpınarı olmak üzere birleşerek Kestel Köyü ve Gölü’ne doğru akar. Bu sular kö-
yün 100 hektar tarla ve bahçelerini sular, kaynaktan 2,5 km aşağıda değirmen çevirir. 
Kırkgöz Pınarı’ndan alınan su da 1,5 kilometrelik bir künk boru ile köye iletilerek içme 
suyu sağlanır.

Kuşbaba Değirmen Suyu (206 l/s): Bu kol en önemlileri Asmapınarı (85 l/s) ve 
Hacıbey Pınarı (60 l/s) olan altı kaynağın sularıyla beslenerek 50 hektar tarım alanını 
sular ve gözlerden 1600 m aşağıda Kuşbaba Değirmenini çevirir. … Fakat yazın su-
ların azalmasından dolayı gündüzleri su, tarlaların sulanmasına verilmekte, geceleri 
değirmene bırakılmaktadır.

Bu iki kolun suları Paksu Bataklığı’na boşalır. Burada 300 ha alana pirinç ekil-
mekte, böylece Pınarbaşı Gözleri’nden toplam olarak 450 hektarlık bağ, bahçe, pirinç, 
susam ve darı tarlaları sulanmaktadır.

Taşkınlar.

Taşkın zamanlarında Pınarbaşı kaynaklarının yanı sıra Korkuteli (İstanoz; Marzu-
man) Çayı, Kademli Çay (Onaç), Kızılsu, ve Dut Deresi’nin suları Kestel Gölü’ne boşalır. 
Bu havzanın denize doğrudan yüzeysel bir bağlantısı olmayıp yağış suları, yöredeki çok 
sayıda düdenlerden; yeraltından Akdenize akar. Bu düdenlerden başlıcaları şunlardır: 
Hacıhatip Düdeni, Yusufboğdu Düdeni, Cilalı taş Düdeni, Toprak Düden, Susuz Düden, 
Kaplıca Düdeni.

Tarih boyunca düdenlerin yetersiz kalması, tıkanması nedeniyle sık sık sular yük-
selmiş, çok büyük alanlar sular altında kalmıştır. Erken Cumhuriyet döneminde ve ön-
cesinde yörenin en önemli sorunu bu taşkınlardır. Birçok evleri, tarlaları sürükleyip, 
çiğneyip geçen sular ovayı basar, Antalya-Burdur yolunu ulaşıma kapatır ve aylar bo-
yunca çekilmezdi. Bu taşkınların önlenmesi için Antalya Su İşleri örgütü 1932 yılından 
başlayarak 1970’lere değin pek çok emek ve çaba harcamıştır. Bu süre içerisinde, ku-
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rutma kanalları açılmış, düdenler temizlenmiş, kapalı havzanın sularını Döşemealtı’na 
boşaltan Kovanlık tüneli açılmış, havzaya akan Korkuteli Çayı,  Kademli Çay (Onaç) ve 
Kızılsu üzerine barajlar, sel kapanları yapılmıştır. Bunların sonucu olarak 30, 40 yıldır 
yörede büyük su baskınları görülmemekte ve eski taşkınlar artık halkın belleğinden de 
silinmiş bulunmaktadır. Ancak geçmişte yaşanan afetin boyutu ve alınan önlemlerin 
önem ve ciddiyeti o günlerin yazışmalarından günümüze yansımaktadır.

1931 Taşkını

Kestel taşkınlardan en büyüğü 1931 ilkyazında görülmüştür. 20 Mart günü baş-
layıp ovaya yayılan sular on gün içerisinde en büyük sınırlarına ulaşmış ve 5500 hektar 
alanı kaplamıştır. Azgın sular yamaç ve dere yataklarında 5 000 hektar alanı çiğneyip 
geçmiş, böylece taşkından zarar gören alanlar toplamı 10 500 hektarı bulmuştur. Köyler 
arası ulaşım kesilmiş, Antalya Burdur yolu 6 ay su altında kalmış, suların eski sınırlarına 
çekilmesi 15 aylık bir süre almıştır Konuyla ilgili olarak 3. Daire Su İşleri Müdürü Halil 
Oray’ın 1/2/1935 günlü yazısından derlenen ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

... En yaşlı köylülerden işitildiğine göre eskiden beri arada bir bu Kestel taşkını 
olur, köylüleri ekim işlerinden alıkor ve çok fenalıklar yaparmış. Bunun önüne geçmek 
için buraların ileri gelen derebeyleri tüm köylüleri toplar, düdenleri ve kapanan, bozulan 
dere ve çay yataklarını temizletir ve suların yayılmasının önüne geçerlermiş. ... Son otuz 
yıldır bu işlere bakan olmadığı için sellerin sürüklediği taş, kum, çakıl ve ağaç dalları ile 
dolan yataklar ve düdenler bu suları alamaz, sular ovaya yayılarak Kestel Gölü’nü besler 
idi...

İşte Kestel Ovası bu durumda iken... 1931 kışında dağlara çok kar düşmüştü. Mar-
tın on dokuzunda başlayan sürekli yağmurlar ve esmekte olan lodos yelleri, karları hep 
birden eritmeğe başladığından dört koldan (Istanoz(38), Kızılsu, Kademli Çayları(39) ve 
Dut Deresi) ilerleyen sel sularının yataklarından taşarak biribiri ardınca ovaya inmesi 
ve gölün kabaran sularının geri tepmesi yüzünden bütün düzlük sular altında kalmıştır.

En büyük suları İstanoz Çayı vermiş; Bozova, Anbahan Ovası, Kaplıca Düdeni 
ve Uğurluköy ovalarında göller oluşmuştur. Kızılsu ise Kuzköy(40) ve Karapınar köyleri 
yanında taşarak Uğurlu önündeki göl ile birleşmiştir. Kademli Çay, Antalya-Burdur 
şose köprüsünden başlayarak İncirlipınar, Dereköy, Koklan ve Kuşbaba önlerinden geçen 
boğazı kaplamış, ova ortasındaki Kekez çiftliği bir ada gibi kalmıştır.

5 500 hektara varan Kestel Gölü’nde su derinliği 1 metreden altı metreye değişti-
ğinden orta bir derinlik iki metre alınmak üzere: 5 500 000x2=110 000 000 m3 (yüz on 
milyon) metre mikap su toplanmış olduğu anlaşılmıştır.

Bütün tarlaları sular altında kalan, ekinleri bozulan Karaaliler Köyü’nde 10 ev 
yıkılmış ve iki kişi de hastalanarak ölmüştür.

Susuz Köy önlerinde Antalya-Burdur şosesi üç buçuk kilometre uzunluk, yarım 

38  İstanos (Istanaz): Korkuteli
39  Kademli Çay: Onaç Çayı (Bucak kuzeyinde, şimdi üzerinde iki baraj var.)
40  Kuzköy: Gündoğdu Köyü
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metre derinlikte sular altında kalmış; mürur, übur(41) tedarik edilen kayıklarla yapılmış-
tır. Antalya Burdur yolcuları ile köylülerin geliş geçişlerini yoluna koymak için Antal-
ya’dan iki kayık getirilmiş, köylüler de iki kayık yaparak ve bu kayıklar atlarla çekilerek 
yolcuların aktarmaları yapılmıştır.

Birçok köylü aç ve susuz kalmış olduğundan Cumhuriyet Hükümetimiz, Hilal-i 
Ahmer(42) ve türlü yollarla köylülere çabuk elden yardıma koşmuş; yiyecek, giyecek dağıt-
mıştır...

...Seller bu hızları ile on gün kadar akmış, karların erimesi bitince, Nisan başında 
bir yavaşlık ve durgunluk görülmüştür... Nisan, Mayıs ayları yağmurlu geçmiş; çaylar-
dan sular azar azar gelmeye devam etmiş; ancak Hacı Hatip, Yusuf Boğdu, Cilalı Taş ve 
Toprak düdenleri işlemekte ve suları çekmekte olduğundan Göl’de bir yükselme olmamış-
tır.  Yağışların arkası kesilince tebehhurat (buharlaşma) da yardım ederek 9/9/1931 de 
sular şoseden çekilmiştir (6 ay sonra!).

1931 yılında yapılan düden temizliği ve 1932 Mayıs’ından sonra görülen kurak-
lık sonucu göl alanı Paksu bataklığına kadar küçülmüş; Temmuz 1932’de yani taşkın 
başladıktan 15 ay sonra ovayı basan sular eski sınırlarına çekilmiştir...

Alınan Önlemler, Yapılan Çalışmalar

1931 yılı Mart’ında başlayan Kestel taşkını sonucunda ovayı kaplayan suların ku-
rutulması ve benzeri taşkınların yinelenmemesi için Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü 
çalışmalara aynı yıl içerisinde başlamış; “eveli istikşafatın(43) ikmali üzerine yapılan 
hafriyat, tathirat ve saire berveçh-i ati arz olunmuştur.”

  ...

Bu yolda yapılan işler 3 türlüdür:

1- Istanos, Kademli Çay, Kızılsu ve Kestel sularının sel yataklarını ayıklatmak ve 
yargın yapan yerlerini onaklamak.(44)

2- Ovadaki gölün düdenlerini temizlemek. (Ve ağızlarına çelik ızgaralar koymak.)

3- Ovaya gelen bütün suları düdenlere akıtmak için kanallar açmak.

İlk olarak 27/10/1931 tarihinde Istanoz Çayı’nın yargın yerinden ayrılan ve 
Kaplıca Düdeni’ne giden 3 kilometre uzunluğundaki kanal ile düden temizlenmiş ve 
Istanoz suları göle bırakılmayarak buraya verilmiştir...

41 mürur ubur: geliş geçiş
42 Hilal-i Ahmer: Kızılay
43 Ön incelemeler
44 Onarmak anlamında olmalı
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... Anbahan Gölü: 1931 yılında tamamen tathir(45) edilerek işler bir hale konulan 
taş düdeni sayesinde kuru bir hale gelmiştir... 

..Paksu bataklığının (Kestel Gölü) sularını alacak olan ve en çok su çeken toprak 
düden  temizlettirilirken... 30 metre kutur (çap) ve 8.5 metre derinlikte bir çukur açılmış 
ve düdenin eski yarık ve delikleri ile duvarlar bulunmuştur. Bu eski yapılar, düdenin 
tıkanmaktan korunması ve suların kıyıları yıkmaması için yapıldığı ve öncelerden beri 
buralar halkının bu düdenlerle uğraştıklarını göstermektedir. Bu duvarlar onarılmış ve 
yükseltilmiş ve beton oluk da yapılarak suların kıyılarını yıkmasının ve düdenin dolma-
sının önüne geçilmiştir. (Antalya Su İşl. s 114)

... Kestel ovasında kazılan kuyularda 12 metre derinlikte kiremit parçalarına 
rastlanmakta; ovanın pek uzun yıllardan beri dolmakta ve yükselmekte olduğu anlaşıl-
maktadır!...

Anbahan ve Toprak düdenlerin ve mecralerın tathiri ikmal edildiği takdirde yağ-
murlu mevsimlerde dahi su birikmesine imkan hasıl olmayacak ve ... Anbahan Gölü ismi 
Anbahan Ovası şeklini alacaktır(46) (Antalya Su İşl. s 103).

…

Bu işler Kırkgöz kanallarında olduğu gibi, yöre köylülerin her birinin ilgili yasa 
uyarınca yılda altışar gün zorunlu çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Bu köyler: Bucak 
kaza merkezi ile Susuz Köy, Karapınar, Avdancık, Kuzköy, Uğurlu, Eski Çiftlik, Karaveli-
ler, Kekez Çiftliği, Kestel köyü, Kuşbaba, Koklan ve Dere köyleridir.

... İşbu Kestel feyezan sahasında 934 senesi mayıs nihayetine kadar enhar-ı sai-
re(47)nin tathiri kanuua tevfikan 1358 mükellef amele altışar gün çalışmış olup cem’an 
8149 yevmiye tutmaktadır. Bunlardan başka mükellefiyetlerini ifaya gelmediğinden do-
layı da 412 mükellefe (yükümlü) mahalli idare heyeti tarafından nakdi cezalar hüküm 
ve tahsil olunmaktadır.

... sonuçta Nafıa Bakanlığı’nın bu işe ayırdığı iki bin lira gibi pek az bir tahsi-
satla Kestel ovası bu günkü hale gelmiştir. Ekli olarak sunulan 1/25000 mikyaslı kroki 
Erkan-ı Harbiye’nin 1/200 000’lik haritasından büyütülmek suretiyle meydana getiril-
miştir(48).

1931 yazında başlayan ve çalışmalar dört yıl süren çalışmalar sonunda yapılan 
işlerin bir bölümü, Su İşleri Müdürü Halil Oray imzalı; 1/2/1935 günlü bir raporda yer 
alan aşağıdaki tablolarda verilmektedir (Antalya Su İşl. s.119).

45 temizleme
46  Zühtü Bey’in bu sözü gerçekleşmiştir.
47 Küçük Nehirler
48 Bu gün Türkiye’nin her yerinin 1/25 000 ölçekli haritaları var.  O günlerde 1/100 000 ölçekli harita 
bile bulunamadığı; Erkan-ı Harbiye’nin (Genelkurmay) bulunabilen 1/200 000 ölçekli haritalarının pantog-
rafla 8kat büyütülerek elde edilen yirmibeşbinlikler üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor.
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No. Düden Adı. Hafriyat (m3).

1 Kaplıca düdeni 1 000

2 Susuz düdeni 1 000

3 Üç tepelerdeki Tilki İni düdeni 500

4 Cilalı Taş düdeni 500

5 Yusuf  Boğdu düdeni 100

6 Hacı Hatip düdeni 1 200

7 Kestel’deki toprak düden 1 450

8 Anbahan gölündeki taş düden 200

9 Anbahan gölündeki toprak düden 300

Temizlenen düdenler (1931-1934)

No. Ovaya gelen suları düdenlere akıtmak için  
açılan kanallar.

Uzunluk 
(m).

Hafriyat 
(m3).

1 İstanoz çayı sularını akıtmak için Kaplıca düdeni kanalı 3 000 6 000
2 Kızıl çay sularını akıtmak için susuz düdeni kanalı. 5 000 12 000

3 Kademli çay sularını düdenler arası kanalına vermek 
için açılan Kademli çay (Onaç) kanalı. 7 000 35 000

4 Kestel Değirmen sularını düdenler arası kanalına  
vermek için açılan Kestel suyu kanalı 2 000 3 000

5 Kuşbaba değirmen sularını düdenler arası kanalına  
vermek için açılan Kuşbaba değirmen suyu kanalı 1 000 2 000

6 Müşterek düdenler arası kanalı (Cilalı taş, Yusuf boğdu) 
düdenlerine akıtır. 700 1 000

7 Yusuf boğdu, Hacı Hatip düdenleri arasındaki kanal. 1 300 2 000

8 Samas Çayı’nın sularını Anbahan düdenine akıtmak için 
açılan kanal. 4 700 5 000

9 Anbahan gölünün sularını taş düdene akıtmak için  
açılan kanal. 300 1 000

10 Istanoz ve Kademli çay (Onaç) yataklarında. 10 000 13 000
Toplam 35 000 80 000

Açılan bağlantı kanalları (1931-1934)

1931 taşkını sırasında ve sonrasında çekilen ve daha sonra taşkınları önleme 
amaçlı olarak yapılan düden temizliği ve açılan kanallara ait 29 adet fotoğrafın da bu 
rapor ekinde gönderildiği bildirilmektedir. Raporlarla birlikte bu fotoğraflar da büyük 
olasılıkla DSİ Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunmaktadır. Antalya bölge arşivinde ise 
bu fotoğrafların tamamı bulunamamış; bulunabilenler arasından seçilenlerden beş ta-
nesi aşağıda verilmiştir (Foto 2.4.6.2-2.4.6.6.)
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Foto 2.4.6.3. Taşkında bütünüyle bir ada haline dönüşen Kekez Çiftliği. Fotoğrafa dikkatli ba-
kıldığında ada ile hiçbir bağlantının bulunmadığı görülüyor. Papatyaların bolluğuna bakılırsa 
taşkın kır çiçeklerine yaramış!

Foto 2.4.6.2. 1931 Kestel taşkınında, tüm ova su altında kalmış, kayıklarla halka ekmek dağı-
tılmıştır. Bu fotoğrafta büyük olasılıkla Karaaliler Köyü önünde biriken taşkın suları görülmek-
tedir.
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Foto 2.4.6.4.  Devlet ricali, bir bölümü sular altında kalan Antalya-Burdur şosesi üzerinde.

Foto 2.4.6.5.  Anbahan Gölü Taş Düden - 
1932. Kapalı havzalara gelen yağış suları bu 
düdenlerden girerek kilometrelerce yer altın-
dan akıp denize ya da kıyılara boşalır.

Foto 2.4.6.6.  Kestel havzasıın sularının altın-
da boşaltılması için kanallar açılıyor, düden 
tathiratı (temizliği) yapılıp ağzına süzgeç ko-
nuyor. 
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Önlemler Sonucu Sağlanan Kazançlar.

Üçüncü daire Su İşleri Müdürü Halil Oray imzalı, 1/2/1935 tarihli raporda Kestel 
yöresinde yapılmış olan çalışmalar sonrası tarımsal durum aşağıdaki gibi özetlenmek-
tedir (Antalya Su İşl.  s 115)

Göl kalmayınca ovadaki ekim İşleri: 1931 yılı güzünde başlamak üzere suyun 
çekildiği yerlerde köylüler yumuşak ve pek iyi bir toprak bulduklarından sürmeğe bile 
lüzum görmeden hemen tohum serpmeğe başlamışlar idi. İlkyazda da gölün çekilmesi 
ilerledikçe köylüler de tohumlarını buralara serpmeği ilerletmişler ve gölün solunu 
gütmeğe koyulmuşlardır. Bu tarlalar pek gür bir ürün vermiş olduğundan çok tarla 
kurtarmak için köylüler kanal ve düden temizleme işlerine koşarak gelmişler, 16’şar 
gün işlerini bitirinceye kadar çalışmışlardır. En yaşlı köylülerin bile ekildiğini işit-
memiş oldukları Gölcer denilen yerde ...  suların çekilmesi üzerine serpilen tohum-
lardan tarlalarda adam boyuna yakın bir uzunlukta ve bir kökten 20-25 kol salmış 
ve pek bol bir ürün vermiştir. Orak ve harmanları kışa kadar sürmüş ve köylüler 
taşkın yıllarında borçlandıkları borçlarını bile Ziraat Bankası’na ödemişlerdir. Üç 
yıldan beri köylüler bütün ovayı ekmektedirler. İki yıldan beri de Paks bataklığının 
olduğu yerde pirinç ekilmekte ve diğer yerlerde susam, darı, buğday, afyon gibi birçok 
türlü ekimler yapılmaktadır.

1940’lar ve Sonrasında Kestel.

Kestel bataklıklarının kurutulması ve taşkınların önlenmesi amacıyla Antalya 
Üçüncü Daire Su İşleri Müdürlüğü ve halkının elbirliği ile1931-1935 yıllarında yapılan 
ve bu bölümde özetlenen çalışmalar çok etkili olmuş, uzun yıllar boyunca yörede taş-
kın sorunu yaşanmamış, tarımsal etkinlikler ve elde edilen verim çok artmıştır. Ancak 
daha sonraki yıllarda düdenlerin ve kanalların bakım ve temizliğine 1930’lu yıllardaki 
özenin gösterilmediği, yeniden sorunların başgösterdiği anlaşılmaktadır. 1941 yılında 
Kestel bataklıklarının kurutulması yolunda Burdur Valiliği’nden istekler gelmekte, 1942 
yılı Mart ayında yörede yine bir taşkın olduğu bildirilmektedir. Bu tarihlerde Antalya’da 
Su İşleri Reisliği’ne bağlı olarak Su İşleri 16. Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Yapılan in-
celemede:

... Korkuteli çayının münhasıran Kaplıca düdenine verilmiş olması ve mezkur(49) 
düdenin de suları çekmemesi yüzünden Kızılcaağaç ile Uğurluköy arasındaki 300 hek-
tarlık bir araziyi su basmış, Antalya-Burdur şosesinin 110 metrelik bir kısmı 20 santim 
irtfaında su altındadır (Antalya Su İşl. s 128)

... Şimdi Kestel gölü mecrası açtırılmış ve su göle verilmiştir. Ve başkaca verilecek yer 
yoktur. Sular inince bütün düdenlerin ve düdenlere giden kolların temizlenmesi lazımdır... 

..........

Ancak bu günkü durumun, yalnız zamanla kanalların dolması ve temizlenmeme-
sinden ileri geldiği anlaşılmaktadır.

Buna binaen civardaki arazi sahiplerinin düden ağızlıklarının hüsnü muhafaza-
sına dikkat etmeyerek dolmasına sebebiyet vermiş olmaları ve halen yapılacak işin basit 

49 Anılan
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bir temizleme işinden ibaret bulunması itibariyle Bu işin Enhar-ı Sağire (küçük nehir-
ler) kanunun birinci maddesi mucibince alakadar olan kasaba ve köyler halkı tarafından 
yapılması iktiza etmektedir…

…

T.C. Nafia Vekaleti Su İşleri Reisliği’nin Burdur Valiliği’ne gönderdiği; 30 Eylül 
1949 gün; 1138 sayılı Kestel islahatı hk. yazıdan bazı önemli başlıklar aşağıdadır (An-
talya Su İşl. s 131).

… Yapılan son incelemelerden elde edilen neticeler şunlardır:

1-Toprak düden yıkılmış ve tamamiyle tıkanarak civarını bataklık haline sokmuştur.

2-Cilalı Taş, Küçük Düden, Yusuf Boğdu, Hacı hatip, Öküzini, Ömerpaşa, Üçtepe, 
Susuz ve Kaplıca düdenleri rüsubat ve çöplerle dolmuş ve çekme kuvvetlerinin %60’ı ka-
panmıştır. 10 senedir Kademliçay (Onaç), İstanoz (Bozçay), Kızılçay, Kestel sularının 
sellerini müşkülatsız çekmiş olan bu düdenlerin derhal islah edilmemesi halinde gölün 
tekrar bir bataklık haline gelmesi kuvvetle muhtemeldir.

3-Bucak kaymakamlığı tarafından açtırılan kanal, yerinde bir teşebbüs olmakla 
beraber düdenler tıkalı oldukça bu kanallardan istifade edilemez.

…

Yazıda bu saptamalar yapıldıktan sonra, “Antalya Su İşleri Şubesi’nin idaresi al-
tında ve alakalı halkın mükellefiyeti ile derhal yaptırılması icap eden işler” şöyle sıralan-
maktadır.

1-Göl muhitinde mevcut bilumum düdenlerin çok derinlere kadar temizlettirilerek 
eskiden yapılmış cidar muhafaza duvarlarının meydana çıkarılması ve bu duvarların 
yer yüzüne kadar örülerek yükseltilmesi.

2- Düdenlere çöplerin girmememsi için ağızlara daha sık ızgaraların yaptırılması.

3- …çayların mecralarını göl arazisine dahil oldukları noktadan itibaren kanal 
ve seddeler içine alınarak sel sularının araziye taşmadan doğruca düdenlere sevk edilmesi 
ve kanallara sürüklenen kaba rüsubatın düdenlere girmemesi için tertibat alınması. …

…

Yöredeki taşkınların önlenmesi ve bataklıkların kurutulmasına yönelik çalışmalar 
yukarıda sayılan ana ilkeler doğrultusunda; yani düdenlerin ve taşkın sularını bu dü-
denlere ileten kanalların gerektikçe temizlenerek açık tutulması anlayışıyla 50’li yılların 
başına değin sürdürülmüştür. Ancak 1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulma-
sından sonra yöredeki taşkın sorunu daha köktenci bir anlayışla ele alınmış ve havzanın 
sularının boşaltılması için mevcut düdenler dışında çözüm aranmıştır. Bu kapsamda 
yeni kanallar açılmış, eskiler genişletilmiş; Kızılsu (1965) ve Onaç I (1967)  sel kapan-
ları (baraj) yapılmıştır. En etkili olarak da başta Korkuteli (İstanoz) Çayı olmak üzere 
havzanın suları, Hafızbey (Dağ) Nahiyesi doğusunda 1965 yılında açılan bir tünel ile Ko-
vanlık köyü yakınlarında Antalya’nın Döşemealtı Ovası’na akıtılmış oradan da bir kanal 
ile iletilerek Kırkgözler’deki Bıyıklı Düdeni’ne akıtılmıştır (Bkz Bl. 2.2.3; 2.4.4; 2.5.2).
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Bu bölüme son verirken iki kişisel anımı aktarmak isterim.

1967 yılı ilk aylarında Antalya’dan Ankara’ya giderken Bucak güneyinde ova su-
larla kaplı ve ana yol su altında kalmış olduğu görülüyordu. Trafik akışı sağ (doğu) ya-
maçlarda açılmış birkaç kilometre uzunluğundaki bir servis yolundan sağlanıyordu. Bi-
zim Magirus otobüsümüz de böylelikle göl alanını geçebildi.

Daha sonra öğrendim ki bu taşkında göl suları içerisinde kalan DSİ’nin büyük bir 
ekskavatörü ancak bir yıl sonra suların çekilmesi ile kurtarılabilmiş.

Günümüzde Kestel Gölü haritadan silinmiştir, Antalya Burdur yolunun da taşkın 
suları nedeniyle kapanması da söz konusu değildir ama şiddetli yağışlarda yine bazı 
taşkın ve su baskınları görülebilmektedir. Örneğin 28 Mart 2015’te Onaç Barajı’ndan 
gelen fazla sular nedeniyle Kestel ovasında sular kabarmış, bazı tarlalar sular altında 
kalmıştır.

ÇAPALI-KARAKUYU BATAKLIĞI

Genel Tanıtım

Antalya 3. Daire Su işleri Müdürlüğü’nün çalıştığı alanlardan biri de Dinar kuzeyin-
deki Karakuyu Gölü olmuştur. Antalya’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Büyük Men-
deres Irmağı’nın başlangıcını oluşturan bu sulak alan, o zamanki Aydın 2. Daire sınırları 
içerisinde bulunmasına karşın bataklık kurutma çalışmaları Su İşleri’nin Antalya’daki 3. 
Dairesi’nce yapılmıştır.

Karakuyu sulak alanı Afyon-Antalya karayolu üzerinde, Dinar kavşağının 10 km 
güneyinde yolun sağında yer alır (Bkz. Blg. 2.4.6.1). Buradaki göl Karakuyu, Çapalı, 
Eldere, Gökçeli, Sarıgöl adlarıyla da anılır (Polat S. Güney Y., … 2011).

….
… çevresinde yaşayanların ise “İncesu Gölü” dedikleri bir göl. Göktepe ile Akdağ 

arasındaki tepelerden bakınca yeşil bir ova ve ortasında kıvrım kıvrım akan bir ır-
mak görünür. “İncesu“ yakıştırmaları oradan gelir. Gölün doğusundan çıkan sular gürül 
gürül akarak Akdağ’ın doğusundan batar, Dinar’da Suçıkan’da ortaya çıkar, 400-500 
kilometre uzunluktaki kıvrımlarla Milet Ovası’ndan Ege Denizi’ne ulaşır. Kıvrımlar 
Menderes, Meander, Meandros adları ile yüzyıllardır, bin yılardır bereket, süsleme mo-
tifleri olarak Irmak Tanrısı adını alır, bereket sembolü olur…(Dingil, 2104, s 11).

Yukarıda belirtildiği üzere gölü besleyen en önemli kaynak gölün doğusunda El-
dere köyü yakınında yüzeye çıkan Ulupınar, Kocapınar olarak da anılan Pınarbaşı kayna-
ğıdır. Kaynağın debisi yaklaşık (2 m3/s)’dir. Bu kaynak Afyon-Antalya yolunun Karakuş 
Dağıları eteğinden gelip güneye doğru 90 derecelik bir kurb yaptığı yerde bulunmakta 
olup karayolundan geçerken göl kıyısındaki balık lokantalarının hemen yanında görü-
lebilir (Foto 2.4.6.7).

Eldere-Pınarbaşı’ndan başka çoğu yazın kuruyan Kumalar Çayı, Bucak Dere, Gü-
dül Dere, Çay Deresi gibi küçük akarsular ve yeraltı suları havzaya düşen yağışları göl 
alanına iletirler. Gölün yağış alanı 369 km2’dir (Polat. Güney, … 2011).

Karakuyu Gölü’nün eskil (antik) adı Aulokrene’dir. Sazlıkları, kuşları, balıkları, ve 
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Belge 2.4.6.1. Karakuyu Gölü ve yakın çevresi (Polat S., Güney, Y., Deniz, M., 2011)

güzel görüntüleri ile bu bölge mitolojideki ünlü kral Midas ve Pan efsanelerinin geçtiği 
yerdir. “Midas’ın Kulakları” efsanesi Güngör Dilmen’in yazımı ile Ferit Tüzün tarafından 
opera olarak bestelenmiş ve pek çok kez Devlet Opera ve Balesi’nce sahnelenmiştir. 
Ünlü efsanede geçen pan flüt yarışması buralarda yapılmış, Pan’ın çaldığı flüt de Kara-
kuyu bataklıklarında yetişen kamışlardan üretilmiştir (Dingil, 2012 s 129; 2104 s 11). 
Öyküye göre tanrı Apollon, yarışmada kendisini birinci seçmeyen kral Midas’ın kulakla-
rını uzatarak eşek kulağı gibi yapmıştır...

Gölün kuzeybatısında, dağların eteğindeki Karakuyu İstasyonu; Isparta, Burdur 
ile Denizli; yani güney ve batı hatlarının ayrım noktasıdır. Bu bakımdan Karakuyu Türki-
ye demiryollarının önemli bir istasyonu olup, Osmanlı döneminde yapılmış birçok büyük 
ve güzel yapılara sahiptir. Cumhuriyet tarihimiz boyunca 1960’lara değin Antalya’dan 
Ankara, İstanbul ve İzmir’e gidip gelen yolcular, Karakuyu’da tren değiştirmek zorunda 
kalmışlar; “Karakuyu’da aktarma var” sözü içerdiği mizahi anlamla birlikte Antalya-
lıların diline yerleşmiştir. Bu bakımdan Karakuyu, Antalya ulaşım tarihi açısından da 
önemli bir istasyondur.

1935 Yılında Yapılan İşler

3. Daire Su işleri Müdürlüğü’nce 1935 mali yılında yapılan işlere ait rapor’da (An-
talya Su İşl. s 97), “Çapalı-Karakuyu Bataklığı Düdenleri Tathiratı” aşağıda özetlemiştir.
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... Gölün garp sahilindeki dağlar eteğinde onbeş kadar düden mevcut olup belli 
başlıları: Yeni Düden, Çakıllı Düden, Hanım Pınarı, Su Batan Düdeni ve daha cenup 
tarafında Ağa Pınarı düdenleridir. Pınarbaşı menbaından düdenlere gelen eski bir derin 
mecra vardır. Ancak dağlardan sürüklenen kum çakıl ve diğer rüsubat (çökelti) işbu dü-
denleri doldurmuş ve senelerden beri hiç temizlenmemiş olmasından sular gölde teraküm 
ve hudutlarını tevsi ederek (birikip genişleyerek) etrafı kaplamıştır.

Bu düdenlerden dört tanesinde hafriyat yapılmış olup Ağa Pınarı düdenine he-
nüz başlanmamıştır. Bu düdenler temizlendiği esnada su geçen istikamette mevcut taş 
çakılların koyu kahve renginde lekelerle boyanmış olduğu görülmüş bu suretle düden is-
tikametleri anlaşılmıştır. Yani bu siyah lekeleri havi taşlar suya süzgeç vazifesini gör-
müşlerdir. Düdenlerin temizlenmesine başlamadan evvel muvakkat toprak seddelerle 
düdenlerin etrafları çevrilmiş ve suların nüfuzu menedilmiştir. Bu sayede kuru mahal-
lerde hafriyat ve tathirat (kazı ve temizlik) kabil olmuştur. Hanımgözü düdeninde 4.5 
metre, Su Batan düdeninde 6.5 metre derine kadar hafriyat yapılmış ise de daha 3 metre 
kadar bir umk’da(50) kum ve çakılla dolma zeminin devam etmekte olduğu yapılan adi 
sondaj tecrübelerinden anlaşılmıştır.

Bu mesai sayesinde düdenlerin sarfiyatı(51) iki misline çıkmıştır. Temizlenecek 
olursa gölde yayılmış su kalmayacağı ve membalardan çıkan suları işbu düdenlerin haz-
medeceği anlaşılmaktadır. Bu sayede ana mecralar üzerinde esaslı tathirat yapılarak 
memba ile düdenler arasındaki kanallar intizama konabilecektir. Gölün hududunun 
küçültülmesi ve suların işbu eski derin mecralara inhisar ettirilmesi ile birçok arazi mey-
dana çıkacaktır.

Bu ameliyat Devlet Demiryolları inşaat faslından verilmiş olan bin iki yüz lira 
kadar bir meblağın sarfıyla meydana getirilmiştir. .. Çıkarılan işbu mevad(52) dört dü-
dende cem’an 2649 metre mikaptır...

Bu sene (1936) içinde yeniden iki bin liralık havale verilecek olursa mütebaki(53) 
düdenler de tathir edilebileceğinden ... eski ana kanalların meydana çıkarılmasına ait 
ilk proje tatbik edilmiş bulunacak, istasyon ve ova sivrisinek ve sıtmadan kurtarılmış 
olacaktır.

Günümüzde Çapalı-Karakuyu göl ve sulak alanı

1935 yılında başlayan çalışmaların amacı “Eldere’den çıkıp batıya doğru akan 
suyu daha eskiden var olan derin mecralar içerisine alıp göl alanını küçültmek” olarak 
özetlenmektedir. DSİ daha sonraları da Karakuyu Gölü üzerinde çalışmalar yapmıştır. 
Isparta DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün tarım alanı kazanmak, tarımsal alanları ve yer-
leşmeleri su baskınlarından korumak, sulama suyu temin etmek ve Dinar hidroelektik 
santraline su sağlamak amacı ile 1979 yılında başlattığı “Dinar-Karakuyu Projesi” 1990 
yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda sulak alan kuzey, batı ve güneyden 4 m yüksek-
likte ve 15 km uzunluğunda seddeler içerisine alınarak sınırları belli bir göl oluşturul-
muştur. Su derinliği en çok 5 metredir. Göl yaklaşık 11 km2’lik bir alan kaplamakta olup 

50  umk: derinlik
51  sarfiyat:debi
52  mevad: maddeler
53  mütebaki: geri kalan
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su kotu 1005,57-1007,12 m arasında değişir. Maksimum kotta su hacmi 16.500 hm3 
’tür. Gölün yağış alanı 368,9 km2’dir. 

Göl suları, kuzeybatıda yer alan regülatör vasıtası ile kontrol altında tutulur. Ku-
zeydoğuda göl içinden geçen demiryolunun zarar görmemesi için suların yükselmesine 
izin verilmemektedir. Regülatörden ve sulak alan dışındaki tahliye kanallarından alınan 
sular 3 km uzunluğundaki beton bir kanalda bir araya getirilerek Suçıkan kaynağı do-
ğusunda Kazanlık sırtında açılan tünel vasıtasıyla Kanlıkaya Tepe batısında Dinar hid-
roelektrik santraline iletilmektedir (Polat, Güney, 2011).

Bu yörenin rüzgar enerjisi yönünden de çok verimli olduğu anlaşılmış olup 2010 
yılından sonra havzanın batısında Akdağ ve kuzeyindeki ve Samsun Dağları üzerine sıra 
sıra, çok sayıda rüzgar enerji santralleri (RES) kurulmuştur.

Geçmişte yöre insanlarının balıkçılık, hasırcılık ve manda yetiştiriciliği yaptığı su-
lak alan Eylül 1994 tarihinde Orman Bakanlığı’nca ‘Yaban Hayatı Koruma Sahası’ statü-
süne alınmış, 4 Kasım1994’te ise Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
2122 No. lu kararıyla ”I. derece tabiat sit alanı” olarak ilan edilmiştir.

Foto 2.4.6.7.  Büyük Menderes Irmağı’nın başlangıcı Eldere Pınarbaşı kaynağı, Karakuyu 
Gölü, karşıda Akdağ, Onun arkasında Dinar.
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2.5. 1946 SONRASI VE DSİ XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

II. Dünya Savaşı’nın bittiği 1945 yılı sonrasında Türkiye’de çok önemli sosyopolitik 
değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu bakımdan (Bl. 1.6.3 ve 1.7)’de belirtildiği üzere ülke 
genelinde olduğu gibi Antalya’daki 46 sonrası su işleri çalışmaları da  “Erken Cumhuri-
yet Dönemi“ kapsamında düşünülmeyip ayrı bir dönem olarak ele alınacaktır.

Bu dönemde de Antalya su işleri tarihi açısından 1950, 1954, 1960 yılları önem-
li dönüm noktalarıdır. 1950 seçimleri sonucunda tek parti iktidarı değişmiş, 1954’te 
DSİ Genel Müdürlüğü; 1.6.1960’ta Antalya’da DSİ 13. Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. 
Kuşkusuz bu tarihlerde her şey bir anda değişmemiştir. Kişiler, kurumlar ve yapılan 
işler yıldan yıla değişmekle birlikte arada kopukluk, kesinti yoktur, süreklilik vardır. Bu 
bakımdan 1946 sonrası dönem, DSİ öncesi ve sonrasını da içermek üzere bütün olarak 
ele alınacaktır. DSİ öncesi “Erken Cumhuriyet Dönemi“ (Bl. 2.4)’te incelendiğine göre 
bu bölüm 1940’lardan 2000’lere değin uzanan yılları kapsar. Günümüzdeki son durum 
ve geleceğe yönelik tasarılar ise sonraki bölüm 2.6’da ele alınacaktır.

1946 sonrası dönem gerek süre gerekse yapılan iş hacmı olarak Bölüm 2.4’te an-
latılandan çok daha uzun ve geniş kapsamlıdır ancak kitabın adı ve amacı gereği “Erken 
Cumhuriyet Dönemi” su işlerine daha çok ağırlık verilmiş; sonraki dönem çalışmalarına 
ilk bölümü tamamlayıcı olmak üzere ana başlıklarıyla değinilmiştir.

Antalya’da, 1940 yılı sonrası, DSİ öncesi su işleri ve örgütü ve yöneticileri (Bl. 
2.5.1)’de tanıtılmıştır. Antalya’da su işlerine damgasını vuran Bölge Müdürü Abdürra-
him Erdem (Bkz. Bl. 2.5.6) ve kanalet fabrikası kuruluşunda büyük emek ve çabala-
rı geçen Nefi Selçuk ile yapılan görüşme ve onların anlatımları ayrı başlıklar altında 
verilmiştir (Bkz. Bl. 2.5.3). Dönemin DSİ bölge ve şube müdürleri listesi (Bl.2.5.5)’de 
verilmiştir.

2.5.1. ANTALYA’DA DSİ ÖNCESİ SU İŞLERİ VE YÖNETİCİLERİ

1931-39 yılları arasında Antalya’da doğrudan Ankara’da Sular Umum Müdürlü-
ğü’ne bağlı 3. Daire Su İşleri Müdürlüğü vardı. 1939 yılında Su İşleri Reisliği kurulunca 
Antalya’daki dairenin adı da “Su İşleri 16. Şube Müdürlüğü” oldu.

1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü kurulunca Antalya su işleri de “43. Şube Baş-
mühendisliği” adı altında Konya’daki DSİ IV. Bölge Müdürlüğü’ne bağlandı.

1.6.1960’ta Antalya’da, Isparta ve Burdur illerini de kapsamak üzere DSİ XIII. Böl-
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ge Müdürlüğü kuruldu (Bkz. Tablo 2.4.1).

20.4.1969’da Isparta’da DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü kurulmasıyla Isparta ve Bur-
dur illeri Antalya DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nden ayrılmıştır.

XIII. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürlükleri ya da birimler aşağıda belirtilen 
yer ve tarihlerde kurulmuş; ya da kapanmışlardır.

Etüd Plan Şube Md.lüğü, 1960-2009 → Havza Yön., İzleme ve Tahsis. Şb. Md.lüğü, 2009
Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü, 1960
İdari İşler Şube Müdürlüğü, 1960
131. Teknik Şube Müdürlüğü-Antalya merkez, 1960
132. Teknik Şube Müdürlüğü-Elmalı, 1960
Planlama Amirliği, 1961-1970 → Planlama Şube Müdürlüğü, 1970
Alanya İşletme Bakım, 1962
Proje İnşaat Şube Müdürlüğü, 1965
İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü, 1965
Jeoteknik Hizmetler ve Yer altı Suları Şube Müdürlüğü, 1968
Antalya Serik Ovaları (ASO) İşletme Bakım Şube Müdürlüğü, 1968
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü, 1969 
Sondaj Başmühendisliği, 1974-1980 → Sondaj Şube Müdürlüğü, 1986
Proje Şube Müdürlüğü, 1978-2004
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, 1978
Araşt. Plan, Koord. (APK) Şube Müdürlüğü → 1980-2008. Strateji Gelişt. Şb. Md, 2008
132. Teknik Şube Müdürlüğü-Finike, 1986
Antalya Manavgat Ovaları (AMO) İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü,1986
Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü, 1992
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, 2005
Barajlar Şube Müdürlüğü, 2009
Hidroelektrik Santrallar (HES) Şube Müdürlüğü, 2013
İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü, 2013
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2013

Aşağıda DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü öncesi dönemde; 1940-1954 yılları arası An-
talya su işlerinin en üst yöneticileri (Bkz Tablo 2.4.1), ulaşabildiğimiz bilgilerle kısaca 
tanıtılacaktır.

NİYAZİ KİPER

Antalya Su İşleri 16. Şube Müdürü:1.9.1939-1.1.1941 (Üçüncü Daire Su İşleri 
müdürü Halil Oray’ın ardından)

Niyazi Kiper hakkında İnşaat Mühendisleri Odası TMH Bülten 1972 Ocak sayısın-
da “meslekte 40 yılını doldurması” dolayısıyla aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
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1906 yılında İbradı’da dünyaya geldi. Malatya İdadi-
si’ni bitirdikten sonra İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nden 
1931 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Trabzon - Erzurum transit yolu inşaatında Bayburt kı-
sım Mühendisi olarak 1933 yılı sonuna kadar çalıştı.

Askerlik görevini yaptıktan sonra sırası ile Antalya, Is-
parta, Konya Bayındırlık Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

...

Antalya Su İşleri Müdürlüğü’nün ardından Çorum, 
1945 yılında Niğde Su İşleri Müdürlüğü yaptı.

1946 yılında tekrar Konya Bayındırlık Müdürlüğü’ne atandı.

1948 yılında karayolları teşkilatının kurulması üzerine Konya Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü’nü kurdu, daha sonra Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü’nü ifa etti.

1950 yılında merkeze gelerek İl ve Köy yolları teşkilatını kurup 1961 yılına kadar 
bu dairenin başkanlığını yaptı.

1961 yılında Karayolları Murakebe Kurulu üyeliğine geçerek bu kurulun üyelik, 
başkanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini ifa etti.

1971 Kasım ayında yaş haddi nedeniyle Murakebe Kurulu Başkanlığı’ndan emek-
liye ayrıldı.

OSMAN BEDİİ USTA

Antalya Su İşleri 16. Şube Müdürü: 1.1.1941-30.11.1944

Yüksek Mühendis Mektebi’ni 1933 yılında bitirdi (Toğrol Ergün 1976, s 189).

DSİ Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanı: 
1.3.1954-23.8.1956

1956 DSİ Genel Müdür Yardımcısı: 30.11.1955-
16.10.1959 (DSİ’yi yönetenler 1982).

Osman Bedii Usta’nın ölümü üzerine Türkiye Cumhuri-
yeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, İnşaat Mü-
hendisleri Odası’nın (İMO) yayın organı Türkiye Mühendislik 
Haberleri (TMH) Dergisi’nin 1 Mayıs 1965 sayısında yayınla-
nan yazısı aşağıdadır.

(http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/5269.pdf)
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İzzet Ağış ve Osman Bedi Usta
Süleyman DEMİREL
(Yüksek Mühendis)

Mühendislik camiasından ve Su işleri zincirinden iki halka daha koptu.

Nisan ayı içinde evvela İzzet Ağış, sonra da Osman Bedi Usta Allahın rahmetine 
kavuştular.

İzzet Ağıştan şikayeti olan bir kimse var mı bilmem. Hiç kimseye kızdığını, 
darıldığını, kötü bir söz söylediğini zannetmiyorum. Büyük kalpli ve kamil bir insandı.

Meslek hayatının her kademesinde deruhte ettiği her vazifeyi gayretle ifa etmiştir. 
Su işleri hizmetlerinin her safhasında çalışmıştır. Beş sene beraber çalıştık. Her zaman 
sakin, her zaman güler yüzlü ve mütevazı idi. Meslek terbiyesi ve disiplinine herkese 
emsal olacak kadar bağlı idi. Son vazifesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eğitim 
Merkezi’nde, yüzlerce gence sabırla teknik bilgiler vermiştir.

Bir medeniyet davası olan köylerimizin içmesuyuna kavuşturulmasında çalışa-
cak teknik elemanların yetiştirilmesine büyük hizmetleri geçmiştir. Topoğraf, hesapçı gibi 
mühendislere yardımcı elemanların yetiştirilmesine geçen emekleri de büyüktür.

O büyük kalp bir Nisan gecesi durdu. İzzet Ağış da fani oldu. Daha çok şeyler ve-
rebilirdi yurduna ve yurdunun insanlarına.

Meslektaşları ve talebeleri İzzet Ağış’ı uzun yıllar hatırlayacaklardır.

…

Hacı Bayram Camii’nin önünde zaman zaman üzgün çehreli dostlar bir araya ge-
lir. İşte 16 Nisan 1965 Cuma günü Mühendislik camiası Osman Bedii Usta’nın uğur-
lanması için hazırdı.

Böyle anlarda, didişmelerin, çekişmeIerin ne kadar boş olduğu ve hayatın umul-
madık bir yerde nasıl bitiverdiği acı acı düşünülür. Aradan çekilip gidenin artık hiçbir 
tasası kalmamıştır. Ebedi bir dünyadaki zincirin halkası olur.

Osman Bedi Usta hayat dolu idi, hareket dolu idi. Uzun senelerini İzzet Ağış gibi 
Su işleri hizmetlerine vermişti.

Nisan, Mayıs aylarında başını göğe kaldıran Türk Köylüsü büyük bir tasa için-
dedir. Su İşleri Camiası bu muzdarip Türk Köylüsünün ızdırabını paylaşan, ona çare 
aramak için didinen, sessiz, sedasız gayret sarfeden insanlar topluluğudur.

Her defasında bu zincirden bir halka kopunca içim sızlar.

Yaşlısının, gencinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir Felsefesi ve fakat müşterek bir gayesi 
vardır: “Türk insanının ve Türk toprağının muhtaç olduğu suyu bulmak’’.

Belki bir gün çilekeş Türk köylüsünü göğe yalvararak değil şükranla bakar hale 
getirmek.

Uzun seneler en yakın mesai arkadaşımdı Osman Bedii Usta.
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Türkiye’nin muhtelif yerlerinde, Çorum’da, Maraş’ta, Antalya’da çalışmıştı.

Berdan Irmağı’ndan su alıp, pompajla Mersin bahçelerine nakletmek ve çavdar 
ekilen tarlalarda 50 bin dönümlük portakal bahçeleri meydana getirmek son senelerde 
büyük emek vererek çalıştığı proje idi. Portakal bahçeleri meydana gelecek, portakal çi-
çekleri sessiz sedasız Osman Bedii Usta’ya teşekkürlerini sunacaktır.

Örnek bir aile babası idi. Ne olursa olsun sonu toprağa dönmeğe geliyor.

İzzet Ağış ve Osman Bedii Usta, vakitsiz ufulleri(54) ile yüreklerimizi kanattılar, 
bizi acılara garkettiler.

Kederli ailelerine ve dost, akraba ve meslekdaşlarına Cenabı Hak tahammül ve 
sabır versin.

Ruhları şad olsun. Her ikisine de Allah rahmet eyleye.

SADIK TAŞKÖMÜR

Antalya Su İşleri 10. Şube Müdürü: 28.4.1945 
- 28.2.1954

Samsun DSİ 7. Bölge Müdürü: 1.1.1954-
1.1.1960

Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürü: 8.9.1960-
3.1.1961 (DSİ’yi yönetenler 1982)

Abdürrahim Erdem’e göre çalışkan, devletin çı-
karlarını aşırı koruyan, büyük harcamalara girmekten 
kaçınan bir yönetici (Bkz. Bl.2.5.6).

TMH 1969 yılının son sayılarından birinde 
İMO’nun 199 sicil numaralı üyesi Sadık Taşkömür’ün 
“vefatını teessürle bildirmekte” ve hakkında şu bilgi-
leri vermektedir.

(http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/
pdf/2911.pdf)

1327 (1911) yılında Devrek’te dünyaya gelmiş bulunan Sadık Taşkömür 1936 
yılında Yüksek Mühendis Mektebi’nden diploma almıştır. Çeşitli bayındırlık hizmetle-
rinde bulunmuş ve son olarak da Bayındırlık Bakanlığı’nda müfettişlik yapmıştır.

ABDÜRRAHİM ERDEM

1947’de Antalya’da Su İşleri’nde göreve başladı. DSİ Genel Müdürlüğü’nün ku-
rulması ile 1.3.1954’te Antalya 43. Şube Başmühendisi olarak atandı. 1960-73 yılları 
arasında DSİ XIII. Bölge Müdürü olarak Antalya’da görev yaptı. Çeyrek yüzyılı Antalya su 
işlerini yöneten bu efsanevi müdür (Bl. 2.5.6)’da ayrıntılı anlatılacaktır. 

54 Yıldızın batması, ölüm
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2.5.2. ANA BAŞLIKLARIYLA PROJELER, YAPILAN İŞLER 

1946 sonrası dönemde yapılan işlerin birçoğu daha önceki yıllarda başlamış olup 
bunlara Erken Cumhuriyet (Bkz. Bl. 2.4) ve daha önceki bölümlerde değinilmiştir.

Bu bölümde yapılan işler şu ana başlıklar altında anlatılacaktır:

1. Etüd, plan, proje çalışmaları.

2. Taşkın önleme, kurutma çalışmaları.

3. Sulama proje ve uygulamaları.

4. Hidroelektrik santrallar.

5. Barajlar.

6. İçmesuyu proje ve uygulamaları.

(Bl. 2.5.6)’da verilen Adürrahim Erdem’in anlatımları bu bölümler için çok açık-
layıcı ve yol gösterici olmuştur. Buradaki pek çok bilgi A. Erdem’in anlatımına dayan-
maktadır.

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü 1969-70 yılları büyük projeleri (Belge 2.5.1) de veril-
mektedir (Antalya Su İşl. s 142). Bunların dışındakiler “küçük su işleri” faslından deği-
şik dönemlerde yapılmış olup (Bl. 2.6)’da liste halinde verilecektir.

Burada adı geçmeyen, 2000’lerden sonra başlanmış ve tamamlanmış büyük kü-
çük su işleri de aynı bölümde verilecektir.

Bazı DSİ yapılarına da (Bl. 2.2.2; 2.2.3)’de; bölge akarsularının tanıtımında deği-
nilmiştir.

1. ETÜD, PLAN, PROJE ÇALIŞMALARI

46 sonrası dönemin belirleyici özelliği arazide yapım, uygulama, inşaat ve işletme 
çalışmalarının eskisine oranla çok büyük artış göstermesi ve bu çalışmaların ekonomik, 
sosyal sonuçlarının hızla alınmaya başlamasıdır. Ancak bu arada araştırma, inceleme 
(istikşaf), planlama ve proje çalışmaları da eskisinden daha yoğun ve geniş kapsamlı 
olarak sürdürülmüştür. Numaralı şube müdürlükleri olarak da anılan merkez ve ilçeler-
deki teknik şube müdürlükleri; makina ikmal, işletme bakım, sondaj, elektromekanik 
şube müdürlükleri uygulama, yapım, bakım, işletme işlerini yürütürken; Etüd Plan, Plan-
lama, Proje, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürlükleri de ileriye yönelik 
olarak büyük küçük projelerin hazırlayıcısı; DSİ çalışmalarının yönlendiricisi olmuşlardır.

Etüd plan şube müdürlükleri DSİ’nin kuruluşu ile birlikte çalışmaya başlamış ve 
ana başlıklarıyla şu işleri yapmışlardır:

-Meteorolojik, hidrolojik ölçüm tesislerinin kurulması, ölçümlerin yapılması, so-
nuçların toplanması ve değerlendirilmesi (Foto 2.5.2.1).

-Çalışılan, çalışılacak arazi haritalarının amaca uygun ölçeklerde yapılması, baş-
ka kurumlardan sağlanması.

-Arazide yürünerek, ölçülerek ve bulunabilen haritalar üzerinden ön incelemele-
rin (istikşaf) yapılması ve raporların hazırlanması.

Bu temel çalışmalar sonucu elde edilen verilerle bölge ve havzaların planlama 
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Belge 2.5.1.  DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü 1969-70 yılları büyük projeleri.
(Antalya Su İşl. s 142)
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raporları hazırlanmaya başlanmıştır. Bu işler 1950 ve 60’lı yıllarda havzalar için ayrı ayrı 
kurulan “planlama amirlikleri” eliyle yürütülmüş; 1970’te bölge müdürlükleri bünye-
sinde “planlama şube müdürlükleri“ kurulmuştur.

Planlama raporları çok uzun yıllar sürmüş hidrolojik ölçümlere, geniş kapsamlı 
tarımsal (toprak, bitkiler), ekonomik ve jeolojik araştırmalara, çok ayrıntılı teknik, eko-
nomik hesaplara dayanan, binlerce sayfalık çok zahmetli ekip çalışmalarının ürünü-
dürler. Planlama raporu, ülke ve bölge ekonomisine en büyük yararın sağlanması için 
o akarsu ya havza üzerinde hangi tesislerin nereye nasıl yapılması gerektiğini gösterir. 
Bu bakımdan bölge ve ülke kalkınmasında, devlet bütçe ve programlarında göz ardı 
edilemez.

Planlama raporlarında yer alan jeoloji, zemin raporları, Jeoteknik Hizmetler-Yer 
altı Suları Şube Müdürlüğü’nce hazırlanır. Sondaj Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları ile 
yer altı zemin yapısının temel verilerine ulaşılır (Foto 2.5.2.2).

Planlama raporunda öngörülen bir işin yapılabilmesi için projelerinin hazırlanma-
sı gerekir. Bunun için 1/25000 ölçekli Genelkurmay haritaları yeterli değildir. Etüd Plan 
Şube Müdürlüğü’nden 1/5000, 1/1000, 1/200 ölçekli haritalar istenir.

Proje Şube Müdürlüğü kesin projeleri hazırlar. Bu projeler üzerinden işin keşfi 
yapılır.

Proje İnşaat Şube Müdürlüğü bu aşamadan sonra devreye girer. ”Keşif bedeli” 
(tahmini mal oluş değeri) üzerinden ihaleye çıkılır. İhaleyi alan yükleniciye (müteahhit) 
işin (uygulama) tatbikat projeleri yaptırılır. İnşaat bu projelere uygun olarak yapılır, de-
netlenir ve hak edişler (istihkak) ödenir. 

Foto 2.5.2.1. DSİ hidrolojik çalışmaları. Akar-
su üzerine kurulmuş teleferik ve mulinelerle 
su hızı ölçümü.

Foto 2.5.2.2. Köprüçay yatağında, kanyonda 
sondaj çalışmaları.
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İnşaat sürecinde de bazı proje değişiklikleri olabilir. Bu bakımdan iş tamamlanıp 
kabulü yapıldıktan sonraki durumu yansıtan bir iş bitim projesi (as built) hazırlanıp ke-
sin hesaplar buna göre yapılır ve yüklenicinin teminatı çözülür.

DSİ Genel Müdürlüğü ölçüsünde olduğu gibi DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nde de 
etüd, plan, proje işleri yukarıda özetlenen genel kavram ve prosedür çerçevesinde ya-
pılmıştır.

2. TAŞKIN ÖNLEME, KURUTMA ÇALIŞMALARI

Su işleri açısından Antalya denilince ilk akla gelen şiddetli yağış ve taşkınlardır 
(Bkz. Bl. 2.1.1-2.2.1; Fotolar 2.2.1 - 2.2.4). DSİ’nin yasayla verilmiş birinci görevi taş-
kınları önlemek olduğuna göre Antalya su işleri örgütünün de tarihi boyunca en çok 
uğraştığı konuların başında akarsu yatak düzenlemesi, seddeler, sel kapanları, taşkın 
sekileri, .. gibi taşkın önleme yapıları gelir (Fotolar 2.5.2.3-2.5.2.18).

46 sonrasında da daha önce başlanıp tamamlanmış ya da eksik kalmış işlerin 
tamamlanması ve iyileştirilmesine çaba gösterilmiştir. 1930’lu yıllarda yapılan kanal 
açma ve düden temizlik çalışmalarına karşın Kestel Gölü yine taşmakta, Antalya-Bur-
dur yolunu ulaşıma kapatmaktadır (Bkz Bl. 2.4.6). Buradaki çalışmalar 1950 ve 60’lı 
yıllarda sürdürülmüş, dereler islah edilmiş, yeni kanallar açılmış, DSİ XIII. Bölge Müdür-
lüğü’nce 1956 yılında açılan bir tünel ile Korkuteli havzası suları Kovanlık’a indirilmiş 
ve buradan da kanalla Bıyıklı Düdeni’ne boşaltılmıştır. Kestel havzası sularının kontrolu 
amacıyla 1965 yılında Kızılsu, 1967‘de Onaç barajları DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce 
yapılmıştır (Bkz. Blg. 2.5.2.).

Eşen Çayı’nın aşağı kesimlerinin taşkın alanı olan Kaş-Ovagelemiş kurutulma-
sı(55)  için 1952, 1960-1963 yıllarında çalışmalar yapılmıştır. Birçok kanallar açılmış, 
sonuçta buradaki 800 ha büyüklüğünde verimli topraklar tarıma kazandırılmıştır.

DSİ öncesi 1946-54 döneminde Gölhisar Gölü, Burdur Pınarbaşı bataklığı, kuru-
tulması, Burdur dereleri taşkın koruma işleri Antalya’daki şube müdürlüğü ya da baş-
mühendislikçe yapılmıştır (Bkz. Bl. 2.5.6). 

Elmalı ovasında Avlan ve Karagöl kurutma, taşkın önleme çalışmaları 1950 ve 
60’lı yıllarda sürmüş; açılan kanallarla fazla sular düdenlere iletilmiştir. Son olarak 
1970 yılında hazırlanan bir planlama raporu uyarınca ovanın güneydoğu köşesinde, en 
çukur yerden 1976 yılında bir tünel açılarak Avlan Gölü’nün suları güneyde Başgöz Ça-
yı’na akıtılmıştır. Günümüzde bu göllerin suları düden ve tünel ağızlarındaki kapaklarla 
kontrol edilip göllerin bütünüyle kurumasına izin verilmemektedir (Bkz. Foto 2.5.2.3-
2.5.2.7).

Antalya’da Aksu Çayı, Korkuteli Çayı, Düden, Boğaçay, Karamançayı, Finike Ala-
kır Çayı, Delicedere ve Demre Çayları üzerinde taşkın önleme ve yatak düzenleme ça-
lışmaları o dönemlerden günümüze süregelmektedir (Fotolar 2.5.2.13-2.5.2.18).

1985-88 yıllarındaki Aksu Çayı ıslah çalışmalarının ardından bu çay yatağının bü-
tünüyle düzenlenmesi ve taşkın kontrolu için geniş kapsamlı projeler yürütülmektedir. 
2014 yılında temeli atılan çok amaçlı Küçük Aksu Barajı, Gebiz beldesi ve Aksu ovasına 
sol yakadan gelen taşkın sularının kontrolunu da sağlayacaktır. Aksu Çayı Taşkın Ko-

55 Burada kurutma sözcüğü “drenaj, akaçlama anlamında kullanılmaktadır.



2.5. 1946 Sonrası ve DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü

329

Foto 2.5.2.3. Elmalı-Avlan Tüneli açılışı - 1976.

Foto 2.5.2.4. Elmalı Büyük Düden girişi. Foto 2.5.2.5. Gelen suyun, da-
ğın altına batışı. Nereden çıkar, 
belirsiz!

Foto 2.5.2.6. Elmalı Ovası su-
yunun açılan kanalla Büyük Dü-
den’e gelişi.

Foto 2.5.2.7. Düden girişindeki orta ayakta harçlı taş du-
var-çelik kapak işçiliğinin tipik bir örneği.
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Belge 2.5.2. DSI XIII. Bölge Müdürlüğü Korkuteli Kestel Taşkın önleme, akarsu, ova düzenle-
me işleri tablosu. 1956-1967  (Antalya Su İşleri s. 133)
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ruma Projesi uygulamasına 2013 yılında başlanmış olup bu kapsamda Aksu Çayı’nın 
denize döküldüğü yerden kuzeyde Kargı Regülatörü’ne değin 52 kilometresi ana yatak 
üzerinde olmak üzere yan derelerle birlikte toplam 70 km uzunlukta sedde, taş tah-
kimat ve dere ıslahı yapılacaktır. Proje tamamlandığında Aksu İlçesi ve köyleri, tarım 
arazileri ve turizm alanlarının taşkından korunması sağlanmış olacaktır.

Manavgat Havzası Taşkın Koruma Projesi’nin ana öğesi Naras Barajı 2014’te hiz-
mete açılmıştır.

Küçük su işleri kapsamında yapılmış 91 adet taşkın koruma ve erozyon kontrol 
tesisleri de (Bl.2.6)’da liste halinde verilecektir.

3. SULAMA PROJE VE UYGULAMALARI

Alanya-Dim Sulaması, 46 sonrasının da ilk ve önemli sulama projesidir. Başlangı-
cı 1931 yılına uzanan bu projenin tümüyle hizmete açılışı 1947 Haziranı’nda yapılabil-
miştir (Bkz. Bl. 2.4.3). Bundan sonra da her yıl genişletilerek, iyileştirilerek günümüze 
değin işletilmiş ve işletilmektedir (1350 ha).

Sulama projeleri 1950’den; özellikle DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 
yılından sonra hızlandırılmıştır (Bkz. Blg. 2.5.1).

İlk işletmeye açılan projelerden biri Manavgat Ulualan sulamasıdır. Manavgat ır-
mağı sol yakasından alınan su ile 1957 yılından bu yana 1635 ha alan sulanmakta olup 
1967 yılında bu projeye kurutma (drenaj) pompajları da eklenmiştir (Foto 2.5.2.24).

Manavgat Sağ Sahil Projesi, Manavgat Irmağı’nın sağ yakasındaki 8966 ha tarım 
alanını sulamak üzere 1986 yılında tamamlanmıştır.

Kırkgözler’den alınan su ile Antalya kent merkezi kuzey ve doğusunda yaklaşık 
3500 ha alanı sulayan Varsak Projesi 1962 yılında hizmete açılmıştır. Bu proje Kepez 
HES projesi ile yakından bağlantılı olup bu santralin kuyruk suyundan beslenir. İletim 
kanallarıyla ilgili olarak aşağıda Kepez HES bölümünde ve (Bl. 2.2.3)’te daha ayrıntılı 
bilgi verilmiştir.

Bu projenin hemen biraz aşağısında Antalya kentinin doğusunda 6533 ha alanı 
sulayan Düden Projesi 1966 yılında DSİ tarafından tamamlanmıştır. Bu bölgedeki bah-
çeler, Yediarıklar olarak bilinen bir sulama sistemi ile çok eski çağlardan beri sulan-
makta idi (Bkz. Bl. 2.2.3.).. DSİ Düden Çayı üzerinde yaptığı regülatör ve çayın her iki 
yakasındaki sulama kanalları ile daha düzenli bir sulama sistemi oluşturmuştur.

Antalya su işlerinin en büyük sulama işi 1950’lerin ortasında yapımına başlanan 
Aşağı Aksu Sulama projeleridir. Toplam 15 000 hektar alanı sulayacak Aşağı Aksu I 
Merhale Projesi’nin sol sahili 1962, sağ sahil ise 1966 yılında hizmete açılmıştır. 1994 
yılında tamamlanan 12 000 hektarlık Aşağı Aksu II. Merhale Projesi ile Antalya-Serik 
arasındaki Aksu Ovası’ndaki 27 ha tarım alanı sulanabilir hale gelmiştir.

İkinci büyük sulama projesi olan Aşağı Köprüçay Projesi’nin cazibe (doğal akış) 
ile 10 000 hektarın sulanmasını sağlayan I. bölümü 1968 yılında hizmete açılmış; daha 
sonraki yıllarda yapımı tamamlanan üç ayrı pompaj ünitesi ile bu projenin sulama ka-
pasitesi 24 000 hektara çıkartılmıştır.

Bu projelerin Aksu ve Köprüçay ırmaklarından su alma yapıları olan Aksu ve Köp-
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Foto 2.5.2.19. Aksu Regülatörü-1962. Sağ yakadan doğuya bakış

Foto 2.5.2.20. Köprüçay Regülatörü-1968. Sağ yakadan kuzeydoğuya bakış
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rüçay regülatörleri 1960’lı yılların gerek DSİ Genel Müdürlüğü, gerekse Antalya XIII. 
Bölge Müdürlüğü açısından önemli ve ilginç su mühendisliği yapılarıdır (Foto 2.5.2.19-
22). Bu projelerle sulanmaya başlayan Aksu-Serik Manavgat ovalarında 1950 ve 60’lı 
yıllarda patlayan pamuk ürerimi bu yörenin hızla gelişip zenginleşmesinde çok büyük 
etken olmuştur. 

Köprüçay sulama projesi 1994 yılında 859 hektarlık şebeke içi pompaj (Foto 
2.5.2.23) ve 2009 yılında tamamlanan 4000 hektarlık II. merhale Deniztepesi-Zırlanka-
ya pompajı ile genişletilmiştir.

Alara Çayı’ndan sulanan 1545 hektarlık Alara Sağ Sahil Projesi 1968 yılında (Foto 
2.5.2.26);  600 hektarlık Alara Sol Sahil Pompaj Projesi 1992 yılında hizmete açılmıştır.

Korkuteli Projesi, Korkuteli Barajı ile birlikte 1976 yılında tamamlanmış olup 
5986 hektarlık tarım alanı sulanır.

Finike Projesi 10923 hektarlık sulama kapasitesi ile 1992 yılında hizmete açılmıştır.

Gazipaşa Sulama Projesi’nin 2085 hektarlık ilk bölümü 1985, 3. kısım 1999 yılın-
da hizmete açılmıştır.

Antalya Bölgesi’nin son büyük sulama işi, yapımına 1986’da başlanıp 2009 yılın-
da tamamlanan Çayboğazı Barajı ve Sulama Projesi olup 13 593 hektar borulu sistem-
le sulanmaktadır.

Günümüzde artık her yerde uygulanmakta borulu sulama sistemlerinin öncesin-

Foto 2.5.2.21. Köprüçay Regülatörü’nün bir çizi-
mi

Foto 2.5.2.23. Köprüçay sol yaka sulaması pompa-
ları-1972   

Foto 2.5.2.24. Manavgat sol yaka sula-
ması drenaj pompa binası-1967   

Foto 2.5.2.22. Köprüçay Regülatörü-2004
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de başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin her yerinde en yaygın olarak kanaletli sula-
ma projeleri uygulanmıştır. Bu sistem suyun kaynağında alınıp bitkinin köküne değin 
ulaştırılmasında (Foto 2.5.2.25-29) çok etkin ve başarılı olarak yarım yüzyıla yakın süre 
kullanılmış olup bunun ilk uygulamaları Antalya Varsak, Düden, Aksu, Köprüçay proje-
lerinde yapılmıştır. İlk olarak Antalya’da kurulan Kanalet Fabrikası Antalya bölgesinin 
yanı sıra tüm Türkiye’ye kanalet ve yardımcı yan elemanlarını (aksesuar) yetiştirmiştir. 
Bu konuya (Bl. 2.5.3)’te daha ayrıntılı değinilecektir.

Bu büyük projelerle sulanan toplam alan 115 701 ha olup bunun dışında DSİ’nin 
“Küçük Su İşleri Projeleri” kapsamında 22 691 ha ve yeraltı sulamaları kapsamında 
pompajla 7 892 ha daha sulanan arazi vardır. Böylece 2014 itibarı ile DSİ’nin sulamaya 
açmış olduğu alanların toplamı 146 284 hektardır. Bunların büyük bir bölümünün işlet-
me ve bakımı işleri sulama birliklerine devredilmiştir.

Gölet ve küçük pompaj ve yer altı sulamaları 1990’lardan sonra ağırlık kazanmış-
tır.

İl Özel İdaresi ve başka halk sulamaları ile birlikte Antalya’da toplam 228 817 ha 
alan sulanabilir durumdadır.

Bu büyük kapasiteye karşın son yıllarda bu konuda büyük bir sorunla karşı kar-
şıya bulunulmaktadır. Tarım alanları çok büyük hızla konut, sanayi ve turizm alanlarına 
dönüşmekte ya da ekonomik nedenlerle çiftçiler sulamadan, tarımdan vazgeçmekte; 
sulanan alanlar fiilen yukarıda verilen değerin (146 428 ha) yarısına düşmüş bulun-
maktadır. Ülkemizin tarım ve su işleri politikaları açısından mutlaka çözümlenmesi ge-
reken bir durum söz konusudur.

Foto 2.5.2.25.  Antalya’da Sulu tarıma geçiş. 1950’lerin başı.
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Foto 2.5.2.26.  Alanya’da DSİ’nin kanaletleri ile sulanan muz bahçeleri. 

Foto 2.5.2.29.  Kanaletler doğayı yeşertiyor, ürünü arttırıyor, yöreye zenginlik getiriyor.
Yöredeki inekler de kanaletten memnun.
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Foto 2.5.2.28. Pamuk tarlalarında suyun bereketi… Ayrım yapısı (priz) kapağından geçen su 
hidrolik sıçrama ile kanalete giriyor. “Birim saha birim su”  sistemine göre projelendirilen şe-
bekelerde böyle paralel ikiz, kanaletler yapılmakta idi.

Foto 2.5.2.27. Kumluca Hacıveliler’de Alakır sulaması ile yeşeren portakal bahçeleri ve sera-
lar. Sağda düşü (şüt) kanalı görülüyor. 2008 yılında buraya 2 MW gücünde bir HES kurulmuş-
tur.
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Blg. 2.5.3.  DSI XIII. Bölge Müdürlüğü Kırkgözler-Varsak sulaması yapılan işler tablosu 
1953-1963 (Antalya Su İşleri s. 101)
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Belge 2.5.4. DSI XIII. Bölge Müdürlüğü Kırkgözler, Kepez HES, Varsak sulaması, Düden sula-
ması yapılan işler tablosu (1967-1970)  (Antalya Su İşleri s. 102)
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4. HİDROELEKTİK SANTRALLAR

Kepez I HES

35 000 nüfuslu Antalya kentine elektrik vermek üzere 1927 yılı sonunda yalı-
yarlar (falez) üzerine kurulan, hidroelektrik santralı 1950’li yıllarda kente yetmemeye 
başlamıştır. Başlangıçta 2x185 KW olarak kurulan santralın gücü 1954’te 1338 KW’ya 
çıkarılmıştır ama kent nüfusu da 60 binleri aşmış yüz bine doğru yaklaşmaktadır. Gelir 
düzeyi ve sanayileşmenin daha hızlı artması nedeniyle elektrik açığı daha hızlı büyü-
mektedir. Kentin gelecekteki enerji kaynağının Kırkgözler olduğu 1930’ların başında 
görülmüş, o günlerin Su İşleri 3. Daire raporlarına da geçmiş idi (Bkz. Bl. 2.4.4). Antalya 
Belediyesi Elektrik Su Otobüs İşletmesi (ESO) Müdürü, Eleltrik Yük. Müh. Ahmet Ün-
sal’ın Şubat 1955’te Antalya Belediye Meclisi’ne sunduğu bir raporda çok daha büyük 
bir Kepez HES’in yapılmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir (Bkz. Bl. 2.3.4).

Adem Özgüner(56)’in 12/11/1969 günlü raporunda şöyle yazılmış (Antalya Su İş-
leri, s 99).

…

…Karaman çayına feyezan sularını isale için 3.5 km tulunde bir tahliye kanalı 
açmak km9+760’dan güneye doğru 3.5 m3/s kapasiteli bir kanal ile enerji istihsali ve 
hem de suyu Varsak ovasına götürmek var idi. Tabii ki enerji istihsali mevzuu ayrı bir 
ihale olacaktı. 1954, 55 yıllarında müteahhit çalışırken konu tamamen değişti. Sayın 
Bölge Müdürümüz Abdürrahim Erdem’in teklifleri üzerine Kırkgözler suyunun tama-
mını alarak 18 m3/s’lik bir debiye göre iksalı bir kanal açmak ve bu suyun azamisinden 
enerji istihsal etmek, santraldan sonra gerek batı gerekse doğu Varsak ovalarını sulamak 
fikri gerçekleşti (Blg. 2.5.3, 2.5.4).

…

Antalya 50’li yıllarda yaklaşık 1 megavatlık güçle idare ederken yeni yapılacak 
Kepez HES’in gücü 27 MW olarak planlanmıştır. Şimdiki gibi ulusal elektrik ağı (en-
terkonnekte şebeke) bulunmadığı için bu elektriğin uzak yerlere iletilmesi söz konusu 
değildi ve bu elektrik Antalya için çok fazla idi. Kepez HES’in gücünün bu denli yüksek 
tutulmasının nedeni Antalya’da Etibank’ca kurulması tasarlanan Ferrokrom Fabrika-
sı’dır. Elektriğin büyük kısmını krom ve karpit üretecek olan bu fabrika çekecekti. 

Kepez HES için Etibank, Antalya Belediyesi ve özel sektörün katılımı ile “Kepez ve 
Antalya Havalisi Elektrik Santraları A.Ş.” adında bir anonim şirket kurulmuş; santralin 
yapım ve işletmesini çok uzun yıllar bu şirket yürütmüştür. İnşaata 1956 yılında başlan-
mış ve 25 Ekim 1961 günü Kepez HES ticari elektrik üretimine başlamıştır. Planlandığı 
gibi Ferrokrom Fabrikası da 1961 sonunda Kepez HES ile birlikte üretime geçmiş olup 
her iki tesis de yaklaşık 55 yıldır Antalya ekonomisine katkılarını sürdürmektedir. Bu 
bakımdan 1961 yılı, Antalya kent tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yıllarca süren 
yarı karanlık geceler sona ermiş, kent ışığa boğulmuş, çok uzun yıllar boyunca kentte 
elektrik sıkıntısından söz edilmemiştir (Bkz. Bl. 2.3.4).

Kepez HES’in Kırkgözler’den su alma, Kepezbaşı’na iletim gibi işlerini kendi su-

56 DSİ Tekniker
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lama ve taşkın önleme projeleri kapsamında o zamanki DSİ 43. Şube Başmühendisliği 
yapmıştır (Blg.2.5.2; Blg. 2.5.3). Açılan kanallar iki amaçlıdır; Kepez HES santraline su 
iletecek ve sonrasında aşağıdaki Varsak ovasını sulayacaktır. Santral tesislerini ise Eti-
bank yapmış, DSİ’ce yapılan iletim kanalının da parasını vermiştir.

Kırkgözler’den güneye ve doğuya doğru göllenen sular Bıyıklı Düdeni yakınlarında 
kurulan bir regülatör (Foto 2.5.2.30-31) ile alınarak 19.5 km uzunlukta, 18 m3/s kapa-
siteli bir iletim kanalı ile Kepezbaşı’ndaki yükleme havuzuna getirilmiştir. 

Yükleme havuzundaki su 653,71 m uzunluğunda ve 2,5 m çapındaki betonar-
me cebri boruyla 47,55 m yüksekliğindeki denge bacasına; denge bacasından itibaren 
758 m uzunluğundaki 2,1/2,4 m çapındaki çelik boru ile de türbin girişlerine getiril-
mektedir. Toplam düşü 170 m’dir (Foto 2.5.2.32-33).

Foto 2.5.2.30 Kepez I HES Kırkgöz’lerden su alma yapısı.

Foto 2.5.2.31 Kepez I HES Kırkgöz’lerden su alma yapısı.
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Kepezaltı’nda 115 kotlarında enerjisi alınmış olarak santraldan çıkan kuyruk suyu, 
Antalya kenti kuzeyinden doğuya doğru uzanan bir kanala alınarak DSİ Varsak Sulama 
Projesi kapsamında değerlendirilmiştir. 14 km uzunluğundaki kanal Düden Çayı baş-
langıcına Düdenbaşı’na boşaltılarak Düdenbaşı Şelalesi’ni oluşturur. Bu suyu gerekti-
ğinde sulama kanalına vermeden Duraliler Köyü güneyinde Karaman Çayı’na boşaltan 
bir tahliye kanalı daha vardır (Bkz. Bl.2.2.3).

Kepez I HES’in bazı teknik özellikleri şöyledir.
Kurulu güç: 3x8.8=26.4 MW
Yıllık kapasitesi: 169 GWh
Türbin türü: Düşey eksenli Francis.
Net düşü: 162 m
Bir türbin debisi: 6.1 m3/s
Jenaratör firması: Ansaldo-San Giorgio (Eski İstanbul troleybüslerinin markası).

Kepez II HES

Kepez I HES’in birkaç km yukarısında aynı kanal üzerinde 1986 yılında kurulmuş-
tur. Bunun için bu santralın yukarı kesimlerinde şevler yükseltilerek kanal kapasitesi 18 
m3/s’den, 40 m3/s değerine çıkarılmış olup bazı teknik özellikleri aşağıda verilmektedir.

Foto 2.5.2.32. Antalya-Kepezbaşı’ndan güne-
ye bakış. Cebri (ba-sınçlı) boru ve en aşağıda 
Kepez I HES.

Foto 2.5.2.33. Kepez I HES denge bacası. 
Yüksekliği 47.55 m. Yapım yılı 1961
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Kurulu güç: 2x3=6 MW
Yıllık kapasitesi: 20 GWh
Türbin türü: S tipi Kaplan.
Net düşü: 13 m
Bir türbin debisi: 25 m3/s
Jenaratör firması: Temsan 

Kovada I HES

Antalya’daki Kepez I HES’e benzer olarak Isparta’da 1960 yılında tamamlanarak 
hizmete açılmıştır. Kovada Çayı üzerindeki bu HES 8.2 MW gücünde, 67.4 m düşülü ve 
yıllık üretimi 35 GWh’tir.

Kovada  II HES 

Kovada I’in mansabındaki bu proje (Foto 2.5.2.34) 1960’ların başında DSİ Genel 
Müdürlüğü’nce hazırlanmıştır. Bu işin inşaat, elektrik, mekanik ve mimari çizim ve he-
sapları Genel Müdürlük’çe bir kitap olarak basılarak dağıtılmış ve uzun yıllar boyunca 
proje mühendisleri derli toplu örnek bir HES projesi olarak bu kitaptan çok yararlan-
mışlardır.

Kovada II HES’in yaklaşık 4 km’lik su tüneli, yükleme havuzu (Foto 2.5.2.35); 384 
m düşülü, 1400 m uzunluğundaki cebri borusu (Foto 2.5.2.34) türbin ve jeneratör-
ler (Foto 2.5.2.36) günümüz için de ilginç mühendislik örnekleridir. (Foto 2.5.2.38)’de 
cebri borunun yanında görülen merdiven ve raylı ulaşım sistemi (vargel) günümüzde 
bile çok az rastlanan örneklerdir. (Foto 2.5.2.37) ön yüz görünümü de özgün bir hidro-

Foto 2.5.2.34. Kovada HES Genel görünüm
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elektrik santral mimari yapısını sergilemektedir. Bu santralın ihalesi Genel Müdürlük’ce 
yapılmıştır ama yüklenici işi bitiremeyince iş tasfiye edilip inşaat DSİ XIII. Bölge Müdür-
lüğü’nce emanet olarak sürdürülmüştür (Bkz. Bl.2.5.6).

5. BARAJLAR

Antalya Devlet Su İşleri XIII. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı ilk baraj, Antalya’nın 80 
km kadar kuzeyinde Burdur’un Bucak ilçesi güneyinde, Gündoğdu Köyü’nde (Kuzköy), 
Kızılsu Deresi üzerindeki Kızılsu Barajı’dır. (Blg.2.5.2). 1963-65 yılları arasında yapılan 
bu barajın karakteristikleri DSİ Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye’deki Barajlar 1991” kita-
bından alınarak (Blg.2.5.5)’te. yazılmıştır. Buradaki değerlere bakıldığında adına baraj 
denilmesine karşın bu yapının sonradan Antalya Bölgesi’nde yapılmış göletlerin bir ço-
ğundan daha küçük olduğu, günümüzde ancak gölet ya da sel kapanı olarak adlandı-
rılabileceği görülür. Bu gerekçeyle olmalı ki günümüz DSİ internet sitelerinde “Kızılsu 
Barajı” yer almamaktadır.

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nün ikinci barajı da 1963-67 yıları arasında yine Bucak 

Foto 2.5.2.35. Kovada HES yükleme havuzu

Foto 2.5.2.37. Kovada HES, ön görünüm Foto 2.5.2.38. Kovada HES, cebri 
boru

Foto 2.5.2.36. Kovada HES Jenaratör: AEG; 
Türbin: Escher Wyss 
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ilçe merkezi kuzeyindeki Onaç I Barajı’dır (Blg.2.5.2).

Bu iki baraj da taşkın önleme amaçlı olup “sel kapanı” olarak da tanımlanırlar. 
Bunlar Erken Cumhuriyet dönemi Su İşleri III. Daire Müdürlüğü’nün (Bl. 2.4.6.)’da anla-
tılan Kestel Ovası taşkınlarını önleme amaçlı çalışmalarının devamı niteliğindedir. Bu iki 
baraj daha sonra 1969 yılında Isparta’da kurulan DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nün yönetim 
ve denetimine geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk barajları 1930’larda yapılmaya başlanmışken, 1950’ler-
de Türkiye’nin her yerinde birçok baraj yapılırken Antalya’da ilk barajların yapımı -onlar 
da küçük barajlar olmak üzere- 1960’lı yıllara kalmıştır. Bu bakımdan “barajcılık Antal-
ya’da geç başlamıştır” denilebilir. 1931 yılında Su İşleri III. Daire Müdürlüğü, 1961’de 
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü kurulan, 1930-40’larda Alanya-Dim’de Türkiye’nin ilk örnek 
sulama projelerinden birini gerçekleştiren Antalya bölgesinde baraj çalışmalarının da 
daha erken girişilmesi beklenebilirdi. Bu gecikmenin nedeni, Antalya havzası sularının 
gerek sulama gerekse enerji için yeterli olması, başlangıçta depolamaya gereksinme 
duyulmamış olmasıdır. İlk sulamalar, ırmaklardan regülatörlerle alınan sularla depola-
masız olarak yapılmış; ilk HES’ler de benzer biçimde biriktirmesiz gerçekleştirilmiştir.

Antalya Bölgesi’nin üçüncü barajı olan ve 1967-71 yılları arasında yapımı tamam-
lanan Alakır Barajı da başlangıçta taşkın önleme amaçlı, sel kapanı olarak düşünülmüş 
sonradan 3262 hektar alanın sulanmasını sulama amacını gerçekleştirmek üzere ge-
liştirilip düzenlenmiş; 2009 yılından sonra da bu barajın çevirme (derivasyon) tüneli 
çıkışından alınan suyla özel sektörce enerji  üretilmeye başlanmıştır.

Foto 2.5.2.39.  Korkuteli Barajı 1967
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Foto 2.5.2.40.  Elmalı-Çayboğazı Barajı 2000

Foto 2.5.2.41. Alanya-Dim Barajı 2009. Ön yüzü beton kaplamalı.
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Antalya bölgesinin sulama amaçlı ilk barajı 1968-1975 yılları arasında yapımı 
tamamlanan Korkuteli Barajı’dır (Foto 2.5.2.39). Bu baraj 6 000 hektara yakın alanı 
sulamasının yanı sıra Korkuteli ilçe merkezindeki taşkınların bütünüyle önlenmesini de 
sağlamıştır.

Antalya bölgesinin enerji amaçlı ve ilk büyük barajı ise 1977-1984 yılları arasında 
yapımı tamamlanan Oymapınar Barajı’dır (Foto 2.5.2.42-46). 185 m yüksekliğindeki bu 
beton kemer baraj yapıldığı yıllarda ve günümüzde ülkemizin en önemli ve ilginç baraj-
larından biri olup 540 megavatlık gücüyle de 1988 yılına değin Türkiye’nin Keban’dan 
sonraki 2. büyük hidroelektrik santralı idi (Bkz Bl. 1.7.1. Büyük barajlar tablosu).

Oymapınar Barajı’nın erken Cumhuriyet dönemi Su İşleri 3. Daire ve EİE Genel 
Müdürlüğü’nün hidrolojik ölçümlerine dayanan çok uzun bir ön çalışmalar dönemi var-
dır. Baraj gövdesi ve göl alanının çok uzun yer altı ırmakları, mağaralar, düdenlerle dolu 
tipik bir karstik arazi olması nedeniyle jeolojik çalışmalar da çok uzun sürmüştür. Su 
kaçaklarının önlenmesi ve baraj gövde güvenliğinin sağlanması amacıyla açılan gale-
rilerde çok geniş kapsamlı enjeksiyon çalışmaları yapılmıştır. Oymapınar Barajı “erime 
boşluklu karst ortamında yapılmış bu çalışmalar ve kazanılmış deneyimler açısından 
fevkalade ilgi çekici bir su yapısıdır.” (Öziş, 2015).

Baraj gövdesi, Manavgat Irmağı’nın dar bir kanyondan çıkıp ovaya açıldığı yerde 
denizden 20 km kadar içeride yer almasına karşın baraj temeli deniz düzeyinde; (0.00) 
kotundadır. 185 m yüksekliğindeki gövde hem yatay hem de düşey kesitlerde su tara-
fına doğru şişkinlik gösterir; çift eğrilikli beton kemer baraj olarak adlandırılır. Mansap-
tan görünüm (Foto 2.5.2.45) ve o yıllarda yapılmış bir maket (Foto 2.5.2.43), barajın 
genel işlevleri ve çalışması hakkında fikir vermektedir.

Çevirme (derivasyon) tünelinin kapasitesi Qmax=1100 m3/s olup baraj inşaatı 
sürecinde Manavgat Irmağı maksimum kapasiteye yakın debilerde bu tünelin içinden 
akmıştır (Foto 2.5.2.45, 46).

İşletme sürecinde taşkın suları toplam olarak Q=2x1550=3100 m3/s kapasiteli iki 
adet püskürtmeli dolusavak ile boşaltılır (Foto 2.5.2.44, 45).

Dipsavak kapasitesi Q=500 m3/s’ dir.

Santral binası sağ yakada dağın altına yerleştirilmiş olup her biri 135 MW gücün-
de 4 adet türbin-jenaratör çalışır. Toplam güç 4x135=540 MW; yıllık üretim, 1620 GW 
saat/yıl’dır. 4 türbinin çektiği debi (Q= 4x112,50= 450 m3/s)’dir.

Oymapınar Barajı 2000’li yıllardan sonra özel sektöre devredilmiş olsa da DSİ’nin vü-
cuda getirdiği bir övünç kaynağı ve günümüzde Türkiye’nin 7. büyük hidroelektrik gücü ola-
rak görevini sürdürmektedir. Baraj çevresi bir ulusal park olarak turizme açılmış olup baraj 
gölünde tekne gezintileri yapılmakta, yerli ve yabancı gezginler eşsiz doğa güzelliklerinin 
yanısıra bu görkemli mühendislik yapısını da hayranlıkla izlemektedirler.

1986-2000 yıları arasında yapılan Çayboğazı Barajı (Foto 2.5.2.40) Antalya böl-
gesinin sulama amaçlı en büyük barajı olup 13593 hektarlık Elmalı ovası bu barajdan 
alınan suyla ve borulu sistemle sulanmaktadır.
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1996-2009 yılları arasında yapımı tamamlanan Dim Barajı (Foto 2.5.2.41) ise 
Alanya-Gazipaşa arasında 5 300 ha kıyı tarım alanının sulanmasına ek olarak elektrik 
üretimi ve Alanya’ya içmesuyu sağlanması amaçlarına da yöneliktir. Ön yüzü beton kap-
lamalı kaya dolgu barajların Türkiye’deki ilk örneklerinden biridir. Bu baraj mansabında 
özel sektörce 2010 yılında yapımı tamamlanan 132 m düşülü 38.25 MW gücündeki 
HES, yılda 122.89 GWs elektrik üretmektedir.

Manavgat Irmağı’nın (Melas) sağ kolu Naras çayı üzerindeki silindirle sıkıştırıl-
mış beton (SSB) gövdeli Naras Barajı’nın yapımı 2010-2014 yılları arasında tamam-
lanmıştır. Bu baraj, Manavgat Irmağı sağ sahilde yüksek kotlara (7 142 ha) pompajsız 
su sağlamasının yanı sıra Manavgat ilçe merkezinin tarihsel sorunu olan taşkınlardan 
korunmasında önemli bir işlev görecektir.

Gökçeler Çayı üzerinde, yapımına 2010 yılında başlanan Gökçeler Barajı, Gazipa-
şa ilçesinde 4740 ha alanın sulanmasına ek olarak yerleşim birimlerine içme suyu ve 
2.5 MW gücündeki hidroelektrik santral ile yılda 10.85 GWs enerji sağlayacaktır.

Yukarıda anılan barajlara ait tüm karakteristikler yukarıda (Blg.2.5.5)’te verilmiş-
tir.

GÖLETLER

DSİ Genel Müdürlüğü’nce yüksekliği 30 metreden küçük olan biriktirme yapıları 
“gölet” olarak adlandırılıp barajların geniş kapsamlı teknik ve bürokratik formaliteleri 
kapsamı dışında bırakılarak “küçük su işleri projeleri” kapsamında özel gölet kriterleri 
ile daha hızlı ve yaygın olarak tasarlanıp inşa edilmeye başlanmıştır. Bunun sonucu 
olarak Antalya bölgesinde de adları baraj olmasa da birçok bakımdan barajlara yakın 
büyüklükte pek çok gölet yer almakta, işlev görmektedir (Foto 2.5.2.47-49). Özellikle 
1985 yılından sonra yaygınlaşan gölet uygulamaları günümüzde de sürmekte ve bun-
ların listeleri (Bl. 2.6.4)’teki tablolarda “küçük su işleri” kapsamındaki sulamalar başlı-
ğında verilmektedir.

Foto 2.5.2.47. Doyran Göleti, Çakırlar ve Kon-
yaaltı’nın, Beydağları’ndan görünümü.
Yapım yılı: 2004

Foto 2.5.2.48. Hatipler Göleti kret ve sağda 
dolusavak. Yapım yılı: 2003
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6. İÇMESUYU

Erken Cumhuriyet döneminde içme suyu çalışmaları asıl olarak Bayındırlık Bakan-
lığı ve İller Bankası sorumluluğundadır (Bkz. Bl. 1.5.2). Antalya kentinin bu dönem ve 
2000’li yıllara değin uzanan içmesuyu çalışmalarına (Bl. 2.3.3’te ayrıntılı değinilmiştir.

1950’li yıllarda, belli bir dönemde DSİ köy içme suyu hizmetlerini de yapmıştır. 
DSİ’nin o yılarda yaptığı çeşmeler, belirli projelere göre yapılmış su depolarından ba-
zıları Antalya yöresinde bu gün de hizmet vermekte pek çoğu da tepe yamaçlarında 
terk edilmiş olarak görülebilmektedir. Bu görev daha sonra YSE, ondan sonra da Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne geçmiştir (Bkz. Bl. 1.5.4).

 “3/07/1968 tarih ve 1053 Sayılı Ankara, İstanbul ve Nüfusu 100 000’den Büyük 
şehirlere içme Suyu Temini Hakkında Kanunun” uygulanmaya başlamasından sonra DSİ 
büyük kentlerin içmesuyu proje ve uygulamalarını yapmaya başlamıştır.

18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin 
değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak belediye teşkilatı olan tüm yerleşim 
yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin 
yapımında DSİ yetkili kılınmış olup 1053 sayılı Kanunun adı da “Belediye Teşkilâtı Olan 
Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun” olarak 
değiştirilmiştir.

Bu çerçevede DSİ, Antalya kenti içmesuyu konularına da girmiş ve 1977 yılında 
“Antalya İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temin Projesi Planlama Raporu” DSİ Genel 
Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanmıştır.

1985 yılında DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce “Antalya Kenti İçme, Kullanma ve En-
düstri  Suyu Temini Raporu” ve “Aşağı Aksu Projesi Planlama Raporu” hazırlanmıştır. 
Bu son rapor, Aksu üzerindeki sulama amaçlı Kargı Regülatörü’nden Antalya kenti içme 
suyu için su alınmasını öngörmekte; (Q=31 m3/s)  kapasiteli ana kanaldan iletilecek 
suyun (1 m3/s)’lik kısmı bu amaca ayrılmış bulunmakta idi.

Foto 2.5.2.49.  Korkuteli-Hacıbekar Göleti 
yapım halinde. 2004 Önde memba batardosu, 
sağda çevirme borusu (derivasyon kondüisi) 
ve karşıda dolgusuna yeni başlanmış gövde 
çekirdek hendeği (cut-off) kazısı.

Foto 2.5.2.50. Manavgat Çayı Su Temin  
Projesi, kıyı pompaları istasyonu 2002.
Fotoğraflar:  Kemal Güneş.
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1986 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nce DAPTA firmasına hazırlatılan “Antalya Ken-
ti İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temin Projesi” bu konuda en kapsamlı çalışmalardan 
biri olup günümüzde de kentin su gereksinmesinin önemli bir bölümü bu projeye göre 
yapılan tesislerden sağlanmaktadır (Bkz. Bl. 2.3.3)

Antalya Kenti İçmesuyu I. Aşama Projesi olarak adlandırılan bu proje 1986 yılın-
da ihale edilip 1989’da tamamlanmış olup bazı teknik özellikleri şöyledir.

Su kaynağı  : Antalya kent merkezinin 7 km batısında Duraliler  
    köyünde 15 adet kuyu

Kuyuların toplam debisi : 1 425 l/s

Pompaların toplam debisi : 1 450       

Pompa basma yük. : 41 m

Pompa gücü : Toplam 1 150 KW

Yıllık çekilen su : 26,4 hm3/yıl

Toplam depo : 500 m3 ( Gömme )

İletim hattı uzunluğu : 7 985 m

Kapasitesi : 1 040 l/s

Boru çapı ve tipi : 1 000 mm spiral kaynaklı çelik boru

Antalya Kenti İçmesuyu II. Aşama Projesi: 2000’de DSİ Genel Müdürlüğü’nce TE-
MELSU Firması’na hazırlatılan rapor uyarınca hazırlanmış ve 2012 yılında ihale edilmiş-
tir. Bu proje Karacaören 2 HES cebri boru hattından alınacak suyun 42 km uzunluğunda 
Ø 2 845 mm spiral kaynaklı çelik boru ile I. kademe Varsak içmesuyu arıtma tesisine 
iletilmesi için gerekli cebri boru montajı ve sanat yapılarının inşa edilmesini kapsamak-
tadır. İletim hattı proje debisi 8 m³/s olup 2 602 912 kişinin yıllık gereksinmesi olan 
yılda 125 660 000 m³ içmesuyu iletilecektir. Bu suyun Antalya kenti için 2045 yılına 
değin yeterli olacağı hesaplanmıştır.

Manavgat Çayı Su Temin Projesi, Manavgat Irmağı’ndan alınacak suyu gemilere 
yükleyip satmak üzere 1992-2000 yılları arasında yapımı gerçekleştirilen büyük ve id-
dialı projelerden birisidir. Bu proje ile Manavgat Çayı’ndan alınacak 5,8 m3/s ham suyun 
yükseltildikten sonra arıtma tesisinden geçirilerek, iletim hattı ile deniz kıyısında biri  
3 200 m, diğeri 2 410 m açıklıktaki iki adet yüzer platforma iletilmesini ve bu platform-
lardan 250 000 m3/gün arıtılmış ve 250 000  m3/gün  klorlanmış olmak üzere günlük 
toplam 500 000  m3 su sevkiyatı amaçlanmıştır. Proje aşağıdaki birimlerden oluşmak-
tadır.

Su alma yapısı ve ham su pompa istasyonu: Manavgat Barajının yaklaşık 800 m 
mansabında, ırmağın minimum su seviyesi olan + 8.00 kotundan alınan su, + 68.00 
kotunda bulunan arıtma tesisine basılmaktadır. 7 pompadan oluşan istasyonun günlük 
kapasitesi 500 000 m³; pompalardan her birinin kapasitesi 967 lt/s ve basma yüksek-
liği 75 metredir (Foto 2.5.2.50).



2.5. 1946 Sonrası ve DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü

354

Terfi hattı: her birinin çapı 1200 mm, uzunluğu 1057 m olan 2 borudan oluşmak-
tadır. 

Arıtma tesisi: Günlük kapasitesi 250 000 m³ olan tesis denge ve havalandırma 
tankı, hızlı ve yavaş karıştırıcılar, durultucular, hızlı kum filtreleri, klor temas tankı ve su 
deposu ünitelerinden oluşmaktadır.

İletim hattı: 1600 mm çapında 2 adet çelik boru hattı mevcuttur. Uzunluğu 10 
142 m olup, her bir boru hattı 250 000 m³/gün su akıtabilecek kapasitedir.

Kıyı manevra odası ve pompa istasyonu: 250 000 m³/gün temiz ve 250 000 m³/
gün ham su veya 500 000 m³/gün suyu aynı zamanda iki farklı tankere yükleyecek tüm 
gerekli donanıma sahiptir. Her biri yaklaşık 1 m³/s kapasiteli 8’i asıl, 2’si yedek olmak 
üzere 10 adet pompanın yer aldığı pompa istasyonu bulunmaktadır.

Denizaltı boruları: Kıyı kontrol binası ile yaklaşık 80 m derinlikte bulunan yükleme 
terminalleri arasında; deniz tabanına döşenmiş 4 adet boru hattı vardır. Bu dört hat, 
doğu yükleme terminaline yaklaşık 2400 m ve batı yükleme terminaline yaklaşık 3 200 
m uzunluğunda ve 1 200 mm çapında ikişer boru hattı olarak döşenmiştir.

Yükleme terminalleri: Her biri 2 boru hattı ile beslenen 2 adet yükleme terminali.

Tüm birimleriyle tamamlanmış durumda olan tesisin işletme, bakım ve güvenliği 
DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nce sağlanmakta olup 16 yıldır alıcı bulunamadığından bu 
tesislerde su üretimi ve satışı yapılamamaktadır (Akyar, s 311).

2.5.3. ANTALYA VE TÜRKİYE’DE KANALET

Kanaletli sulama sistemleri yarım yüzyıla yaklaşan bir süre boyunca ülkemizde 
büyük sulamaların gerçekleşmesinde önemli işlevler görmüştür. Kanaletler toprağın 
suya kavuşmasında, tarımın gelişmesinde, halkın ekonomik refahında, ülke kalkınma-
sında önemli bir araç olmuştur.

Kanalet üretimi ve uygulamalarının başlangıcı, kökeni Antalya bölgesidir. 1963 
yılında DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’ne kanalet fabrikası kurulması görevi verilmiştir. Bu 
görev başarı ile gerçekleştirilmiş ve sonrasında da Antalya bölgesi yıllar boyunca tüm 
ülkeyi besleyen kanalet üretimi, proje ve arazi uygulamaları (Foto. 2.5.3.1; 2), sulama-
larda aldığı başarılı sonuçlarla ülke çapında örnek ve öncü konuma gelmiştir. Pek çok 
DSİ yetkilisi, yöneticisi devlet adamı bakanlar; dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
Antalya kanalet fabrikasını ziyarete gelmiş (15.5.1967) beğeni ve övgülerini belirtmiş-
tir (Bkz. Bl. 2.5.6, Foto).

Bu bakımlardan Antalya bölgesi için kanalet ve kanalet fabrikası çok önem taşır.

Yörede halk, çiftçiler köylerinin, tarlalarının kıyısına kanalet yapılmasını, suların 
akmasını dört gözle beklemişlerdir. Yerel dilde bunlara “ganalat, ak oluk” gibi adlar 
takılmış: sifonlara da “battı çıktı” denilmiştir.

Halk kanaletlerin üzerine bunları benimsediğini gösteren yazılar yazmıştır (Selçuk 
N 1969). Bu özdeyişlerden bazıları şöyledir.
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Kırma sakın kanaleti
Gider toprağın bereketi.
…
Fatih’tir İstanbul’u fetheden
Koru kanaleti toprağı sulamak istersen. ….  (Bkz. Foto 2.5.3.3)
…
Gelen geçer, konan göçer
Ölüm insana kefen biçer
DSİ vatana tarihi eserler seçer. ….                 Semercioğlu Kadir.
…..
Kanaletler yalnız kırsal alanda değil şimdi kent içerisinde kalmış birçok bölgelere 

de döşenmiştir. Örneğin DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü önündeki Halide Edip Caddesi’nde, 
eski sanayi sitesi içerisindeki kanaletler ikibinli yıllara değin varlıklarını sürdürmüşler-
dir. Kanaletler kimi yerde çiçek saksısı kimi yerde mangal, kimi yerde de ters kapatıla-
rak köprü olarak kullanılmışlardır.

Bir kanaletli sulama sisteminin ana öğesi suyun akışını sağlayan, kanalet adı veri-
len betonarme oluklardır (Foto 2.5.3.4). Kanaletler hem iletim hem de dağıtım elemanı 
olarak kullanılmışlardır. Bunların en küçüğü Tip 70 olmak üzere Tip 80, Tip 100, Tip 
120, … Tip 800, Tip 900 sıralamasıyla giderek büyür. En büyüğü Tip 1000 olmak üzere 
tamamı 21 tiptir. Gerekli debi, akış hızı, arazi ve proje eğim koşulları göz önünde bulun-
durularak en uygun kanalet tipi seçilir. Bunun için kanalet hidrolik hesap tabloları çok 
ayrıntılı olarak hazırlanmış ve tüm DSİ örgütüne dağıtılmıştır. Hidrolik hesabın yanı sıra 
kanaletle ilgili her türlü proje ve uygulama sorunlarını içeren çok sayıda kitap DSİ’ce 
basılmış ve bunlar bilgisayarların bulunmadığı dönemde ülkemizde su mühendisliğinin 
başlıca el altı kitapları olmuştur (Bkz. Çizim 2.5.3.1; 2).

Kanaletlerle birlikte, bunları arazide döşemeye yarayan temel blokları, eğer, köşe, 
dirsek, düşü, priz, sifon elemanlarını, boruları da prefabrike betonarme olarak Antalya 
fabrikasında üretilmiştir (Foto 2.5.3.5).

Foto 2.5.3.1. Arazide kanaletlerle dirsek yapılmadan, doğ-
rudan kurb uygulaması. Her ayakta en fazla 3 derece sapma 
uygulanabilir

Foto 2.5.3.2. Kanalet fabrika-
sında üretilmiş, arazide uygu-
lanmış bir şüt ve dirsek (düşü 
ve dönüş) yapısı.
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Pompaj sulamalarındaki iletim hatlarında kullanılan elektrik direkleri için de Antalya 
Kanalet Fabrikasında 1968’de bir bölüm kurulmuş, burada üretilen direkler başta Konya 
olmak üzere pek çok bölgede kullanılmıştır (Foto 2.5.3.6). DSİ’nin gereksinme duyduğu 
daha pek çok türde prefabrike eleman bu fabrika içerisinde üretilebilmekte idi.

Kanaletlerin birleşim bölgelerindeki sızdırmazlığı sağlayan “bitümlü ip” üretimi 
için fabrika alanı içerisine ayrı bir fabrika kurulmuştur. Burada birkaç santim kalınlığın-
da kenevir urganlar, kazanlarda kaynatılmış bitüme batırılmakta sonra da tezgahların 
üzerinde mermer tozuna bulanmaktadır (Foto 2.5.3.8, 9, 10). Böylece birbirine yapış-
ması önlenen ipler kullanım yerlerine gönderilir. Bütün Türkiye’ye buradan gönderilmiş-
tir.

Foto 2.5.3.3. Kanalet yazıları Fatih’tir İstanbul’u fetheden 
Koru kanaleti toprağı sulamak istersen.

Foto 2.5.3.4. Üretim süreci  
tamamlanmış kanaletler istif  
ediliyor.

Foto 2.5.3.5. Antalya Kanalet fabrikası ürün depo alanı. Eğer, ayak ve temel blokları Türki-
ye’nin her yanındaki şantiyelere gönderilmek üzere hazır bekliyor
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Çizim 2.5.3.1. Döşenmiş kanalet en, boy kesiti ve yardımcı elemanlar,  
(Sungur T, 1989) 

Çizim 2.5.3.2. Prefabrik elemanlarla arazide sifon ve köşe uygulaması (Sulama şebe-
kelerine ait tip proje ve abaklar Cilt II, DSİ 1982)
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Arazide uygulama da şöyle olur: Bir eğer üzerine uç uca iki kanalet oturtulurken 
betonarme eğer ile kanalet arasına bitümlü ip sarılır (Bkz. Çizim 2.5.3.1). Kanalet kendi 
ağırlığı ve sonradan akacak suyun ağırlığı ile de bastırınca esnek ip sıkışır ve çeperler-
den su sızdırmaz. Böylece eğer üzerine oturtulmuş bir kanaletten ötekine hiç sızma, 
kayıp olmadan su akıtılmış olur. 

Bu teknoloji Türkiye ve DSİ’ye özgü bir teknolojidir.

Sonraki yıllarda çığ gibi büyüyen kanalet ve aksesuarları gereksinimini karşıla-
yabilmek için birçok bölgede DSİ ve özel girişim eliyle kanalet fabrikaları kurulmuştur.

…

Kanletten su (Foto 2.5.3.7)’de görüldüğü gibi taşınabilen boru-sifonlarla alınıp 
tarlalardaki arıklara salınır. Bu yöntem İngilizce’den çeviri “vahşi sulama!” olarak ad-
landırılan “salma sulama” yöntemidir. Günümüzde yağmurlama, damlatma sistemleri 
ile kayıplar en aza indirilmiş olup daha az su ile daha çok arazi sulanabilmektedir. Boru 
üretim teknolojilerindeki gelişmeler, günümüzün su ve arazi ekonomisi anlayışı, borulu 
sulama yöntemlerini ön plana çıkarmış, kanaletli sulama sistemlerini tarihe gömüş; 
kanaletler başta Antalya olmak üzere birçok bölgede büyük ölçüde sökülüp hizmet dışı 
bırakılmıştır.

Sonuç olarak 1960’larda başlayarak 2000’lere değin çağdaş bir sulama sistemi 
olarak gösterilen kanaletlerin 30, 40 yıllık bir sürede vahşi tanımına girmesi ülkemizde 
ve dünyada teknolojik ve ekonomik değişim ve gelişmelerin olağanüstü değişiminin 
ilginç bir göstergesidir.

Bu bölüm kanaleti bilmeyenlere tanıtmak, bilenlere de belli bir dönemin güzel 
çabalarını güzelliklerini anımsatmak amacıyla yazılmıştır. 

KANALET  FABRİKASI VE NEF’İ SELÇUK

Antalya’da DSİ kanalet fabrikasının kurulmasında, kanalet ve yardımcı parçaların 
(aksesuar) üretiminde Makina Mühendisi Nef’i Selçuk’un önemli bir yeri vardır.

1928 doğumlu olan Nef’i Selçuk, DSİ Demirköprü Barajı inşaatında çalışmış, işin biti-
minden sonra 13.12.1960 tarihinde yeni kurulan Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’ne Ma-
kina İkmal Baş Mühendisi olarak atanmıştır. Emekli olmaya 6 sene kala 20 Ocak 1969’da 
özel sektörde çalışmak üzere çok sevdiği DSİ camiasından istifaen ayrılmıştır. 

Kendisi ile Aralık 2004’te, Antalya’da 13. Bölge Müdürlüğümüze yaptığı bir ziya-
rette tanışıp görüşmüştük. Bu olanağı sağlayan o dönemin Makine İkmal Şube Müdürü 
Makine Müh. Ramazan Acun’u da saygıyla anıyorum.

Nef’i Selçuk bu görüşmede verdiği sözü yerine getirerek 29.1.2005 tarihli mektu-
bu ekinde  Antalya DSİ Kanalet Fabrikası’nın kuruluşu ve sonrası uygulamalarıyla ilgili 
özel bilgi ve belgeler iletmiştir. Nef’i Selçuk’un “Devlet Su İşleri’nce Türkiye’de Kana-
letlerle Sulama Sistemine Geçişin Öyküsü” başlığı altında yazdıkları aşağıda özetlene-
rek sunulmaktadır.
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Kanalet Fabrikasının Kuruluşu

Türkiye’de kanaletli sulama sistemine geçmek için ilk defa 1962 yılında DSİ Ada-
na 6. Bölge Müdürlüğü’nde deneme mahiyetinde ön çalışmalara başlanmıştır. 1963’te 
kanaletlerle sulama sisteminin tekniğine uygun olarak Türkiye’de uygulanabilmesi için 
DSİ Genel Müdürü İnş. Yük. Müh. Sayın Neşet Akmandor (sonradan Milli Savunma Ba-
kanı oldu) tarafından, İnşaat Yük. Mühendisleri Timuçin Tümer (sonradan iki defa DSi 
Genel Müdürü oldu), Vladimir Mihailof, Sırrı Kırımlıoğlu ve Antalya DSİ 13. Bölge Ma-
kine-İkmal Başmühendisi olarak ben tetkiklerde bulunmak üzere İtalya’ya gönderildik. 
Dönüşümüzde Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda yaptığımız dörtlü toplantda Tür-
kiye’de ilk kanalet fabrikasının kurulması işinin İtalyan müteahhitlerine ihale edilmesi 
fikri işlendi. Ben “DSİ bu fabrikayı kurabilir” diyerek işlenen fikre karşı geldim ve top-
lantıyı terk ettim.

Sonuçta Genel Müdür Neşet Akmandor, DSİ 13. Bölge Müdürü Abdürrahim Er-
dem’e ve elemanlarına güvenerek kanalet fabrikasının Antalya Bölgesi’nde kurulması-
na karar verdi.

Fabrikanın proje çalışmalarına başladık fakat “ya muvaffak olamazsak halimiz 
nice olur” diyerek içime bir korku düştü. Bu düşüncemi fark eden Bölge Müdürümüz 
Sayın Abdürrahim Erdem bana “Nef’i, fabrikayı kurmaya başla, yanlış olursa yıkarız ve 
de doğrusunu yaparız” dedi. Bu cümle bizlere şevk verdi, güç verdi. DSİ olarak Antalya 
Kanalet Fabrikası’nın inşaatına hızla başladık. 

İnşaat devam ederken konu ile ilgilenen Birlemiş Milletler FAO Teşkilatı tarafından 
Abdürrahim Erdem, Proje ve İnşaat Dairesi Bakanlığı’ndan Sayın Timuçin Tümer, Vladi-
mir Mihailof ve ben İtalya’ya gönderildik. Dönüşümüzde de fabrika inşaatına hız verdik. 
Bu meyanda fabrikanın inşaat safhalarında: 

a) Önce fabrika yerleşim projesi 50 dönümlük bir sahayı kapsayacak şekilde di-
zayn edildi. Fabrika yeri olarak da 120 dönümlük bölge tesislerimizin bitişiğinde olan 
vakıflara ait araziden 50 dönümlük yer istimlak edildi. 

b) Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, yazılı olarak fabrikanın projelerini istedi. 
Bölge Müdürümüz “Yapılan iş pür emanettir, fabrika inşaatı bittikten sonra projeler 
gönderilecektir.” diyerek talebi karşılamadı. 

c) Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı “Emanet komisyonunca kanalet mevzuunda 
uzman bir İtalyan mühendisinin getirilmesi kararının alınarak DSİ Genel Müdürlüğü’ne 

Foto 2.5.3.6. Antalya DSİ Kanalet Fabrika-
sında üretilmiş beton direkler.

Foto 2.5.3.7.  Fotoğraftaki gibi taşınabilen si-
fonlarla kanalette su alınıp tarladaki arıklara 
salınır; vahşi sulama?
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gönderilmesi”ni yazılı olarak istedi. Bölge Müdürümüz ve ben bu talebe de şiddetle 
karşı geldik.

d) Bu sıkıştırmalardan dolayı Abdürrahim Erdem dayanamayarak telgrafla bölge 
müdürlüğünden istifa etti. Genel Müdür Neşet Akmandor devreye girerek Abdürrahim 
Erdem’in istifasını iptal ettirdi. 

Neticede, DSİ Antalya Kanalet Fabrikası, Türk mühendis, teknisyen, usta ve 
işçileri tarafından kurulmuş oldu. Genel Müdürlük’ten Vladimir Mihailof ve Sırrı 
Kırımlıoğlu Antalya’ya gelerek fabrikayı kontrol edip beğendiklerini beyan ettiler. 
Daha sonra da Antalya’daki kanalet fabrikasının tekniğine uygun olup olmadığının 
tespiti için kanalet kitabı yazarlarından İtalyan İnş. Y. Mühendisi sayın Augusto SB-
RACCIA’yı Türkiye’ye getirterek fabrikayı kontrol ettirdiler. İtalya’daki kanalet fabri-
kalarını gezerken bizlere çok yardımları dokunan Augusto Sbraccıa’nın fabrikanın 
gayet mükemmel olduğunu beyan etmesi üzerine kanaletli sulama sistemi bütün 
Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.

Bitümlü ip imalathanesinin kuruluşu

Bu arada DSİ Araştırma Dairesi Başkanı sayın Dr. Müh. Fuat ŞENTÜRK ve değerli 
elemanlarının yardımlarıyla, Türkiye’deki bütün kanalet montajlarında kullanılmak üze-
re, kanalet fabrikası sahamızda bitümlü ip (katranlı ip) imalathanesini kurduk (Foto 
2.5.3.8, 9, 10).

Elektrik direği imalathanesinin kurulusu
Genel Müdürlüğümüz tarafından tüm bölgelerimizde yer altı sularıyla yaptırılacak 

olan elektrikli pompajlarla sulama işleri için betonarme elektrik direklerinin yapılması 
görevi, 1968 yılında Antalya DSİ l3. Bölge Müdürlüğü’ne tevcih edilmiştir. 

Foto 2.5.3.8. Bitümlü İp Fabrikası’nda üretim süreci. Kazanlarda zifte doyurulmuş ipler  tez-
gahlarda mermer tozuna bulanıyor (1960’lar).



2.5. 1946 Sonrası ve DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü

361

Neticede, kanalet fabrikası sahasında beton direk imalathanesini de kurduk. Fab-
rikada imal edilen elektrik direklerini başta Konya bölgesi olmak üzere, orta Anadolu’da 
kullanılmak üzere gereken yerlere göndermeye başladık (Foto 2.5.3.6).

Özel bilgiler

1) Türkiye’de kanaletlerle sulama sistemine geçildikten sonra sıra arıtma içme suyu 
ve borulu sulama sistemleri için boru üretimine geldi. 1966 yılında Genel Müdürlük-
ce oluşturulan 5 kişilik bir heyetle birlikte borulu sistemlerin ve fabrikalarının etütleri 
için Almanya’ya ve Fransa’ya gönderildik. Borulu sistemlerin Ankara ve İstanbul’daki 
fabrikalarını (kredi verdiklerinden dolayı) Fransızlar kurmuştur. Sonradan İzmir ve 
Samsun’daki boru fabrikaları da Türk müteahhitleri tarafından kurulmuştur.

2) Türkiye’ de kanaletlerle sulama sisteminin uygulanmasında en büyük katkı ve 
uğraşı, Genel Müdür Sayın Neşet Akmandor ve de 13. Bölge Müdürü Sayın Abdürra-
him Erdem tarafından verilmiştir.

3) 15 Mayıs 1967 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet SUNAY Antalya 
Kanalet Fabrikasını gezerek fabrikanın şeref defterine “ Bu kıymetli tesisi gördüğüme 
çok memnun oldum, Tesisi kuranları tebrik ederim. Çalışma mükemmel. Bütün personele 
selam.” diye yazarak imzalamıştır.

4) DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Antalya’ da (50 dönümlük kanalet fabrikası da da-
hil olmak üzere, 170 dönümlük bir arazi üzerinde kurulmuştur. Bölgenin kuruluş fo-
toğraflarını albüm haline getirilerek DSİ 13. Bölge Makine İkmal Şube Müdürlüğüne 
verdim. Arzu edilirse bu albüm makine ikmalden alınarak bölgenin inşaatları ile ilgili 
geçmişi görülebilir.

 29.01.2005
 Nef ’i  SELÇUK
 DSİ  13. Bölge Makine-İkmal Eski Baş Mühendisi

Foto 2.5.3.9. Zift kazanı Foto 2.5.3.10. Mermer tozu tezgahı
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 2.5.4. DSİ HİZMET VE SOSYAL TESİSLERİ, DSİ VE ANTALYA

HİZMET BİNALARI

Antalya’da su işlerinin çalıştığı ilk bina, 1930’larda Atatürk Caddesi üzerinde, An-
talya Lisesi’nin biraz aşağısında; (Foto 2.4.4.15)’te görülen ve belirtilen binadır.

Bundan sonra, kesin tarihleri saptanamamış olmakla birlikte, Su İşleri 10. Şube 
Müdürlüğü döneminde eski Yıldız Sineması yakınlarında bir sokaktaki kiralık bir binada 
çalışılmıştır. 1950 sonrasında Antalya Hükümet Konağı arkasında, Kışlahan civarında 
bir bina kiralanmıştır(57). Bu dönemde Şarampol semtinde lojman olarak da kullanılmış 
olabilecek bir “sarmaşıklı ev”den söz edilmektedir (A. Erdem Bkz. Bl. 2.5.6).

1950’lerin başında, 10. Şube Müdürü Sadık Taşkömür döneminde Güllük Cadde-
si’nde şimdiki lojmanların (Foto 2.5.4.14) bulunduğu yer satın alınarak, altı daire üstü 
lojman olan bir bina ile garaj ve bir şoför evi yapılmış ve 1955’lerde buraya taşınılmıştır. 
Daha sonra DSİ 43. Şube Başmühendisliği ve ardından 131. Teknik Şube Müdürlüğü de 
burada çalışmıştır.

Benzer şekilde Manavgat’ta Türkbeleni eteğindeki ana kavşakta şimdi Maliye’ce 
kullanılmakta olan binanın bulunduğu yer de satın alınarak 1950’lerin başında buraya 
altı işyeri, üstü lojman olan bir bina ve garajlar yapılmıştır.

1950’lerin sonlarında bu tesisler yetmemekte ve Antalya’da su işleri için geniş 
yerler aranmaktadır. DSİ, Kepez-Varsak kanalını açma çalışmaları sürdürülürken Kü-
tükçü-Masa Dağı eteklerindeki arazi beğenilir ve kanalın sol yakasındaki 120 dönüm-
lük kısım Bölge tesisleri için 1960’ların başında kamulaştırılarak alınır (Foto 2.5.4.1, 
2). Daha sonraları da buranın tam karşısında kanalın sağ yakasındaki 50 dönüm arazi 
de Kanalet Fabrikası kuruluşu için kamulaştırılır. Konyaaltı Caddesi üzerinde şimdiki 
Vali Konağı yanında deniz kıyısında yalıyarların üzerindeki boş arazi (Foto 2.5.4.13) 
1950’lerin sonunda satın alınmıştır (A. Erdem, Bkz. Bl.2.5.6)

57 70’lerden sonra bu bölgedeki tüm binalar yıkılıp yerlerine yüksek iş hanları yapıldığı için günümüz-
de bu binayı aramak da boşuna olacaktır.

Foto 2.5.3.11. DSİ Genel Müdürü Neşet  
Akmandor’un ziyareti.
Sol başta, şortlu: Nef’i Selçuk
Ortada: Abdürrahim Erdem.
Sağ başta: Neşet Akmandor

Foto 2.5.3.12. Nef’i Selçuk’un Antalya’dan ve 
DSİ’den ayrılışı. Şubat 1969
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Foto 2.5.4.3.  DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü  
Hizmet Binası güneydoğudan görünüş-1967

Foto 2.5.4.4.  DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü Hiz-
met Binası güneybatıdan görünüş-2005. 
1997’de bir kat çıkıldı, yangın merdiveni yapıl-
dı, bina yüzlerine klimalar takıldı. Daha önce 
merkezi ısıtma-soğutma vardı.

Foto 2.5.4.1. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü binası ve hizmet tesisleri - 1967.
Masa Dağı’ndan alınan bu görüntü o yılların yüz bin nüfuslu Antalya kentinin el değmemişliğini 
yansıtıyor. Şimdiki Çallı kavşağına değin kilometrelerce uzanan taşlık, makilik bomboş bir alan! 
Aşağıdaki fotoğrafta bir milyon nüfuslu kentin ortasında kalmış DSİ Bölge tesisleri görünüyor.

Foto 2.5.4.2. Yukarıdaki fotoğrafın çekildiği yerden DSİ XIII. Bölge müdürlüğü-2015
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Bu arada yeni kurulan Bölge Müdürlüğü, Konyaaltı Caddesi, Bahçelievler’de ki-
ralık evlerde çalışmaktadır. Yeni alınan araziler üzerindeki bina yapım çalışmaları hızla 
sürdürülür. Konyaaltı Caddesi’ndeki birkaç bina 1963, 64’te tamamlanır (Foto 2.5.4.11, 
12), Bölge Müdürlüğü kısa bir süre de burada çalışır.

Kütükçü’deki arazi üzerinde, makina ikmal atölye ve ambarları (Foto 2.5.4.7-10) 
ve Kanalet Fabrikası öncelikle olmak üzere tesisleri Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 
yapımı 1967’de tamamlanır ve günümüzde de kullanılmakta olan bu binaya taşınılır 
(Foto 2.5.4.1-6).

Güllük Caddesi’ndeki eski binada çalışmakta olan 131. Teknik Şube Müdürlüğü 
için de Kütükçü’de yeni hizmet binası yapılmış ve Şube şimdiki binasına 1984 yılında 
taşınmıştır.

DSİ‘nin Manavgat, Serik (Foto 2.5.4.15), Aksu, Korkuteli, Elmalı ve Finike’de de 
çok sayıda idari, teknik ve sosyal tesisler 1960-70’li yıllar ve daha sonrasında bölüm 
bölüm yapılarak hizmete açılmıştır.

LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER

Yukarıda değinildiği üzere, 1960’lara değin Su İşleri’nde lojman olarak ancak bir-
kaç binadan söz edilebilir. Onlar da bir idari binanın üst katına yapılmış müdür evi ile 
garaj ve atölyeler yakınında bulunması zorunlu birkaç görevlinin barınabileceği yapıla-
radır. Lojman ve sosyal tesisler yapımı 1960 yılında DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü kurulduk-
tan sonra hız kazanmıştır. Başta mühendisler olmak üzere teknik ve idari çalışanların 
bu tesislerin olanakları ile desteklenerek mutlu edilmesi,  özendirilmesi DSİ ve başka 
kamu kurumlarının görevlerini daha iyi başarabilmelerinin bir yolu olarak kabul edilmiş-
tir (Bkz. A. Erdem Bl. 2.5.6).

Konyaaltı Caddesi üzerinde şimdiki Vali Konağı yanında bulunan lojmanların 
yapımı 1963’te tamamlanmış olup bunlar halen aynı amaçla kullanılmaktadır (Foto 
2.5.4.11).

Oymapınar Barajı yapım sürecinde gerek inşaat alanında, gerekse Manavgat batı 
girişinde şimdiki yerinde 1970’li yıllarda çok sayıda lojman ve sosyal bina yapılmış, 
kullanılmıştır.

Antalya kent merkezinde yukarıda anılan Güllük Caddesi’neki eski Şube Binası 
1984’te yıkılarak yerine lojman olarak şu anda da kullanılmakta olan sekizer katlı iki 
apartman yaptırılmıştır (Foto 2.5.4.14).

Misafirhane, yemekhane, lokal gibi sosyal tesislerin yapımı da lojmanlarla paralel 
olarak sürdürülmüştür. DSİ, çalışanlarına maaş, ücret dışında ek olanaklar sağlamakta 
da öncü bir kurumdur. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü tesislerindeki büyük yemekhane ve 
hemen yakınındaki Kanalet Fabrikası yemekhanesi her gün yüzlerce işçi ve memura 
temiz iyi nitelikli ve ucuz öğle yemeği sunmuştur. Bu uygulama Antalya’da kamu ku-
rumlarında ilktir ve uzun yıllar boyunca başka kurumlarda olmamıştır.

Bundan başka DSİ çalışanları Antalya’nın çok değişik semt ve mahallerindeki ev-
lerinden servis araçları ile alınarak bölge merkez iş yerine getirilip götürülmüştür (Foto 
2.5.4.18, 19). Bu işlem sabah, öğle ve akşam olmak üzere uzun yıllar boyunca günde 
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Foto 2.5.4.11.  Konyaaltı Caddesi, yalıyarlar (fa-
lez) üzerindeki lojmanlar yapılmış – 1963.

Foto 2.5.4.12.  Konyaaltı Caddesi’ndeki 
sosyal tesislerin günümüzdeki durumu. 
Karşısı Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı.

Foto 2.5.4.7.  DSİ Bölge yerleşkesi güney 
duvarı örülüyor. İçeride henüz hiçbir bina 
yok (1959-60).

Foto 2.5.4.9.  Suyun geldiği yöne (batıya) bakış. 
Sağdaki barakanın olduğu yerde şimdi yemek-
hane ve toplantı salonu var.

Foto 2.5.4.8.  DSİ Bölge yerleşkesi içerisinde ma-
kine ikmal atölyeleri yapılıyor – 1963.

Foto 2.5.4.10.  (Foto 2.5.2.9)’nin çekildiği 
noktadan günümüzdeki görünüm. Taşkına 
karşı kanal yan duvarları 1 m yükseltilmiş.
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üç kez yinelenmiştir. Bu hizmet DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’ne ait yeşil servis otobüsleri 
ile yapılmıştır. Bu otobüslerden 4 tanesi 1985 yılında merkez makina ikmal atölyelerin-
de eski kamyonlardan dönüştürülmüştür Foto 2.5.4.16; 17). Kendi tesislerinde otobüs 
üretebilmek ve binlerce kişiyi 20 yılı aşkın süre ile bu otobüslerle taşıyabilmek ancak 
DSİ gibi bir büyük kurumunun yapabileceği bir iştir.

Konyaaltı’ndaki lojmanların bulunduğu yerdeki sosyal tesisler “Oymapınar irtibat 
tesisi” adı altında 1970’lerin başında hizmete açılmıştır. Deniz kıyısında birdenbire 40 
m yükselen yalıyarların üzerinde Torosların ve Akdeniz’in doğa güzelliklerinin eşsiz gö-
rüntüleriyle birlikte denize girme olanağı da sunan bu mekan yalnız Türkiye’nin değil 
dünyanın da en güzel köşelerinden biridir.  Bu tesisler 50 yıla yakın süredir DSİ’lilere, 
Antalyalılara, Türkiye’nin her yerinden kamu çalışanlarına güzellikler sunmuştur (Foto 
2.5.4.12, 13).

DSİ’nin Manavgat, Elmalı ve Finike’de de 1970-80’li yıllarda yapılmış misafirhane 
ve lokalleri bulunmaktadır. Korkuteli Baraj inşaatı sırasında yapılan sosyal tesisler son-
ra Orman Bakanlığı’na daha sonra da özel sektöre devredilmiştir.

DSİ’nin lojman, lokal, misafirhane gibi sosyal tesisleri yapıldıkları dönemde ör-
nek mimari yapılar olup bulundukları kent ve çevreye yakışan, güzellik katan park ve 
bahçelerle süslenmişlerdir. Regülatör, su kanalı, gölet gibi bazı DSİ yapılarının çevreleri 
de bu anlayışla park ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmiştir. Aksu, Köprüçay, Kırk-
göz regülatörleri ve kamplar çevresi bu anlamda güzel örneklerdir. Bunların en ünlüsü 
1966’da düzenlenmesine başlanan, zamanla Türkiye’nin en güzel su dökülgen (şelale) 

Foto 2.5.4.13.  Konyaaltı Caddesi’ndeki sosyal tesislerden Bey-
dağları görünümü.  Misafirhane binası henüz yapılmamış. 1963

Foto 2.5.4.14. Güllük Cad-
desi’ndeki eski Şube binası 
yerine 1987’de yapılan 8 
katlı lojman

Foto 2.5.4.15. Serik DSİ hizmet ve sosyal tesisleri-1970’ler.
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Foto 2.5.4.16. DSİ servis otobüsü. 1952 mo-
del  Blue Bird…

Foto 2.5.4.17. DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü Ma-
kina İkmal atölyelerinde 1985’te üretilen dört 
otobüsten biri. 20 yıl çalıştı.

Foto 2.5.4.18. Aşağı Köprüçay Projesi açılış töreni öncesi. Törene katılanlar ve onları getiren 
DSİ servis araçları - 1972

ve parklarından biri olan Varsak-Düdenbaşı’dır (Bkz. 
Bl. 2.2.3, Foto 2.2.25, 26, 27). Kırk yıl boyunca DSİ’nin 
koruyup işlettiği bu güzel alan 2000’li yılarda Antalya 
Büyük Şehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

Türkiye’in her yerinde sosyal tesislerin kurulup 
yaygınlaştırılması 1960’lardan sonra DSİ’nin genel bir 
politikası olmuştur. Bunun sonucu olarak 1980’lerde 
Türkiye’nin hemen her il ve bir çok ilçe merkezinde bir 
DSİ misafirhanesi, lokali vardır. Bunlar asıl olarak ge-
çici görevle gelen DSİ çalışanlarının barınma gerek-
sinmelerinin karşılanması için yapılmıştır ama ve baş-
ka kamu çalışanları da buralardan yararlandırılmıştır.

Bu misafirhane ve sosyal tesislerin birçoğu “eği-
tim ve dinlenme tesisi” adı altında kurulmuştur. Bu te-
sislerde her yıl birçok seminer, sempozyum ve kurslar 
düzenlenmiş Türkiye’nin her yerinden gelen DSİ teknik 

Foto 2.5.4.5.  DSİ XIII. Bölge Mü-
dürlüğü Binası önündeki Atatürk 
anıtı.
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ve idari personeli eğitilmiştir. Antalya’daki Finike sosyal tesislerinin her yıl düzenlenen 
seminerler ile DSİ Genel Müdürlüğü eğitim programlarında ayrı bir yeri vardır.

DSİ misafirhaneleri şimdiki gibi çok yıldızlı otellerin bulunmadığı yıllarda gerek 
binaları gerekse işletme nitelikleri ile bulundukları bölgeler için örnek birer konaklama 
tesisi olmuşlardır. Bu durum günümüzde bile Türkiye’nin birçok yöreleri için geçerlidir.

Bu nitelikleri ile DSİ misafirhaneleri ve kampları aşağıdaki bölümde değinileceği 
üzere çalışanlarının tatil geçirmesi, denize girmesi, dinlenmesi ve böyle bir kültür oluş-
masında da önemli işlev görmüşlerdir.

DSİ çalışanları ve aileleri de bu sosyal tesislerden yararlanmışlar, buralarda bir 
araya gelerek, birlikte yiyip içerek, eğlenerek iş dışında da ortak bir sosyal yaşam ve hiç 
bir zaman unutulmayacak kardeşçe bir dayanışma ortamı oluşturmuşlardır. Bu ortamın 
kuşkusuz iş yaşamında, DSİ’nin o büyük işlerinin başarılmasında da olumlu etkileri ol-
muştur.

ANTALYA’DA DSİ KAMPLARI, DENİZ, TATİL KÜLTÜRÜ

Antalya’da sıcak yaz mevsimini geçirebilmek, çok zordur. Alışkın olmayanlar ya-
şayamaz. Bu kıyılarda göçebelik tarih boyunca bu nedenle yaygınlaşmıştır. Nisan ayı 
sonlarından başlayarak Yörük obaları toparlanıp yaylalara doğru göç yoluna düşerler. 
Sahile dönüş yaz sonu, Ağustos, Eylül aylarındadır. Kırsal bölgedeki bu göçerlik benzer 
biçimde kent ve kasabalarda da görülür. 1950 öncesi yıllarda Antalya kent merkezinde 
çok az insan kalırdı. Benzer durum Alanya, Manavgat, Finike gibi büyük ilçe merkez-
lerinde de görülür. Antalya kentinde oturanların yaylası genellikle Korkuteli ilçesidir. 
Alanyalılar Turbannaz Yaylası’na, Finikeliler Elmalı’ya, Kumlucalılar Gödene’ye, Kaşlılar 
Gömbe’ye çıkarlar. 1950’lerden sonra yoğunlaşan ticaret, sanayi ve kamu kesimine 

Foto 2.5.4.19. DSİ Kanalet Fabrikası işçi servisi. 1970’ler.
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bağlı kentsel yaşam herkesin çok uzun süreli olarak yaylaya çıkmasına olanak tanı-
mamaya başlamıştır. Buzdolabı ve klimaların bulunmadığı o yıllarda 40 dereceyi aşan 
sıcaklarda yaşamı kolaylaştırabilmek için kimi önlemler gerekli idi. Bunların başında da 
kendini deniz kıyılarına, kumsallara atmak gelir. Gece ya da gündüz boğucu sıcaklar 
kent sokaklarına çökmüş iken kıyıların serince yelleri insanlara biraz olsun rahat soluk 
alabilme, uyuyabilme olanağı sağlar. Antalya kentinin doğusunda ve batısında uzanan 
Konyaaltı ve Lara kumsalları bu bakımdan en uygun yerlerdir. Özellikle 1950’li yıllardan 
sonra bu kumsallar yaylaya gidemeyen Antalyalılar için başlıca yazlık seçeneğini oluş-
turmuştur. Önceleri aileler deniz kıyılarında derme çatma, sazdan, kamıştan barınaklar 
içerisinde yaşamaya başlamışlar; yıllar geçtikçe bu yazlık yapılar biraz daha geliştirile-
rek “oba” adı verilen yöresel bir yazlık barınma ve yaşam biçimine dönüşmüştür. Ma-
navgat, Side yöresinde bunlara “çardak” denir.

Valilik, Özel İdare, Belediye de halkın bu yaşam biçimini desteklemiş, zamanla 
çok sayıda oba yaparak halka kiraya vermeye başlamışlardır. Kent kumsallarında 4, 5 
sıra halinde onlarca kilometre boyunca uzanan obalarda her yaz onbinlerce insan yaşa-
mış; bu durum Konyaaltı’nda 1990, Lara’da 2000’li yıllara değin sürmüştür.

Foto 2.5.4.20. DSİ Manavgat-Sorgun Kampı. İnce kum  üzerine oturan ayaklı çardaklar arkada 
görünüyor.

Foto 2.5.4.21. DSİ Alara Kampı gazino ve yemek-
hanesi. 1990’lar

Foto 2.5.4.22. Alara Kampı gazinosunda 
dut ağacının 10 metre çaplı gölgesi.
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Orman, TCK, DSİ, YSE gibi kamu kuruluşları da çalışanlarının yaz mevsiminde kı-
yılardan yararlanabilmesi için yardımcı olmuşlar; yer sağlanması ve obalar için alt yapı 
kurulmasını kimi zaman da oba yapımını üstlenmişlerdir.

Genel olarak söylenebilir ki Antalya’da kamu kuruluşları ve DSİ’nin halkın deniz-
den yararlanma istek ve çabalarını desteklemesi, özendirmesi, yardımcı olması ile yö-
rede deniz ve dinlence kültürünün oluşmasına, gelişmesine katkı sağlanmıştır. Denize 
girenlerin, yüzme bilenlerin, plajlarda güneşleyenlerin 1950 öncesinde çok sınırlı olan 
sayısı 1960, 70’lerde  büyük hızla artmış; aileler yaz aylarında evlerinin dışında deniz 
kıyılarında yaşamanın, gecelemenin yerel olanaklarını ve kültürünü yaratmışlardır.

Bu çardak ve obaların ardından daha düzenli kamu kampları kurulmaya başlan-
mıştır. Bu kamplar yalnız yöre halkının değil Türkiye’nin her yerinden kamu çalışanları 
ve yakınlarının denizle tanışmasını, yüzme öğrenmesini, geniş kitlelerin çağdaş bir gezi 
ve dinlence alışkanlığı kazanmasını sağlamıştır. Daha sonra Turizm Bankası’nın otel 
kamp ve tatil köyleri de bu kültürün, dinlence ve turizm alanının gelişmesine çok büyük 
katkı sağlamıştır. Günümüzde yüzlerce kilometre uzunluğundaki Antalya kıyılarını kap-
layan yüzbinlerce yatak kapasiteli ve daha çok yabancılara yönelik otel, motel ve tatil 
köylerinin öncesinde kıyılarımızdan yararlanmanın tarihçesi budur.

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü’nün Antalya’da geçmişte kullandığı kamp ve plajlardan 
aşağıda kısaca söz edilecektir. Bunlardan günümüzde yalnızca Alara ve Finike kampları 
çalışmaktadır.

DSİ Konyaaltı Plajı: 1975’den sonra birkaç yıl süreyle Konyaaltı Plajı’nda, Arapsu-
yu sol kıyısında DSİ çalışanlarının yararlanması için bir plaj tesisi, gazino ve birkaç oba 
kurulmuş; kısa süren bu uygulamadan sınırlı sayıda personel yararlanabilmiştir.

DSİ Lara Kampı: DSİ’nin Antalya’da çalışanları için kurduğu asıl büyük kamp yeri 
Lara plajının doğusunda şu anda çalışmasını sürdüren TRT Kampı’nın batı bitişiğinde-
dir. Lara kumul ormanlarının önünde 1 kilometreye yaklaşan kumsalda ilk yıllarda iki 
sıra daha sonra 4 sıraya çıkan obalardan 1982-2003 yılları arasında her yıl binlerce 
işçi, memur, yönetici olmak üzere binlerce çalışan ve aileleri yararlanmıştır. DSİ XIII. 
Bölge Müdürlüğü burada bir gazino ve elektrik, su, tuvalet gibi alt yapıları ve obaların 
temel betonlarını hazırlamış; çalışanlar da obalarını uygun gereçlerle kendileri kurmuş-
lardır. Yaz ayları boyunca DSİ servis otobüsleri çalışanları buraya ücretsiz getirip götür-
müşlerdir.

DSİ Sorgun Kampı: Manavgat ile Side arasında kumul ormanlarının bulunduğu 
Sorgun adlı bölgede 1970-80’li yıllarda kurulmuş bir deniz kampıdır (Foto 2.5.4.20). 
Daha çok o yıllarda Oymapınar baraj şantiyesi çalışanlarının gereksinmelerini karşıla-
mış, zamanla Antalya ve tüm Türkiye DSİ çalışanlarının yararlandığı bir kampa dönüş-
müştür. Ormanla deniz arasında ince kuma çakılan kazıklar üzerine yapılmış geleneksel 
çardak ya da obalardan oluşan, bir de ahşap güzel gazinosu bulunan bu kamp yörenin 
turistik otellere verilmesiyle 1980’lerin sonunda kapatılmıştır.

DSİ Alara Kampı: Alanya-Manavgat arasındaki Alara kampı 1970’lerde oluşturul-
maya başlanmış, 80’lerde bütün Türkiye’ye açık düzenli bir kamp haline gelmiştir. Alara 
kampı bulunduğu yer olarak Alanya Manavgat arasındaki en serin mikro klimaya sa-
hiptir. Ağustos sıcağında her yer kavrulsa bile kampın olduğu yerde bir serin yel eser. 
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Bu kamp  Enez, Gümüldür, Dragos, .. gibi DSİ’nin en büyük ve ünlü kamplarındandır, 
günümüzde de her yaz binlerce çalışana dinlence ve deniz olanağı sağlamaktadır (Foto 
2.5.4.21, 22).

DSİ Finike Kampı: DSİ 133. Teknik Şube Müdürlüğü Finike hizmet ve sosyal tesis-
leri yerleşkesi içerisinde 1989 yılında yapılmıştır. Her yıl Genel Müdürlük’çe düzenlenen 
seminerlerin dışında yaz aylarında denizden de yararlanılan bir misafirhane ve kamp 
tesisi olarak günümüzde de kullanılmaktadır.

ANTALYA’DA SPOR VE DSI

1961, 62’lerden başlayarak Antalya’da kamu kurumları sporu; özel olarak da 
futbolu desteklemişler kendi adlarına kulüpler de kurulmasına yardımcı olmuşlardır. 
Yolspor (TC Karayolları), Poplinspor (Etibank Dokuma Fabrikası), Ferrokrom (Etibank 
Ferrokrom Fabrikası), YSE Gençlikspor gibi futbol takımları bu dönemde kurulup yerel 
ligde en üst sıralara yerleşmişlerdir. Sporcuların mevsimlik olarak işe alınması, sosyal 
tesisler ve bazı olanaklardan yararlandırılması, hazırlanan spor alanlarında antrenman 
yapmalarının sağlanması gibi destekler söz konusu olunca tüm futbolcular bu takımla-
ra yönelmiş; İlkışık, Gençlikspor, Esnafspor gibi Antalya’nın eski ve köklü takımları bu 
yarıştan kopmuşlardır.

Foto 2.5.4.6.  DSİ Bölge yerleşkesi içerisindeki  spor salonu. Oymapınar Barajı şantiyesindeki 
ambarlardan sökülen çatı makaslarının uyarlanması ile yapılmıştır-1986.
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Yenikapı Suspor da bu çerçevede, DSİ çalışanlarından Cafer Alp tarafından (Çim-
rin H., II. Cilt s 562) 1964’te kurulmuştur. Mehmet Marmara, Nail Yitmen, Metin Ünal, 
Hasan Esti, Veli Dindar, Yarkın Böke(58), ...  gibi Antalya’nın seçkin ve ünlü futbolcuları-
nın yer aldığı bu takım 1966 yılında kurulan Antalyaspor’un da çekirdeğini oluşturmuş-
tur. 

1980 yılında Antalya DSİ Kanalet Spor voleybol dalında faaliyet göstermek ama-
cıyla kurulmuş,  Cavit Akdemir bu takımı çalıştırmıştır.

1982 yılında bu klüp bünyesine futbol ve güreş dalları eklenerek adı da DSİ Spor 
Klübü olarak değiştirilmiştir. Makina İkmal Şube Müdürü Ramazan Acun ikibinli yılla-
ra değin klübün yöneticiliğinde bulunmuştur. DSİ Futbol takımının başlangıcı olarak 
1964’te kurulan Suspor’u kabul etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

DSİ Spor güreşçisi 18 yaşındaki Nevzat, bir müsabakada kendi oyunu ile omurga 
kırılması sonucu felç olmuş ve ne yazık ki kurtarılamamıştır. Bunun üzerine 1984 yılın-
da güreş faaliyetine son verilmiştir.

Klübün etkinlik alanı 1985 yılında, kız ve erkek basketbol ve 1990’larda masa 
tenisi ve taekwando dallarını kapsamak üzere genişletilmiştir.

DSİ Spor kulübü 1500’ü aşkın sayıda lisanslı sporcu yetiştirmiş bunların içinde 
Türkiye profesyonel klüplere, milli takımlara yükselenler olmuştur. 

DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü Antalya’da bu gün aşağıda sayılan ve spor çevrelerini 
imrendiren spor tesislerine sahiptir ve bunlar en uygun biçimde değerlendirilmektedir.

Bölge Müdürlüğü’nün Kütükçü’deki merkez tesislerinde 1980’lerin başından bu 
yana bir çim futbol sahası bulunmaktadır. Bu saha geceleri aydınlatılabilmektedir.

Aynı yerde, 131. Teknik Şube Müdürlüğü’nün güneyinde masa tenisi ve kondisyon 
salonlarını da içeren bir spor salonu bulunmaktadır (Foto 2.5.4.6). İnşaatı bitmiş bu-
lunan Oymapınar Barajı makina ambarlarından birinin çatı makaslarının sökülüp açık-
lıklarının büyütülerek yeniden kurulması ile 1986 yılında bu salon ortaya çıkarılmıştır.

Bölge Müdürlüğü’ne ait Bahtılı tesislerinde de 3 adet çim futbol sahası ve soyun-
ma, duş, hakem ve yönetici odaları, kantin gibi tüm gerekli sosyal tesisler bulunmak-
tadır.

DSİ bu tesislerinden çalışanlar da öncelikli olarak yararlanabilmekte, özellikle 
bölge spor salonu ve futbol sahasında öğle tatili saatlerinde etkin olarak spor yapıl-
maktadır. Geçmişte de bu tesislerde çalışanlar arasında her yıl geleneksel futbol, vo-
leybol, masa tenisi müsabakaları yapılmış, yapılagelmektedir.

58 Bunlardan bazıları Caksın, Kağıt Hasan, Öküz Metin, Donsuz Veli, .. gibi takma adlarıyla daha iyi 
tanınırlar.
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2.5.5. DSİ XIII. BÖLGE MÜDÜRLERİ, YARDIMCILARI, ŞUBE MÜDÜRLERİ

BÖLGE MÜDÜRLERİ

Abdürrahim Erdem
1.6.1960-2.6.1973

Feyyaz Akalın
26.10.1973-15.5.1978

          Binay Dikmen
        16.5.1978-2.1.1980

Orhan Ömerbeyoğlu
2.1.1980-17.4.1980

Niyazi Dereci
18.4.1980-1.5.1982

          Selçuk Anık
          1.12.1982-22.7.1992

Bahri Ege
23.7.1992-4.11.1999

Mustafa Altundal
5.11.1999-6.6.2005

            Sami Kurbay
              8.6.2005-20.11.2007

Ali Haydar Şahin
20.11.2007-21.2.2008

Sedat Özpınar
25.2.2008-11.1.2013

Turkay Özgür
14.1.2013-2016

Hayrullah Coşkun
22.07.2016 - 
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Nevzat Feyzioğlu  1961-1962
Mustafa Turfanda  1962-1963
Erdoğan Uğur  1963-1965
Osman Çamlı  1963-1965
Orhan Batu  1964-1967
Fahrettin Özçelik  1964-1968
Tevfik Tarımcıoğlu  1966-1967
Feyyaz Akalın  1969-1973
Nida Lülü  1974-1978
Süleyman Bozkurt  1978-1980
Mustafa Köseoğlu  1978-1980
Hikmet Batu  1979-1983
Mehmet Çetin Çakmak  1980-1997
Zekai Obalar  1984-1989
Yılmaz Onural  1985-1997
İbrahim Günal  1992-1997
Mustafa Altundal  1992-1999
Latif Yıldız  1996-1997
Hasan Özekin  1996-1997

Hasan Bölücek  1997-1998
Nihat Taşkınsu  1997-1998
İbrahim Günal  1997-2004
Ali Kale  1998-2005
Şevket Savcıoğlu  2000-2005
Hasan Bölücek  2003-2007
Hayrettin Baysal  2005-2009
Nadir Abay  2005-2012
Mustafa Bulut  2008-2011
M. Nazif Kök  2008-
Hayrullah Coşkun  2010-2013
Osman Ertürk  2012-2016
Tuncay Aykan  2012- 2017
Oğuz Kasap  2013-2015
Hüseyin Akkaya  2014-2016
Köksal Buğra Çelik  2015-
Özhan Erdanışman 2015-
Yüksel Tazegül 2017-

BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILARI

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Planlama 
Yılmaz Bodur 1961-1964
(Planlama Amiri)
Binay Dikmen 1964-1970
(Planlama Amiri)
Süleyman Bozkurt 1970-1979
Necati Sezen 1979-1985
Zafer Burgul 1985-1994
Fikri Yavaş 1994-2004

Proje 
Niyazi Alioğlu 1978-1993
Galip Büyükyıldırım 1993-2004

Etüd plan (Havza yönetimi izleme ve  
tahsisler) 
Orhan Batu 1960-1961
Nevzat Biliciler 1962-1991
Turan Bural 1991-1995
Ali Kale 1995-1998
Fikri Yavaş 1998-2001
M. Nazif Kök 2001-2008
Hayrullah Coşkun 2008-2010
Yüksel Tazegül 2010-2017
Hicran Çoban 2017-

Proje inşaat 
Feyyaz Akalın  1965-1969
Mehmet Çakmak  1969-1980
Hasan Özekin 1980-1994
Nihat Taşkınsu  1994-1996
Metin Utku  1996-2005
Gökalp Aksay  2005-2006
Emrah Köleoğlu  2006-2012
K. Buğra Çelik  2012-2015
Semih Çakmak  2015-2015
Hakan Çetin 2015-

Jeoteknik hizmetler ve yeraltı suları
Nihat Coşkun  1968-1987
Ataman Altıntaş  1987-1995
Tunç Tarımcı  1996-1998
Kutlu Taner  1998-2006
M. Erdal Durukan  2006-2007
Kutlu Taner  2007-2007
M. Erdal Durukan  2007-2008
Mustafa Akpınar  2008-
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Makina imalat ve donatım
Nefi Selçuk  1960-1969
Mustafa Köseoğlu  1969-1979
Ramazan Acun  1979-2003
Ali Cumhur Doğan  2003-2007
Abdullah Yürek  2007-2015
Hasan Hüseyin Öz  2015-

Elektromekanik teçhizat 
Muharrem Bağlan  1992-2003
Turan Keyik  2003-2015
Ramazan Güler 2015

İşletme ve bakım 
Selami Ay  1965-1969
Nida Lülü  1969-1973 
Taner Tekin  1973-1979
Yılmaz Yurtbahar  1979-2006
Tuncay Aykan  2006-2008
Yılmaz Yurtbahar 2009-2010
Hüseyin Akkaya  2010-2012
Sait Işıklı 2012-2013
Mevlüt Engin  2013-

Emlak ve kamulaştırma
Ercüment Tüzken  1978-1980
Cevdet Uğraş  1980-1988
Hayri Çelik  1988-2003
Mehmet Nasir Karataş  2003-2010
Metin Dilek  2010

Kalite kontrol laboratvar 
Niyazi Alioğlu  1969-1978
Mehmet Aydilek  1978-2004
Nadir Abay  2004-2005
Şevket Savcıoğlu  2005-2005
Cengiz Yıldırım  2007-2014
Soner Akdemir 2014

Araştırma plan, koordinasyon
M. Rasih Peker  1980-1996
Hasan Bölücek  1996-1997
Cumaali Gaffaroğlu  1997-2006
Mustafa Bulut  2006-2008
Tuncay Aykan  2008-2011
Mevlüt Engin  2011-2013
Dinçer Akdeniz  2013

İdari işler → Personel, Eğitim Şb. Md.  
Rıza Çokuysal  1960-1980
Tahir Genç  1980-1987
A. Nihat Gökçe  1988-2003
Sevtap Selçuk  2003-2015
Burhanettin Doğan  2015

Sondaj şube 
İbrahim Aydın  1974-1980 
(Başmühendislik)
Ertan özkök  1986-1997
Ünal Doğru  1997-2010
Vedat Ergün  2010-2015
Mustafa İlhan 2015

131. Şube (merkez) 
Orhan Batu  1961-1964
Niyazi Dereci  1964-1976
Yılmaz Onural  1976-1985
Metin Utku  1985-1996
Nihat Taşkınsu  1996-1997
Arif Tür  1997-2007
A. Ferhat Köseoğlu  2007-2014
Özhan Erdanışman  2014-2015
A. Ferhat Köseoğlu  2015-2015
Semih Çakmak  2015

132. Şube (Elmalı) 
Mehmet Rasih Peker  1962-1971
Hüseyin Ataseven
Yalçın Şenler
İlyas Kınacı
Ali Kale  1980-1985
Ali Ulusoy  1985-1990
Fevzi Aktan  1990-1996
Ali Çevlik  1996-2004
Gökalp Aksay  2004-2005
Metin Utku  2004-2011
Alper Eskimişoğlu  2011-2014
Gökhan Cebeci  2014-

133 Şube (Finike) 
Çetin Alperat  1986-1992
Ali ihsan Yıldırım  1992-1996
Abdullah Yürek  1996-1997
Ramazan Özden  1997-2003
Yavuz Mertoğlu  2003-2004
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Faik Özşener  2004-2006
Yılmaz Yurtbahar  2007-2009
Oğuzhan Karabulut  2009-2012
Adem Özdemir  2013-

Antalya Serik işletme bakım
Mehmet İzci  1968-1974
Yılmaz Yurtbahar  1974-1978
Akın Tuncel  1978-1979
İsmail Yıldırım  1979-1992
Nihat Taşkınsu  1992-1994
Cumaali Gaffaroğlu  1994-1998
Mustafa Durur  1998-2005
Mevlüt Engin 2005-2011
Sait Işıklı  2011-2012
Kenan Çırağ  2013-

Antalya Manavgat işletme bakım
Ali Osman Ilgaz  1986-1992
Şaban Karataş  1992-1996
Ali Koşar  1996-2003
Hüseyin Akkaya  2003-2009
Erol Tekin  2009-2017
Şevki Avcı 2017-

Alanya işletme bakım 
Haşim Neğiş  1962-1972
Ali İhsan Birer  1973-2005
Oğuz Kasap 2005-2013
Zeki Serim  2013-2016
Ayşe Helvacı 2016-

Bilgi teknolojileri 
Halit Namdar  2005-
 
Barajlar ve HES’ler 
Oğuz Kasap  2009-2013
Özhan Erdanışman  2013-2014
Gülden Aslan  2015

HES şube 
H. Asım Günaydın  2013-

Destek hizmetleri 
Remzi Cengiz  2013-

İçmesuyu ve atıksu 
Mustafa Toru  2013-2015 
Osman Ekşi  2015-2015
Ferhat Köseoğlu  2015-

 2.5.6. ABDÜRRAHİM ERDEM (1922-2008)

Antalya su işlerinin tarihinde, mühendis ve yönetici olarak çok uzun süreli ve ba-
şarılı hizmetleriyle İnş. Yük. Müh. Abdürrahim Erdem’in özel ve ayrı bir yeri vardır. Ken-
disi 1947-1973 yılları arasında, yirmi beş yıl Antalya’da su işlerinde çalışmış; 1954’ten 
sonra da 18 yıl başmühendis ve bölge müdürü olarak fiilen işlerin başında bulunmuştur.

Abdürrahim Erdem ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 80, DSİ Genel Müdürlüğü’nün ku-
ruluşunun 50. yılı dolayısıyla 6.10.2003 günü evinde bir görüşme yapılmış; 7 saat bo-
yunca anlattıkları, özgün uslübuna sadık kalınarak düzenlenmiştir.

O gün 82 yaşında olan DSİ’nin ulu çınarı, 4 yıl sonra geçirdiği şanssız bir trafik 
kazasının ardından girdiği yaşam savaşını 14.4.2008 günü yitirmiştir.

Ülkemizde düzensiz arşivler, teknik kişilerin deneyimlerini yazma alışkanlığının 
olmayışı gibi nedenlerle geçmişin özlü, derli toplu, doğru bilgi ve belgelerine ulaşılma-
sında zorluklar vardır. Bu bakımdan Abdürrahim Erdem’in yaşam ve mesleki deneyim-
lerinden süzülen anlatımı Antalya, su işleri ve inşaat mühendisliği açısından tarihsel 
değer ve önem taşımaktadır.

KISA ÖZGEÇMİŞİ

1922 yılında Antalya’nın Taşağıl Köyü’nde doğdu. İlkokuldan sonra devlet para-
sız yatılı sınavını kazanarak orta ve lise öğrenimini Denizli Lisesi’nde tamamladı. 1940 
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yılında İTÜ sınavlarını parasız yatılı olarak kazandı, İnşaat Fakültesine girdi ve buradaki 
öğrenimini başarıyla tamamlayarak 1946 yılında yüksek mühendis diplomasını aldı.

1947’de Antalya’da Su İşleri’nde göreve başladı.

Bir süre Burdur’da kısım mühendisi ve bayındırlık müdürü olarak çalıştıktan son-
ra 1950 yılında askerlik görevini tamamlayıp Antalya Su İşleri’ne döndü. 1954 yılında 
43. Şube Başmühendisi, 1960 yılında DSİ XIII. Bölge Müdürü oldu. ABD, İtalya, İspanya, 
Fransa ve İsrail’de mesleki inceleme ve çalışmalar yaptı.

1973-77 yıllarında Antalya milletvekili olarak TBMM’de bulundu.

1948 yılında Mualla Hanım ile evlendi. Mehmet Erdem(59), İnci Karadağ, Bilge 
Yetken adlı 3 çocuk babası, 6 torun dedesi.

..

Aşağıdaki bölümlerde Abdürrahm Erdem’in yaşamı, çalışmaları ve düşünceleri 
2003 yılındaki anlatımından özetlenerek verileceltir.

TAŞAĞIL İLKOKULU’NDA HESAPÇI

1922 yılında Antalya’nın Taşağıl Nahiyesi’nde doğdum.

Babamın adı Muhammet Emin, annemin adı Hatice. 

Babam hocaymış, şimdiki cami hocası gibi bir camide görevli değil. Acemce, 
Arapça bilir, kütüphanesi, müderrislik vasfı, hüviyeti var. Müderris Mehmet Emin Efendi 
derler, bu civarda, Antalya’da da tanınırdı. Geleni gideni çok olur, herkes sayar sever-
miş, yanında sigara bile içen olmazmış. Kaymakamı, valisi de sayarlarmış, onun zama-
nında köyde vukuat olmamış. Mesela Demirci Efe kasmış kavurmuş oraları, babama 
hürmet etmiş, gitmiş. Hatta sahilde bizim halamız var, onlara da şefaat etmiş babam, 
Efe’ye karşı korumuş.

İlk ben çıktım okumaya bizim Taşağıl’dan. O zaman her köyde okul yok ama Taşa-
ğıl’da kültür, okul durumu çok iyi. İlk öğretmenimiz Akseki’liydi, kafalı bir adamdı, bizi 
köyde çok güzel yetiştirdi. O hocayı bu gün üniversiteye profesör etsen yeridir. 

İlkokulu bitirirken bize sordukları suallerden bir tanesini söyleyim. Bir Türkiye ha-
ritası çiziniz; yazılı imtihan kağıdına çizeceksin. Üzerine Türkiye’nin belli başlı ırmakla-
rını, demiryollarını çiziniz. Ondan sonra mesela Ergani, Keçiborlu, Alpullu... gibi sanayi 
tesisleri olan yerleri işaretleyiniz... Edebiyat bölümünden bir şiir vermişler, tefsir edin, 
açıklayın diyor. Bir ırmak bir yerlerden toplanıyor denize akıyor; yani herşey gelişip bir 
yerde depolanıyor manasında. O zaman kendimize göre tefsir etmişiz herhalde...

Köye, ilkokulumuza müfettiş, vali falan gelir ziyaret eder, kontrol ederlerdi. Kal-
dırırlar tahtaya, sual sorarlar, hesap yaptırırlar. Hesap yapmaya ben kalkardım umumi-
yetle; adım hesapçıya çıktı. Müfettiş bir gün, fotoğrafımızı falan çekiyor. Bana sordu: 
Sen ne olacaksın? Dedim, efendim ben nahiye müdürü olacağım. Otuz dörtden evveli 
düşünün siz; nahiye müdürü bizim orada otorite; biz köyde onu biliyoruz. 

59 Abdürrahim Erdem’in oğlu İnş. Y. Müh. Mehmet Erdem, Antalya Lisesi’nden sınıf arkadaşımdır. 
1991 yılında kırk iki yaşında bu dünyadan ayrılan arkadaşımızı da sevgi ve özlemle anıyorum.
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Bence sen dedi; ne nahiye müdürü, ne kaymakam, ne vali; sen mühendis olacak-
sın! Allah Allah ne ki bu mühendislik diyorum, duymamışım ki hiç! O mühendislik lafı 
çocuk kafama yerleşti ne olduğunu bilmeden. Müfettişi o kadar büyük görüyorduk ki; 
onun dedikleri kelam gibi zihnimize yapıştı. Ufak çocuklara, gençlere böyle bazı şeyleri 
aşılayabilmek çok önemli. 

Babam ‘Bu oğlumu çok okutacağım.’ derdi; çok okutmanın manası neyse! Ailenin 
yedinci çocuğuyum, babam biraz yaşlıydı. Ben ilkokul üçte iken falan, babamı kaybet-
tik. O zamanlar çok ağladım, “Beni kim okutacak?” diye. Köyde ortaokul yok, ne Serik’te 
ne Manavgat’ta! Şehre öyle gelip gitme de yok; gidenler atlarla, mahsul kalkarsa deve-
lerle gidip geliyor, o çağ yani. Çok zorlandım ben okumak için.

ORTA VE YÜKSEK ÖĞRENİM YILLARI

Köyden Antalya’ya ortaokul için ilk ben çıktım. Benden sonra okuyacaklar için 
öncü oldum. Antalya’ya okumak için geldiğimde bir arkadaşımdan parasız yatılı sınavı 
açıldığını öğrendim. Lüzumlu evraklarımı tamamlayıp imtihana girdim. Antalya’dan 3 
kişi kazandık. O tarihlerde Antalya Lisesi’nde pansiyon olmadığı için bizleri Denizli Li-
sesi’ne gönderdiler; yıl 1934. Kamyona bineriz, bir gün Burdur’da yatarız, ertesi gün,... 
Çocuğuz daha, oraya gittik mi Müdür velimiz olur...

Bir matematik hocamız vardı. Bak dedi sen bunları yapıyorsun ama benim dersi-
mi dinlemiyorsun, ilkokul bilginle gidiyorsun. Ben sizi geliştireceğim dedi...

....

Denizli Lisesi son sınıfa geldiğimde Ankara’dan Fransızca matematik kitapları ge-
tirtir çalışırdım...

1940 yılında Denizli Lisesi’nin fen kolundan if-
tiharla mezun oldum. O yıl bana Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel’in imzası ile iftihar belgesi verildi. Arkasın-
dan Yüksek Mühendis Mektebi (İTÜ) seçme sınavını 
parasız yatılı olarak kazandım. O yıl İTÜ‘ye en çok 6 
kişi ile Denizli Lisesi mezunu girdiği için Reisicumhur 
İsmet İnönü tarafından okul takdir edilmiş ve İsmet 
İnönü Lisesi adını almıştır.

İTÜ’de çok iyi bir eğitim gördük, ağır dersler 
okuduk. Teknik Üniversite mezunlarının memleke-
timizin geliştirilmesinde çok büyük rolleri; yararları 
olduğu herkesin malumudur. Bu konuda Üniversite-
nin olduğu kadar bu üniversitelere giren talebelerin, 
liselerin en çalışkan ve kapasiteli öğrencilerden ol-
malarının da büyük payı vardır.

İsmet İnönü’nün oğlu Ömer İnönü, sınıf arka-
daşımızdı. Yaşantısını bizimkiyle hiç ayırmamaya ça-
lıştı; o da geldi bizimle 46 kişilik yatakhanede yattı...



2.5. 1946 Sonrası ve DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü

379

MÜHENDİSLİĞİN İLK YILLARI, SU İŞLERİNE GİRİŞ

O tarihte İTÜ’deki öğrenim süresi 6 yıldı. İnşaat Fakültesi’ni 1946’da bitirdikten 
sonra İstanbul’da bir müteahhidin yanında statiker olarak çalışmaya başladım. Benim 
statiğim iyi idi, Haydarpaşa’da Devlet Demiryolları’nın (TCDD) işletme binalarının pro-
jelerini yaptım, demiryollarına tasdik ettirdik. Fakat devlete mecburi hizmet yapacağız, 
serbest çalışamayız, ödersen çalışabilirsin. Ödeyemeyeceğimiz için devlete yöneldik.

Demiryolları’na gireyim dedim, Ankara’ya gittik. İnşaat daire başkanı dedi ki “Oğ-
lum görüyorum sen heyecanlı bir çocuksun, bizim mühendise ihtiyacımız var ama bu-
rada ne uzarsın ne kısalırsın, girme buraya”. Lafını dinledik, girmedik.

Sonra bir arkadaş Bursa Su İşleri’ne girmiş, Nilüfer Çayı islahı var. Gittik Su İşleri 

Daire Başkanlığı’na. Efendim dedim ben Bursa Su İşleri’ni istiyorum. Oğlum dedi, “Bur-
sa’da ihtiyacımız yok ama, Antalya’da var”.

Benim Antalya ile bir bağım yok ki! Antalyalıyız ama, burada okumamışım, şehir-
le bir ilgimiz yok. Antalya’da çevrem yok, tanıdığım yok; Antalya aklımıza bile gelmez. 
Ama insan temiz kalpli olunca bazı tesadüfler lehine cereyan ediyor herhalde…

1947’de Antalya’da, Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Reisliği’nin 10. Şube Müdür-
lüğü’nde işe başladım. Bir süre önce zamanın Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim İnce-
dayı’nın Antalya’ya gelişinde birçok taşkın koruma problemleri gündeme gelmiş; bu 

Denizli Lisesi ve Abdürrahim Erdem
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nedenle benim de ilk iştigal konularım taşkın korumaydı. İlk müdürümüz Yüksek Mü-
hendis Sadık Taşkömür çok muhterem bir insandı, ilk deneyimlerimde bana büyük yar-
dımcı olmuştur.

Şoförü, odacısı dahil 7 kişiydik. İlk yaptığım işler arasında Elmalı Karagöl bataklığı 
ve Kestel Ovası taşkın koruması, Gölhisar ve Söğüt bataklığı, Burdur Pınarbaşı bataklı-
ğı, Kaş Ovagelemiş bataklığı kurutulması ve Burdur Deresi taşkın koruma işleri vardır.

Geçmiş dönemlerde Antalya yöresi sivrisinekten ve sıtmadan yaşanmaz durum-
daydı. Sıtma mücadele müdürlükleri bataklıkların kurutulması ve sivrisineklerin yok ol-
masında; sıtmayla savaşta büyük rol oynamıştır. Ayrıca geniş tarım alanları kazanılmış 
ve tarım alanları taşkından korunmuştur.

… Şimdi Avlan Gölü’nü falan laf ediyorlar ama umumiyetle bunlar Göl kurutma de-
ğil, taşkın koruma amaçlı idi. Karagöl taşkın yapıyordu, tarlalar bataklıktı, onun yegane 
ayağı da Avlan Gölü idi.

Kırkyedide mesela, Gölhisar Gölü bataklığının kurutulması işinde müdür yeni, 
genç mühendis olarak bize güvenir, insiyatif verirdi. Dairenin tek arabasını bana verirdi, 
giderdim Gölhisar’a, Hilmi Ağa’nın evinde kalırdım.

Elimizde harita diye bir şey yok. Askeriyenin ikiyüzbinlikleri vardı, onlar da yasak! 
Harita mühendisi, tekniker, kimse yok, bir ben varım! Yevmiye ile, işe yarar iki adam 
buluyordum, lise mezunu, yahut talebe falan. Hergün eşeklere yüklüyorduk miraları. 
Kendimiz de binip bataklığa gidip evvela çevresini bir poligonla çeviriyorduk. Ondan 
sonra her poligonda girebildiğimiz yerlere kadar bataklıkta yürüyerek; su derinse sal ile 
girip iskandil yaparak ölçümlerimizi yapıyorduk.

Lokal harita yapıyorduk, memleket röperlerine bağlı değil, o sahaya münhasır bir 
yere itibari bir kot veriyorsun. Standart bir harita değil ama başka türlü proje yapamaz-
sın, kendi projen için yapıyorsun; başkasının işine yaramaz.

Burdur ve Isparta, Antalya’daki 10. Şube Müdürlüğü’ne bağlı idi. Beni 1948’de 
Burdur Kısım Mühendisi olarak tayin ettiler. Orada ilk işim Burdur Deresi Islahı ve Taş-
kın Koruma İnşaatı olmuştur. Burdur’daki çalışmam süresinde gerek Belediye, gerekse 
sair kuruluşların mühendislik hizmetlerini de görevimin dışında olmasına rağmen yapı-
yordum. Bu meyanda, Belediye’ye Çine Vadisi’nden içme suyu, isale ve şebeke projele-
rini yaptım ve karşılığında 3500 TL aldım. O zamanki maaşımız 173 TL idi.

950’de Demokrat Parti iktidar oldu. Bizi gördüler ki fırtına gibi esiyoruz, her yere 
koşuyoruz; çalışmalarım dikkat çekmiş olacak ki Burdur’a genç yaşta Nafıa (Bayındır-
lık) Müdürü olarak tayin edildim.

Bir yandan da Belediye’nin mühendisiydim, her yerin mühendisi benim. O gün-
lerde millet maden sahalarına hücum etti; krom, manganez, ... bir şeyler varmış gibi 
(Bu günkü gibi!). MTA maden arama ruhsatı vermek için haritalar istiyor. Bizden başka 
mühendis yok ki; ikiyüzbinlik haritalardan pantografla büyütüyor; 20, 25 lira alıyordum.

Köy yollarıyla da epeyce uğraştık, imece usulüyle. O tarihlerde köy yolları, içme 
suyu işleri, okul inşaatları bayındırlık görevlerindendi. Yollar kazma, kürekle ve elle kırı-
lan taşlarla (kırma taş-makadam) yapılıyordu. ...



2.5. 1946 Sonrası ve DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü

381

... O zaman 2 çocuk sahibi, oldukça tecrübeli bir mühendistim. Adı müdür ama 
bayındırlık müdürlüğü işini sevmedim. Tecilli olduğum halde askere gittim. Bandırma 
Askeri havaalanı inşaatında istihkam yedek subay kontrol mühendisi olarak askerlik 
görevimi tamamladım.

YENİDEN ANTALYA, DSİ’NİN KURULUŞU, AMERİKA

Askerden sonra 1953’de Antalya’da başladım tekrar. Manavgat Ulualan sulama-
sına kısım mühendisi olarak görevlendirildim. Civardaki başka problemler de benim 
sorumluluğumda idi, mesela Cevizli’ye de gittik, 1 ay oturduk. ...

En çok taşkın koruma, dere ıslahı, bataklık kurutma işleriyle uğraştık. Antalya’nın 
en büyük problemi taşkın! Kışın rahat etmez Antalya, biz de oturamazdık evimizde. 
Nereler taşmazdı. Düden Çayı taşar, Havaalanı yolu kapanır. Aksu günlerce taşar, Serik 
yolu kapanır, salla geçilir. Alakır taşar, arazileri oyar, yırtar, geçer, bütün portakal bah-
çeleri mahvolur…

Kestel Ovası taşkın koruması ile çok uğraştık. Bucak-Kestel Ovası kapalı bir havza 
olduğu için, Korkuteli Çayı, Onaç Çayı, Kızılsu ve çevreden inen yan derelerin bu hav-
zada toplanması neticesi ovada ekili alanların tamamını su basar, bazı yıllarda Antal-
ya-Burdur yolunun kapanmasına sebep olurdu. Sonradan Dağbeli tüneli açıldı. Ekrem 
Demirtaş vardı, müheahhit…

…

Sulamanın falan lafını eden yok. Kırkgöz sulamaları vardı. Basitçe bir arık çekmiş-
ler 100-200 litre kapasiteli, Vakıf Kanalı diyorlar.. Kaale alınacak şeyler değil. Isparta 
Atabey’de vadiden giden bir arık geçirmişler biz o arığı kaplayıverdik, biraz da ıslah 
ettik, eğimini düzenledik.

En büyük sulama işi Alanya Dim sulaması. Antalya’da değil Türkiye’de en büyük 
sulama. Başlanmış bir inşaattı, tamamladık o projeyi. Kanallar dik yamaçlardan geçi-
yor, servis yolu yok. Malzemesi, kumu, çakılı, çimentosu develerle taşındı.

O zaman için Alanya’da Turizmin adı bile yoktu. Otel yok, lokanta yok, doğru dü-
rüst yol yok… Antalya’dan Alanya’ya yük taşımacılığı genellikle deniz yoluyla yapılıyor-
du. Alanya sulaması; muzculuk, narenciye ve sebze tarımı bakımından o zaman için 
yörenin kalkınmasını sağlamıştır

Proje aşamalı gitti. Sol sahil hiç yoktu, benim zamanımda sol sahile de girdik, 
altmışlı yıllara sarktı.

1970’lerde yaptığımız Dim etüdümüz rantabl çıkmadı. Şimdi rantabl olmuş sebe-
bi şu; Alanya popülasyon, turizm bakımından çok gelişti; içme suyu ihtiyacı arttı. Şimdi 
en büyük faydayı içme suyu sağladığı için rantabl. Bizim etüdümüzde içme suyu faktö-
rü yoktu, tek sulama rantabl olmuyordu.

…

1950’den sonra Menderes zamanında hükümet politikası olarak da halka, mem-
leket kaynaklarının geliştirilmesine eğilindi, bunlara çok önem verildi.

Önce Karayolları kuruluş kanunu çıktı. Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri kurul-
du; geniş yetkiler tanındı, makine, ekipmanla donatıldı.
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1954 de çıkan 6200 Sayılı DSİ Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu da, bizim pro-
jelerin gelişmesinin yegane amilidir.

Umum Müdürlük kurulunca beni de Konya 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya 
DSİ 43. Şube Baş Mühendisliği’ne atadılar. En genç başmühendistim.

… 

DSİ Genel Müdürü olan Süleyman Demirel 1956 yıllında bir gün telefon etti, sizi 
Amerika’ya göndereceğiz diye. Amerikan Hükümetinin AID Programından benimle bir-
likte Amerikaya gidecekler arasında Müfit Kulen (bilahere D.S.İ.Genel Müdürü), Hasan 
Uğurlu (bilahare Samsun Bölge Müdürü), Korkut Özal (bilahare İşletme Daire Başkanı 
ve Bakan), Mustafa Kasnakoğlu (bilahare Bursa Bölge Müdürü) vardı.

Ankara’da Georgetown adlı lisan okulunda çok sıkı bir kursa tabi tutulduk; çok 
çalıştık. 16 haftada lisan yeterlik belgesi alarak 1956 yılında Amerika’ya gittik. Batıdaki 
büyük projeler hakkında, her birinde 1 veya 2 hafta kalarak tam bir eğitim aldık. Çok 
sıkı çalıştım ben; hiçbir eğlence yerine gitmedim; hiç ama. Gündüz çalışıyorduk, not 
alıyorduk, gece rapor hazırlıyorduk; ayda bir rapor veriyorduk Amerikan hükümetine. 
Türkiye’de de DSİ’ye rapor veriyoruz. Süleyman Bey (60) okuyor raporlarımızı, bizi de-
ğerlendiriyor. Lisanım zayıf, pratiğim yok. Birçok şey öğrenmek istiyorsun, bir zenginlik 
içine dalmışsın Dev projeler içine giriyorsun, lakayt kalman mümkün değil, bir şeyler 
kapacaksın, adamlara sual soracaksın, doküman isteyeceksin.

Biz Korkut Özal’la aynı programı aldık. Sonradan tek başıma olmak istedim, Türk-
çe konuşmak istemiyorum, programı ayırdım.

California’da Colombia Nehri’nde Hoower Barajı dünyanın en büyük barajıydı o 
zaman. Üzerinde dünyanın en büyük santral ve pompa istasyonları. Sulama ana ka-
nalının kapasitesi Manavgat çayının 5-6 katı. Barajdan 300-400 metre yukarıya sular 
basılıyor, bütün bu ovaya, çöle yayılıyor, 4 milyon hektar sulanıyor. Şimdi görünce sen 
durabilir misin burada, biraz memleketini seviyorsan. ...

Sulamanın bir gayesi var, tarımı geliştirecek, gelir artıracak. Büro kurmuş, ora-
ya entegre bir tarım ünitesi kuruyor. Lider çiftçiler bulup oturtuyor, yer veriyor, kredi 
veriyor, her şeyi veriyor, ama teşvikli. Köylüler, çiftçiler görerek kendilerini ve tarımı 
geliştiriyor.

… 
1957 yılında Türkiye’ye döndük. Sonradan bölge müdürlüğüm sırasında İsrail’e 

gönderildim, bir ay kaldım, prefabrikasyon, prekast boruları, herşeyi tetkik ettim. İtal-
ya’ya, İspanya’ya, Fransa’ya gittim. Devletin çok şeyi var kursağımızda, ama hakkını 
ödedik yani.

ANTALYA’DA BÜYÜK SULAMA PROJELERİ

Köprüçay, Aksu ovaları kupkuru idi. … Büyük sulama projelerine giriyoruz. …

Aksu haritası ihale edildi ama müteahhit yapamadı, mukavelesi feshedildi. Elim-
de bir şey yok, harita, done, su rasatları yok; neyle girersin projelere? Ben dahil, hepi-

60 Süleyman Demirel
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miz araziye yayıldık, sağ sahilin kanal güzergahının geçmesi muhtemel arazinin deni-
ze kadar şeritvari haritasını çıkardık. Zarı Açıkalın, harita mühendisi Memduh Çölaşan 
(Kemer yolunda bir trafik kazasında yanarak rahmetli oldu), Fen memuru Adem Özgü-
ler, belki Kemal Tekkul var…

Akarsular üzerinde akım ölçümleri lazım. Irmak ne getirir, asgarisi nedir, azami 
akımı nedir, yıllık akım kaç ton. Bunları bilmezsen projeye başlanmaz; birkaç senelik 
değil, onbeş yirmi senelik rasatlar, etüdler lazım. Köprüçay’da bir eşel kurduk. Su nere-
lere iniyor çıkıyor?. Bir köy öğretmenine aylık veriyoruz, her gün okuyor, yazıyor. Sonra 
onu debileri ölçmek için kullanıyoruz; muline yok. Boş şişeyi atıyorduk. Muayyen bir 
mesafe sonra kaç saniyede geçti ölçüp suyun akış hızını buluyorsun. Ortalama bir de 
kesit alıyorsun, su altında ise iskandil yapar derinlikleri ölçersin. Ölçümler kabaca tabii. 
Hiç bilmemektense yüzde yetmiş, seksen takribiyet sağlıyoruz; başka çare yok.

Ben Amerika’da iken Konya’daki bölge müdürü masraf oluyor, öğretmene maaş 
veriliyor diye kaldırtmış eşeli. Ne kadar lüzumlu bir şeydi o!… Gene de iyi insandır, rah-
metli oldu ya. …

…
Aksu sulamasının başlangıcı olarak Aksu Regülatörü ihale edilmişti. Projesi de 

Ankara’da Hamdi Topkaya ve Fuat Şentürk tarafından yapılmıştı. Bu Projeyi beğenme-
dim. Elbise bedene çok bol geliyordu. Hem pahalı, hem de inşaası zor. Kendim yeni bir 
proje taslağı hazırladım. Konya Bölge Müdürü Osman Bibioğlu’na götürdüm. “Ben bu 
işlerden anlamam’’ dedi ve umum müdürlükte izah etmemi istedi. Süleyman Demirel’e 
projemi izah ettim. Kendisi isabetli buldu. Proje inşaatta hesaplarımın tetkik edilmesini 
istedi. O zaman Proje daire başkanı Neşet Akmandor idi. Burada da onaylanılarak be-
nim proje tatbik edildi. 

Aksu Regülatörü sağ sahil için projelendirilmişti. Öbür tarafta, sol sahilde ileride 
su alma seviyesini yükseltmek gerekebilir diye regülatör üzerinde tertibat aldık gömülü 
demir çubuk mesnetler koyduk, ileride kapak takılacak şekilde(61).

Aksu projesi Türkiye’in ilk ve en büyük sulama projesidir. Almanlar zamanından 
yapılmış Menemen Projesi’nden başka yoktu sulama projesi.

Aksu sulamasını bölge müdürü iken tamamladım. Ben kendi ovamı; Taşağıl’ı da 
suladım ama ilk önce Aksu’yu suladım.

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU, DAİRE ve SOSYAL BİNALAR

Antalya’da DSİ Şube Başmühendisi iken Süleyman Bey iki kere Konya’ya Bölge 
Müdürü yapmak istedi beni. Gitmeyişimin sebeplerini şimdi size söylüyorum.

Konya’daki müdür mebus oldu. Ben bölge müdürü olacağım. Mebus Bey gelecek, 
oturacak koltuğuma, bize talimat vermeye başlayacak. Süleyman Bey’e böyle söyleye-
mem tabii. Dedim ki; efendim ben Antalya’daki pozisyonumdan, başmühendisliğimden 
memnunum. Sonra buraya da geldi Süleyman Bey, Kırkgözler Kanalı’nı dolaşıyoruz; ‘Bir 
daha tekrarlıyorum’ dedi. ... Ben olmayınca Konya’ya Bölge Müdürü atanan Suha So-
mer’in başı derde girdi. Sonradan farkına vardım, Demirel onu tuttu. Süha Bey iyi bir 

61 Bu demir çubuklar bağlama gövdesi boyunca günümüzde de yerinde duruyor. GB.



2.5. 1946 Sonrası ve DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü

384

arkadaştı, çok hizmetleri vardır. Baktı ki; biz burada koşturuyoruz, heyecanlıyız. Bana 
bütün imkanlarını açtı, destek verdi,

Antalya Bölgesi’nin su kaynakları ile ilgili etüdlerimiz ilerledikçe işlerin önemi ve 
büyüklüğü anlaşılmış, 1 Haziran 1960 tarihinde Antalya’da DSİ 13. Bölge Müdürlüğü 
kurulmuş ve bölgenin kapsamı Antalya, Isparta ve Burdur illerini de içine almıştır. An-
talya’da Bölge kurulunca artık ‘memnuniyetle’ deyip Bölge Müdürlüğü’nü kabul ettim.

... 
İlk Bölge olduğumuz zaman Konyaaltı Caddesi’nde, sonradan yıkılan bir apartma-

nın kiraladığımız iki dairesinde çalıştık.

Daha eskiye bakarsak; Antalya’da ilk su işleri dairesi Şarampol’de, Durukan Çarşı-
sı yakınlarında bir yerde imiş (Sarmaşıklı ev). Ben kırkyedide geldiğimde eski Belediye 
Binası’nın orada, Müsellim Camisi’nin alt tarafında 2 katlı bir ahşap binada göreve baş-
ladım (Kışlahan’ın güneybatısı). Daha sonra şimdiki Orduevi’nin doğusundaki sokakta 
bir binaya taşındık. O zamanlar lojman filan ne ararsın!

1960’da bölge binası yapacağız, yer arıyoruz. Dokuma fabrikasının beri yanların-
da, Çallı’dan daha beride Vakıflar’a ait 30 dönüm kadar bir yer beğendim; Vakıflar’la 
anlaşamadık.

Şimdiki Bölge Müdürlüğü binasının olduğu yer çalı çırpı ama oldukça düzlük bir 
yerdi. Varsak Kanalı etüdü yapılırken gözüme batmış idi benim. Süleyman Bey’le bera-
ber de gittik Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, çözemedik. Şahıslardan istimlak yapıyorsun, 
Vakıflar’dan yapamıyorsun. Sonra duydum ki burası vakıflarla şahıslar arasında ihtilaflı 
imiş; köylüler hak iddia etmişler, Ahmet Deztürk filan. Bu açık kapıdan girdim ben, köy-
lülerden istimlak ettim, cebri istimlak yoluyla orayı aldık, parayı bankaya bloke ettik. 
Sonra da, Kanalet Fabrikası’nın olduğu yeri istimlak ettik.

Lojmanlar için şehirde yer alacağız; ben Konyaaltı Caddesi’nde şimdiki sosyal te-
sislerin olduğu yeri alalım dedim. Şube Müdürü Sadık Taşkömür vatanperver adam, 
devletin parası çok değil, ucuz olsun diye Güllük Cadesi’nde şimdi apartman lojmanla-
rın bulunduğu arsayı aldı, binalar yapıldı hemen, 49-50 olabilir. Üstü lojman, altı daire, 
bir de şoför evi ve garaj vardı arkada. Ben, 50’den sonra Manavgat’tan gelince orada 
çalıştım, üstte oturduk.

Devletin parasını hani o kadar sıkı tutmak da doğru değil. Ben başmühendis olur 
olmaz oraya el attım hemen. Yetkimi kullanarak 55-56’da falan deniz kenarında şimdiki 
taşlık çalılık araziyi aldım.

Lojmanlara başladık, temeller atıldı, 1960 da ihtilal oldu. Bölge yeni kurulmuş, 
ben de Bölge Müdürü olmuşum. Burada DSİ Lojmanı’na ne gerek var, diyerek bizim in-
şaatları okula çevirmeye karar verdiler. Gittim Ankara’ya, Meclis’te Milli Birlik Komitesi 
üyeleri var; yüzbaşılar, binbaşılar. Onların dudağının altında her şey; okul olsun diye 
karar vermişler. Ben sıkıla büzüle odalarına gittim, Şükran Özkaya vardı Antalyalı, Kamil 
Karavelioğlu Aksekili. Kendimi tanıttım, anlattım su işleri ne yapar, ne ile meşgul olur, 
ne gibi kaynaklar var. Akılları yattı, vazgeçtiler, okul yapma işinden döndüler.

Lojmanları bitirdik, birini de misafirhane gibi kullandık uzun yıllar.
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Projelerini bölge müdür muavini mimar Nida Lülü yapmıştı.

Şimdi iftiharla ve kesin olarak söyleyebilirim ki size, geçmişte Antalya’daki DSİ 
projelerini gerçekleştiren o lojmanlardır. Ne kastettiğimi tahmin edersiniz. Yatırımlar 
Türkiye’de hızla yayılıyor, yetenekli mühendis yok. Elinde yetiştiriyorsun mühendisi, az 
bir para verebiliyorsun, dışarıda çok para var; müteahhitler 3 misli, 4 misli para veriyor, 
kapıyor. Lojman, bazı sosyal imkanlar yaratacaksın, avantaj sağlayacaksın, bazı yan 
ödemeler vereceksin ki burada tutabilesin.

KEPEZ HES, KIRKGÖZLER-VARSAK SULAMASI,  KANALETLER

1954 yılında Şube Başmühendisi olarak geldiğimde Kırkgözler-Varsak Sulaması 
işi ihale edilmiş idi. Yalnızca sulama gayesi düşünülmüş ve kanal kapasitesi 3-5 met-
reküp saniye tesbit edilmiştir. İsale edilecek su miktarının 18 metreküp saniye olabi-
leceği ve ayrıca kot farkından dolayı enerji üretebileceğini düşünerek ihale kapsamını 
genişlettik. Neticede sulama dışında Kepez Hidroelektrik Santrali meydana geldi. Bu 
santrali biz yapalım dedim ama o zamana kadar DSİ santral işiyle uğraşmamıştı. Bu 
yüzden santral işi Etibank’a verildi. Kırkgözlerden Kepez üstüne kadar gelen isale ka-
nalı ve santralden sonra sulama kanalları DSİ tarafından yapıldı.

O zamanlar Antalya’da Düden Çayı’ndan ayrılan bir arığın denize döküldüğü yer-
de, eski Mezbaha’nın bitişiğinde düşük kapasiteli bir santralden yalnızca aydınlatmak 
için yararlanıyordu. Sanayi olmadığı için elektrik sırf aydınlatma için düşünülüyordu. 
Evlerde buzdolabı, çamaşır makinesi...v.s. elektrikle ilgili mutfak gereçleri yoktu. Yine 
de şehirde enerji sıkıntısı had safhada olduğu için Kepez isale kanalı inşaatında 2 vardi-
ya halinde gece gündüz çalışılmıştır. Santral Etibank tarafından tamamlanınca Antalya 
elektrik bakımından rahatlamıştır.

…

Varsak ovası kayalık bol çatlaklı, düdenli kayalık (kireçtaşı) arazi, saldığım su kay-
bolup gidiyor; yani toprak kanallarla burayı sulamak mümkün değil. Kapalı sistem dü-
şünelim dedik. Borulu sistem Türkiye’de yoktu. İtalya’da uygulanan kanalet sistemini 
teklif ettim. 

Neşet Akmandor umum müdür o vakit. Bizden 1 sene evvel falan mezun, mesleki 
ağırlığı olan, iyi bir mühendisti, sonra bakanlık yaptı, vatanperver birisiydi. Bu teklifimizi 
kabul ederek “bir İtalyan firmasına yaptıralım” dedi. Ben dedim ki ‘’bu fabrikayı biz 
kurarız’’. Bilip bilmediğimizi, nasıl yapacağımızı sordu. Verdiğim cevap: ’’Bilmek şart 
değil, öğrenemez miyiz?” Hoşuna gitti, yapın işi dedi, bize destek verdi, cesaret verdi

O zaman kanaletle sulama büyük bir reform mahiyetinde olduğu için biraz üs-
tünde duracağım ve şunu belirteyim ki insan ideal haline getirerek azmettikten sonra 
yapamayacağı hiçbir şey yoktur kanaatindeyim.

Kanalet üretim ve uygulama işini öğrenmemiz için İtalya’ya gönderilmemize karar 
verildi. Makine şefim Nefi Selçuk’u aldım, bir de İtalya’da mühendislik tahsili görmüş, 
Beyaz Rus Mihailof vardı, Proje İnşaat’tan.

İtalya’da kanalet sisteminin kitabını yazan ve belki de mucidi olan değerli Yüksek 
Mühendis Augusto Sbraccia bizimle yakından ilgilendi ve kendi sisteminin Türkiyede 
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uygulanmak istenmesinden şeref duyduğunu ifade etti ve bize İtalya’da kurulu kanalet 
fabrikalarının çoğunu gezdirdi. Fabrika sahipleri doküman vermiyor, resim çekmemizi 
dahi istemiyorlardı. Nefi Selçuk’un gizli gizli resimler çektiği oldu. Yalnızca gördükleri-
mizle döndük.

Türkiye’de ilk kanalet fabrikasını, katranlı ip fabrikasını Antalya’da kurduk. Böl-
ge Müdürlüğü Makine İkmal Şefi Nefi Selçuk’a kuruluş görevi verilmiş ve çok başarılı 
olmuştur. Kendisi bilahare özel sektör tarafından yaptırılan fabrikalarda görev almak 
için DSİ’den ayrılmıştır. Bize İtalya’da yardım eden, sistemini kullanmamıza izin veren 
Augusto Spraccia’yı teşekkür amacıyla Türkiye’ye davet ettik. Geldi, ağırladık.’’Bizden 
daha iyisini yapmışsınız’’ diyerek bizleri tebrik etti.

Türkiye’de ilk kanalet sulaması 65’lerde Antalya’da yapıldı; başka yerde yok, yani 
biziz bu öncülüğünü yapan. Gayet tabi bizim icadımız değil; projesi, hesapları, yapımı 
İtalyan modeli biz Türkiye’ye tatbik ettik.

Kanaletli sulamada toprak kaybı, su kaybı ve zaman kaybı olmuyor; bu sistemde 
sulamada arazinin topoğrafyasına bağlı olmadan, çoklukta tarla sınırlarından geçirile-
rek arazi kayıpları önlenmiş ve istimlak masrafları da asgariye indirilmiştir.

Sulama şebekesi montaj şeklinde olduğu için yılda 150 km civarında kanalet imal 
edilip araziye döşenebiliyordu. Böylece yatırımların hızla sonuçlandırılması sağlanıyordu.

Ben, bir de Isparta Kuleönü’nde DSİ eliyle İslamköy ve Atabey sulamaları için bir 
fabrika daha kurdurdum.

…

Yeni bir sistem gelince, muhalefetle karşılaşıyorsun, çünkü adamların başına iş 
açıyorsun. Birim fiyat analizleri yapılacak, fiyatlar, şartnameler yapılacak değil mi? Bu 
külfetleri biz üslendik. Fiyat analizini nasıl yapacaksın; ne kadar amele, ne kadar nak-
liye, ne kadar malzeme gider? Kanaletler döşenirken, yani tatbiki olarak, birim fiyat 
analizlerini çıkardık. Ama, bütün Türkiye kabul etti; bizim katkımız budur.

PLANLAMA AMİRLİĞİ ve MÜHENDİSLER

DSİ XIII. Bölge Müdürü Abdürrahim Erdem İlk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai 
Oral ile 1964 
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Planlaması bitirilen projeler, öncelik sırasına göre proje ve inşaat safhasına ge-
çiyordu. 1960-1975 yılları arası yatırımların en yoğun olduğu dönem olmuştur. Her yıl 
birkaç büyük tesisin açılışını gerçekleştirebiliyorduk. Projelerin yatırım programlarına 
aldırtılması, tahsisatlarının gerekli miktarlarda temini için Genel Müdürlük’te çaba ge-
rekiyordu. Projelere, yatırım tekliflerinde politikacıların hiçbir rolü olmamıştır ve olma-
ması kesinlikle gereklidir. Aksi takdirde fizibilitesi düşük ve hatta fizibil olmayan yatı-
rımlarla devlet kaynakları heba olur ve olmuştur da.

Sonra bunlar Finike, Köprüçay, Aksu planlamalarını yaptılar. Aksu’da yalnız bizim 
regülatör ve alttaki sulama değil, yukarı Aksu projesi var. Eğirdir’e kadar olan vadideki 
barajlar, santrallar hep o vakit planlandı. Yani bu havzalar o planlama amirliği dönemin-
de planlandı, sonra da projelerine geçildi.

Bir planlama amirliği de Diyarbakır’da kuruldu. Antalya ve Diyarbakır Türkiye’nin 
en gözde iki bölgesi idi o zamanlar. Fırat Projeleri 2. Planlama Amirliği’ni de Diyarbakır 
Bölge Müdürü olan Recai Kutan kurdu. Ben eleman desteği yaptım, hatta buradan mü-
hendis gönderdiğim oldu.

Recai benden daha gençtir; ahlak, her bakımdan çok iyi bir çocuktur; particiliğine 
karışmam. DSİ’ye genel müdür yardımcısı lazım oldu, Arif Onat beni davet etti; gitme-
dim. Sonra Recai umum müdür muavini oldu.

ISPARTA, BURDUR

Isparta ve Burdur, Antalya’ya bağlı idi. 1969’da politik bir kararla Isparta’ya bölge 
açıldı, Burdur da Isparta’ya bağlandı. Ondan sonra da politik amaçlı birçok bölgeler 
açıldı. Bu illerde aşağıdaki işler Antalya bölgesince yapılmıştır.

Burdur İli
Kestel Gölü kurutulması ve taşkın korunması. Onaç Barajı ve Kızılsu Sel Kapanı, 

Burdur Deresi ıslahı, göle boşalan yan derelerin ıslahı. Pınarbaşı (Karakuyu) bataklığı 
kurutulması-Karataş Gölü depolama havzası, Karamanlı havzası ve sulamaları, Gölhisar 
Bataklığı kurutulması, Yapraklı Barajı Etüdü ve daha pek çok taşkın ve sulama ile ilgili 
küçük su işleri (göletler vs.).

Isparta İli
Bizim planlama amirliği Isparta Eğirdir Projesi’ni de planlamıştı. Bu çerçevede 

İslamköy ve Atabey sulaması, Boğazova Gelendost-Hoyran-Senirkent ovaları sulamaları 
tamamlandı. Uluborlu Papa Çayı Islahı, Yalvaç ve Çarıksaraylar barajları etüdleri. Şarki-
karağaç ovası ıslahı ve erozyonla mücadelede örnek ve başarılı çalışmalardır. Pek çok 
küçük su işleri, dere ıslahları ve göletler…

Eğridir Gölü tabii depolama olarak Isparta ovaları ve göl etrafındaki arazinin, An-
talya Aksu ovasının sulanması, Kovada 1, Kovada 2; Karacaören 1 ve Karacaören 2 
santrallerinin su ihtiyacını sağlamaktadır. Bu bakımdan gölün depolama suyunun bir 
işletme planı çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Göl kıyısında arazisi olan vatan-
daşların su seviyesinin düşünülerek yeni arazi sağlama taleplerinin mutlaka önlenmesi 
şarttır. Bu konuda çeşitli yollardan yapılan baskılara direnilmiş ve göl suları optimum 
fayda sağlayacak şekilde kullanılmıştır.

Biz bu gölün suyunu arttırmak için, Aksu diye bir başka ırmak var, onu  da derive 
ettik, göle varyant yaptık.
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… Göl aşağıda, Isparta ovası yukarıda. 4,5 kilometrelik tünelle Isparta ovasına 
pompalayarak aktardık suyu, bunlar büyük projeler…

…

Isparta bölge oldu ama Kovada projelerini bana bağladılar. Buradan gider, halle-
der gelirdim; 69, 70 de tamamladım. Kovada santrali başlı başına bir hikayedir anlatı-
vereyim.

İkinci Kovada santralı arazisine ilk defa helikopterle gittim. 960’da ihtilalin pa-
şasından hallettim. Çok sarp araziler, yol yordam yok ama harita üzerinde görüyorsun, 
buralarda bir imkan var.

Bunu genel müdürlük ihale etti. Müteahhit bocaladı yapamadı, kapasitesi müsait 
değil, hiçbir şeyi müsait değil, mukaveleyi feshetmek lazım. Ama iş sürüncemede ka-
lacak. Biz işi, kendi işimiz kabul ediyorduk; müteahhit de benim işimi yapan bir adam. 
Mukaveleyi feshetsem ne olacak, mahkemeye gidecek, ikinci bir ihaleye vereceksin, 
sonra ne olacağı belli değil. Yani mukavele feshi çıkış yolu değil; ben hiçbir zaman mu-
kavele feshetmedim.

Bakın ne yaptım. % 30 fazlasıyla dahi, işin bitirilemeyeceği anlaşılırsa tasfiye etme 
hakkı doğuyor. Karşılıklı anlaşarak müteahhidi tasfiye ettik, müteahhidi uzaklaştırdım 
bir. Sonra gittik umum müdürlüğe, inşaatın tamamının Bölgemiz tarafından emaneten 
yapılması onayını temin ettim. Bu olay bölgelere ne denli güvenildiğinin bir örneğidir.
Yapılacak işler 4 km. isale tüneli, 1400 m. Cebri boru yatağı, santral binası, türbin ve 
Jeneratörlerin montajı, şalt sahası.v.s. Koca inşaat tasavvur edin; Emanet komisyonu 
eliyle o santralin, hepsini yaptık.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Antalya kanalet fabrikasında. 15.5.1967
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…

Şimdi de acayip bir şey anlatacağım. Müteahhidin Ohannes Şengül isminde tüne-
le bakan bir mühendisi vardı. Amerika’da tünel üzerine çalışmış, sonradan Suudi Ara-
bistan’ın planlama amiri olmuş. Bu işi en iyi yapabilecek, en ucuza yapabilecek adam 
bu. Müteahhidi tasfiye edince oturduk emanet komisyonu olarak, pazarlık ettik, verdik 
bu adama.

Ne ilan var, ne ikinci bir rakip var, tek kişiye verdim. Asarlar insanı ya, ipe asar-
lar. ‘Sen kimsin nasıl veriyorsun, babanın oğlu mu bu, sen ne aldın buradan?’ deseler! 
Aradan birkaç ay geçti, ben huzursuz olmaya başladım. Umum Müdür Arif Onat’a gittik, 
efendim böyle bir şey yaptık biz ama dedim, anlattım yaptığım badireyi.

Bu genel olmayıp extreme bir hadisedir.

Ondan sonra çeşitli taşeronlar kullandık. Kimin makinesi var, kimin neyi var; önü-
me gelene iş verdim. Çift vardiya çalıştırdım birçok yerlerde. Haftada bir gün giderdim 
çocuklarla beraber, orada kalırdım, briç oynardık, yemek yerdik, haşır neşir olurduk.

Aslan gibi yaptık, bitirdik santralın hepsini. Bunu yazın, kayıtlara da geçin, suç 
olmaktan çıkmıştır artık!

Gerektiğinde savunmasını yapabileceğim ve hesabını verebileceğim her işte yet-
kimin üstünde kararlar vererek projelerimi bir an önce neticelendirme imkanı buluyor-
dum. Neticede Kovada 2 HES en kısa zamanda kazandırılmıştır.

Kovada, Türkiye’nin en verimli santralidir, bir koy bin al. Suyu 4 km. tünelle götü-
rüyorsun, 400 m düşürüyorsun. Muazzam enerji, maliyeti düşük, ne depolaması var, ne 
barajı.

Zorlu bir arazi incelemesinde. En önde DSİ Bölge Müdürü Abdürrahim Erdem.
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BENİ EN ÇOK UĞRAŞTIRAN İŞLER

Oymapınar Barajı ve HES beni en çok uğraştıran projelerin başında gelir. Jeolojik 
bakımdan çok problemli olduğu için etüdleri uzun zaman devam etmiş. Örneğin; 30 km 
civarında sondaj ve 7-8 km civarında da araştırma galerisi yapılmıştır.

Büyük problemleri olduğu için yatırım programlarına bir türlü girememesi beni 
rahatsız ediyordu. O sıralar Keban Barajı inşaatında bazı temel problemleri çıkmış ol-
duğundan sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali son derece ihtiyatlı davranıl-
dığından yatırım programlarına bir tür alınamıyordu. En nihayet çok gecikmeli de olsa 
1971 yılında ulaşım yolu için 25 milyon TL’lik tahsisat ayrılmış ve programa ilk defa 
alınmış bulunuyordu. Aciliyeti nedeniyle emanet mucibi de kavga dövüş alınmıştır. Bu 
seferde 1971 askeri muhtırasından sonra hükümet değişmiş ve yeni gelen Bakan İhsan 
Topaloğlu 1971 yılında programa yeni giren tüm yatırımları durdurmuştu. Bunu öğre-
nince büyük bir üzüntü ile Genel Müdürlüğe gittim. İlgi görmeyince de yeni müsteşar 
Tahsin Yalabık’tan randevu alarak görüşmeye gittim. Görüşmede yurdumuzun enerji ih-
tiyacını, ilerde dar boğaza girilebileceğini, bilhassa Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nin 
enerji ihtiyacını belirterek ’’İşte bu sebeplerden dolayı bu yatırımı durdurmadığımı’’ 
söyledim. Hakikatte ise henüz inşaatı tamamlanmamıştı. Müsteşar ‘’Evet veya Hayır’’ 
demedi. Evet manasına yorumlayarak inşaata hızla 4 yerden; kendi makinelerimiz ve 3 
taşeron marifetiyle girdim. Böylece ulaşım yolu ve köprüleri bitirerek devletin yatırım 
programına aldırmış oldum.

DSİ tarafından inşa edilen HES’ler arasında yıllık üretim bakımından Atatürk, Ka-
rakaya ve Keban HES den sonra Oymapınar HES dördüncü sırayı almaktadır.

…

Köprüçay sulama şebekeleri de çok uğraştığım inşaatlardandır. Yıllık verilen tah-
sisatlar kafi gelmiyordu. Senede 150-200 km. kanalet üretiyorduk. Bunları arazide 
sulama şebekesi olarak döşemek için kafi ödenekleri temin etmek çok zor oluyordu. 
Genel müdürlükte ve hatta Devlet Planlama’da yeterli tahsisatın alınabilmesi için uğ-
raşıyorduk. Bu sulamanın regülatörünü, ana kanalını v.s. bitirmişsin, büyük yatırımlar 
yapmışsın. Eğer şebekesini geciktirirseniz daha önce yapılan yatırımlar ölü yatırım olur 
ve kaynaklar israf olur.

ÇALIŞMA ve İDARECİLİK ANLAYIŞIMIZ

Antalya’nın su kaynaklarını bir düşünelim; sulama, enerji, taşkın koruma; hepsini 
düşünün. Bunların biz yüzde 90’nını bitirdik zaten.

İşlerimi planlar, başlar, bitirirdim. Çeşitli sebeplerle; ödenek yok diye işlerin uza-
ması, sürüncemede kalması çok büyük kayıptır. Yaptıklarım, gerekli, doğru işlerdi; her 
sene Ankara’ya gider ödeneğimi alırdım. Umum müdürle falan, öyle fazla resmiyetimiz 
olmazdı; Neşet Akmandor’la bir proje için üç buçuk saat münakaşa ettiğimi bilirim.

Süleyman Bey’in Aksu sulaması için şatafatlı bir takdirnamesi vardır bana “8 000 
000 TL’ya ihale edilen Aksu Regülatörü inşaatından 2 000 000 TL tasarruf yapıldı-
ğından dolayı değişiklik ve gayretli mesainiz takdire layık görülmüştür” ifadeleri yer 
alıyordu. Maalesef kaybettim. Gösterişsiz bir tabiatım var benim. Öyle, iş güç koşturmu-
şuz arka tarafı hiç düşünmemişiz.

...
Bizler burada şimdiki gibi çalışmadık, çok yetkiliydik. Politika yakınımıza ulaş-
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mazdı; ne valisi, ne paşası; işimize koştururduk, Genel Müdürlüğümüz de zımba gibi 
tutardı bizi.

…
Mesela Orhan Sorguç diye bir arkadaşımız vardı Makine İkmal Daire Başkanı. 

Sonradan Makine Kimya Genel Müdürü oldu. Becerikli çocuktur, iyidir. Altmışta bölge 
olduğumuzda yeni makineleri, arabaları yağdırdı bana. Şimdi iş muhabbete de giriyor 
ya, birinde ben ne yaptım anlatayım. Duydum ki; Samsun Bölge Müdürü takım tezgah-
ları sipariş vermiş; ithal edilecek. Daha evvel haberim oldu, kaptım, aldım makineleri. 
Kıyameti kopardılar sonradan... Bölgeler yarışıyordu, ben çok iş yaptım, sen ne yaptın 
falan...

Projelerimiz Türkiye’nin en rantabl olanlarındandı ve programlara girmesinde ve 
yıllık tahsisatlarının kafi miktarda alınmasındaki çabalarımız bölgecilik değil; gereği 
öyle olduğu içindi,  işlerimize sahip çıkmaktı.

...

Yorulmak yok, her yere koştuk.

Demre Çayı taşmış, sene 69. Ben gece haber aldım, baktım nöbetçi şöföre, gö-
züm basmadı. Makine şefim Nefi Selçuk’u kaldırdım. Dedim “çift difransiyelli, en iyi 
arabanı al.” Gece çıktık yola, sabah vardık gördük ki; Demre Kasabası suyun ortasında 
kalmış. En üst memur olarak idareyi ele aldım, kurtarma, yiyecek dağıtım işlerini düze-
ne soktum. Antalya’dan hanım telefon eder, ‘yağmur dinmiyor, dam akıyor’ der. ‘Şimdi 
bir şey yapamam, evin içinde akmayan bir yer bulun, oturun’ dedim...

Ya kardeşim, ya çocuklar mübalağa gibi geliyor size. Çarıklı’sı, ağası, paşası ran-
devuyla gelirlerdi. Nereden geliyor senin bu kuvvetin demeyin, çalışmamdan geliyordu, 
anlatabiliyor muyum. Kimse ağzının ucunu uzatamıyordu, çünkü koşturuyorduk vatan, 
millet, Sakarya  diye. Gösteriş yok,  bilmem ne de yok, ne televizyona çıkarız, ne radyoya 
ne gazeteye çıkarız. Antalyaspor’un başkanlığını yaptık her gün gazetelerde resimleri-
miz çıkar!  Çok gülerdim, bu da iş mi yani!

...

Kaynaşmış bir kitle, uyum içerisinde, sevgiye dayanan ve fakat mutlak bir disiplin 
içinde çalışılmıştır. İşinde verimli çalışan herkesi kardeşim ve oğlum gibi korurdum. Ve-
rimsiz ve uyumsuzluk gösteren personel zaman içinde tasfiye edilmiş veya nakledilmiş-
tir. Fazla personel ve hantal bir kadroyla çalışmazdım. En sevmediğim şey bürokrasi, 
herşeyi üst makamlara sormak, zamanı uzatmak, sorumluluktan kaçmaktır.

Personelimi korumak için 1957 yılında Sucular Yapı Kooperatifi’ni kurdum. Kre-
dilerini temin ederek zaman içerisinde bölgede çalışan Mühendis, memur, işçi... istis-
nasız hepsi konut sahibi yapılmıştır. Herkesin konut sahibi olmasıyla DSİ’ye ve kendi 
geleceğine güvenmesi teşkilatı kaynaşmış bir kütle haline getirmiştir.

Müteahhitlerin işlerimizi zamanında ve eksiksiz yapabilmeleri için daima yardımcı 
olunmuştur. Bunla beraber kontrol görevimizi eksiksiz yapıyorduk. Müteahhitlerin kay-
naklarımızın geliştirilmesinde, ülkenin imarında büyük katkıları olduğu inkar edilemez.

SON SÖZ VE ÖNERİLER

Bir yere bir yatırım yaparken, ne getirir ne götürür; politikayı bir yana bırakıp zirai 
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ekonomisini tespit etmek lazım umum işin. Mesela Isparta ovasında muayyen bir pa-
tern olarak % 15 elma vermişsiniz. Bunları nereye satacağınızı düşüneceksiniz. Tarım-
da da bir planlama lazım. Neyi nerede ekeceksin, nerede kullanacaksın, nereye ihraç 
edeceksin; gelişigüzel yayarsan olmaz. Devletin parasını harcıyorsun, verimli mi proje?

Bir de bizde yanlış yapılan şu var. Bir yere yatırım yapıyoruz, senin benim vergimle 
yapıyorum, ama bundan faydalananlardan bu paraları geri almak lazım. Bizde de bu 
sözde işliyor ama, öyle tam manasıyla değil.

Antalya yine çok iyi, mesela Korkuteli en iyi işleyen kooperatiflerden, birliklerden 
birisi değil mi? Sulama birliklerini canlandırmak lazım.

Bizim kanunlarda bir aksaklık var, tarım alanlarını daraltmamak lazım. Nüfus ar-
tıyor, tarım alanı artmıyor. Gelecek nesilleri düşünmüyoruz. Tarım alanlarının yerleşime 
açılmaması lazım; 6.sınıftan daha kaliteli arazileri iskana açmamak lazım. Antalya’da 
hata yapıyorlar, çok büyük hata yapıyorlar. Tarım alanlarını daraltmamak lazım.

Benim kanalet sistemine gitmemin, sebeplerinden birincisi budur. En nefis tarım 
arazilerinde, toprak kanal açıyorsun ve arazinin yüzde 5-10’nu kaybediyorsun. Geliş-
meye hazır bir sahada toprak kaybetmeyeceksin.

...

Ben hala sularla uğraşıyorum. Geçenlerde rüyamda gürül gürül akan büyük bir 
ırmağın kenarında idim, sıkışmışım. Zorlukla karşı sahile geçip bir su döktüm. ...

On gün konuşsam bitiremem ben! Yorulmadım, zevk aldım; eski hayatımı canlan-
dırdınız.

Büyük hatam oldu benim, bunları bir toparlamam lazımdı.

Abdürrahim Erdem, eşi Mualla Hanım, Galip Büyükyıldırım 6.10.2003



393

2.6. ANTALYA DSİ’DE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

2.6.1. BÖLGENİN GENEL TANITIMI

Bu ve sonraki bölümler “DSİ 13. Bölge Müdürlüğü 2015 yılı program ve bütçe 
takdim raporu”undan derlenerek hazırlanmıştır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ALANI VE TEŞKİLATI

Antalya ilini kapsayan Bölge Müdürlüğümüz, 20 723 km2 alana ve 2014 yılı sayı-
mına göre 2 222 562 nüfusa sahiptir.

Yıllık ortalama yağışın (82 yıllık 1929-2011 döneminde) 1 073,5 mm olduğu böl-
gemiz, 789 milyon m³’ü yeraltı suyu olmak üzere toplam 15 907.13 milyon m3/yıl su 
potansiyeli ile ülkemiz su potansiyelinin  % 9’una sahiptir. Antalya ili yağış ortalaması 
ise yıllık 784.90 mm’dir.

Bölgemizde tarıma elverişli 414 326 ha sahanın 292 603 ha’ı teşkilatımızca etüt 
edilmiş, 210 678 ha’ı ekonomik  sulanabilir  arazi  olarak  tespit  edilmiştir.   Bunun  %  
69,43’ü olan 146 284 ha’lık bölümü fiilen sulamaya açılmıştır.

Halen inşaatı devam eden veya yatırım programında bulunup sulanacak arazi 
toplamı 19 601 ha, planlaması tamamlanıp kesin proje aşamasına gelen 13 003 ha ve 
etütleri devam eden saha toplamı 62 783 ha’dır.

Bölgemizin hidroelektrik kurulu güç potansiyeli 1 643 MW olup; bunun % 49,3 olan 
809,8  MW‘lık kısmı işletme halinde, % 6,92 olan 113,8 MW kısmı yatırım programında 
bulunmakta, % 31,88’i ise 524,10  MW SKHA imzalamış yada fizibilite aşamasındadır.

Bölge Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan işlerin toplam proje tutarı 1 
656 201 386 TL dir. 2014 yılı sonu itibarı ile bu tutarın 433 117 529 TL’si harcanmış 
olup,  2015 yılı ödenek tutarı 221 816 170 TL dir. 

Ayrıca bu güne kadar Antalya kent merkezine yıllık 27,4 hm³ içme kullanma ve 
sanayi suyu temin edilmiş, Manavgat Çayı Su Temin Projesi ile de yıllık 183 hm³ su ulus-
lararası kullanıma hazır hale getirilerek toplam 210,4 hm³/yıl  su üretilmiştir.

Toplam 129 adet proje ile 264 adet yerleşim yeri ve 48 355 ha tarım arazisi taş-
kından korunmuş, 11 adet yerleşim yerine hitap eden 3 450 ha arazi ıslah edilerek 
tarıma kazandırılmıştır.

Araştırma ve işletme amacı ile toplam 734 adet sondaj kuyusu açılmış, bunun 
için 72 761 m delgi yapılmıştır.
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789 hm³/yıl yeraltı suyu rezervi mevcut olup bunun 622,84  hm³/yıl’lık bölümü 
tahsis edilmiştir.

DSİ 13. BÖLGE MD. LÜĞÜ ÇALIŞANLARI VE TESİSLERİYLE İLİGİLİ BİLGİLER

Genel İdare Hizmetler 61 İDARE BİNASI MİSAFİRHANE LOJMAN

Teknik Hizmetler 187 Ad. Alanı Ad. Alanı Ad. Alanı

Avukatlık Hizmetleri 1 21 11919,404 m2 3 9125 m2 120 7011 m2

Sağlık Hizmetleri 1 21 11919,404 m2 3 9125 m2 120 7011 m2

4/C 26 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Tesisleri

Memur Toplamı 276

S/S Personeli Toplamı 381

Genel Toplam 657

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Çalışanları

2.6.2. DSİ 13. BÖLGE SU, TOPRAK ve HİDROELEKTRİK ENERJİ  
         POTANSİYELİ

GENEL BİLGİLER 

Yüzölçümü :  20 723  km² 
İl nufusu :  2 328 555
Rakım :  39 m
Yıllık ortalama yağış : 1 073,5  mm
Yıllık Su Potansiyeli : 15 907,13 hm³ ( 789 hm³ YAS dahil)
Ortalama akış verimi :  23 l/s/km²     
Ortalama akış/ yağış oranı : 0,67
Türkiye deki Su Potansiyeline Oranı : 9,00 %

TOPRAK POTANSİYELİ VE KULLANIMI

 ha %

Tarıma Elverişli saha 364.734  

DSİ’ce Etüt Edilen Saha 297.950  

Ekonomik Olarak Sulanabilir arazi 211.593 100,00

2013 Yılı Sonu İtibari İle Sulamaya Açılan Saha 146.284 69,70

Yatırım Programında Bulunan Saha 4.407 2,10

Planlanması Tamamlanan Saha 31.151 14,85

Etüdü Devam Eden saha 28.009 13,35
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ENERJİ POTANSİYELİ VE KULLANIMI

 Kurulu Güç 
(MW)

% Yıllık Ort. Üretim 
(GWh)

%

Toplam Potansiyel 1447,91 100 5006,0 100

İşletmeye Açılan 809,8 55,9 2773,2 55

Yatırım Programında Olan 113,8 7,8 405,8 8,1

Fizibilitesi ve Planlama 

aşamasındaki projeler
388,5 26,8 1379,3 27,5

SKHA İmzalanmış 130,9 9 422,8 8,6

Etüd Edilecek Olan 4,7 0,3 24,7 0,4

SU KAYNAKLARI

Sıra 
No Yerüstü Su Kaynakları (hm³/yıl) Sıra No Yerüstü Su  

Kaynakları (hm³/yıl)

1 Eşen -Karaçay 454,12 13 Manavgat Çayı 4226,00

2 Demre Deresi 163,89 14 Karpuz Çayı 131,15

3 Finike-Karaçay 161,28 15 Alara Çayı 971,31

4 Finike-Başgöz Çayı 118,69 16 Kargı Çayı 215,61

5 Finike-Tekke Pınarı 211,61 17 Dim Çayı 463,55

6 Finike Alakır Çayı 181,87 18 Sedre Çayı 86,32

7 Finike-Salur Pınarı 83,07 19 Bıçkıcı çayı 153,89

8 Boğaçay 201.31 20 Diğerleri 2395,74

9 Kırkgözler Çayı 396,34 TOPLAM 15118,25

10 Düden Çayı 671,66 Yeraltı su kaynakları 789,00

11 Aksu Çayı 913,13 GENEL TOPLAM 15907,25

12 Köprü Çayı 2917,71

SU YÜZEYLERİ

SIRA NO Su Yüzeyleri (ha)
1 Baraj Göl Alanı Su Yüzeyleri Toplamı 2 054

2 Gölet Göl Alanı Su Yüzeyleri Toplamı 126,9

3 Akarsu Yüzeyleri Toplamı 3 027

TOPLAM SU YÜZEYLERİ 5 207,9
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HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

Havza Adı Havza No Su Potansiyeli 
(hm³/yıl)

Kurulu Güç 
(MW)

Enerji 
(GWh/Yıl)

Batı Akdeniz O8 1 457,50 67,9 308,6

Antalya O9 13 129,35 1 267,5 4 384,3

Doğu Akdeniz 17 531,40 112,3 313,1

Lisansı İptal Edilenler 08-09-17 195,43 464,06

TOPLAM 15 118,25 1 643,33 5 470,06

2.6.3. İŞLETMEYE AÇILMIŞ PROJELER

SULAMA PROJELERİ

Büyük Su İşleri

Sıra 
No

Proje Adı ha
Sıra 
No

Proje Adı ha

1 Varsak Projesi 3 472 10 Alara Sol SahilProjesi 2 600
2 Düden Projesi 6 533 11 Alanya Dim Projesi 1 350
3 Korkuteli Projesi 5 986 12 Finike Projesi 10 923
4 Aşağı-Aksu I.Merhale Projesi 15 

323
13 Köprüçay Şebeke İçi Sahası  859

5 Aşağı Aksu II.Merhale Projesi 12 
411

14 Gazipaşa Projesi 2 085

6 Aşağı Köprüçay Projesi 24 
420

15 Çayboğazı (Elmalı Ovası) 13 593

7 Manavgat-Ulualan Projesi 1 635 16 Köprüçay II. Merhale Projesi 4 000
8 Manavgat Sağ Sahil Projesi 8 966    
9 Alara-Sağ Sahil 1 545 TOPLAM 115 

701

Küçük Su İşleri

Sıra 
No Proje Adı ha Sıra 

No Proje Adı ha

1 Manavgat-Taşağıl –Çardak Sulaması  300 18 Korkuteli-Hacıbekar Gölet         “  285
2 Merkez-Yeniköy                             “ 2 500 19 Korkuteli Yeşilyayla Gölet   ‘’  935
3 Elmalı Pompaj                                 “  650 20 Osmankalfalar   Gölet           ‘’ 1 100
4 Manavgat-Beşkonak-Değirmenözü “  115 21 Karabekir Gölet Sulaması  132
5 Beşkonak-Karabük                          “  140 22 Serik-Bucak,Karataş,Akbaş Pom. 1 350
6 Kemer-Ağva                                    “ 1 150 23 Korkuteli-Yelten Göleti               “  160
7 Kemer-Tekirova                              “  282 24 Manavgat-Beşkonak                    “  339
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8 Elmalı-Mursal Pompaj                    “ 1 620 25 Merkez-Kömürcüler Çıplaklı, Oda-
başı “    

1 465

9 Manavgat-Taşağıl, Sağırin Ov. 
Pomp.”

 750 26 Merkez Kızıllı Köyü Pompaj      “  846

10 Demre Ovası                                     “  650 27 Kaş-Çavdır Pompaj                     “  743
11 Elmalı-Kışla Köyü Pompaj               “  300 28 Kaş-Üzümlü Pompaj                   “  371
12 Elmalı-İslamlar,Baranda Göleti ve   “  500 29 Manavgat-Değirmenözü Çaltepe “  615
13 Korkuteli-Kozağacı             “            “  755 30 Merkez-Hatipler Göleti ve          “     148
14 Korkuteli Dikenli                 “           “     300 31 Manavgat Oymapınar Pompaj    “     73
15 Merkez-Boğaçay Projesi Sulaması 3 431 32 Akseki-Cevizli Sulaması  58
16 Kaş Palamut Köyü Pompaj   Sul.  376 33 Toptaş Gölet sulaması  125
17 Merkez Ekşili Göleti ve               “ 127 TOPLAM 22 691

Yeraltı Sulamaları
Sıra 
No Proje ha Sıra 

No Proje ha

1 Döşemealtı-Kovanlık Sulaması 1 191 15 Korkuteli-Çomaklı      “  490
2 Döşemealtı-Karataş             “  600 16 Korkuteli Belen           “  190
3 Döşemealtı-Ilıca                   “  590 17 Korkuteli Garipçe        “  220
4 Döşemealtı-Çığlık                “  200 18 Korkuteli Yelten          “  100
5 Döşemealtı-Karaveliler       “  250 19 Korkuteli Mamatlar       “  110
6 Konyaaltı-Çakırlar               “  420 20 Korkuteli Gümüşlü       “  200
7 Elmalı-Çobanisa     “  110 21 Korkuteli Kızılcadağ     “  100
8 Elmalı-Çukurelma  “  100 22 Korkuteli Söğüt           “  100
9 Elmalı-Geçit           “  100 23 Korkuteli Kızılaliler    “  150

10 Elmalı Kuzköy       “  100 24 Manavgat-Karacalar    “  510
11 Elmalı Gölova       “  125 25 Manavgat-Hacıobası    “  70
12 Kale-Alakent          “  760 26 Elmalı-Yılmazlı  125
13 Kale-Köşkerler       “  450 27 Finike - Arif  31
14 Korkuteli-Bozova Sulaması 500 TOPLAM 7892

İşletmeye açılan DSİ sulamaları toplamı  146 284 ha
İşletmeye açılan diğer sulamalar
1-İl Özel İdare Müdürlüğü Sulamaları 17 030 ha
2-Halk Sulamaları 65 503 ha

ANTALYA İLİ SULANAN ALAN TOPLAMI 228 817 ha
 

ENERJİ PROJELERİ

SIRA 
NO

PROJE ADI KURULU GÜÇ 
(MW)

ORT. ÜRETİM 
(GWh/yıl)

1 Aksu-Şahmallar HES 14 51.39

2 Alakır HES 2.06 14.06

3 Anak Reg. Ve HES 3.75 15.07

4 Bucakköy HES 8.7 40.59
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5 Çenger 1 reg. Ve HES 5.69 20.33

6 Alanya 2. Merhale Projesi (Dim Barajı HES) 38.25 122.89

7 Eskiköy Reg. Ve HES 2.63 9.45

8 Karacaören 2 HES 47.2 206

9 Kepez 1 HES 26.4 169

10 Kepez 2 HES 5.8 21

11 Kozdere Reg. Ve HES 9.265 40.69

12 Kürce Reg. Ve HES 11.84 47.11

13 Manavgat Barajı ve HES 48 220

14 Oymapınar Barajı ve HES 540 1620

15 Sugözü-Kızıldüz HES 16 50.88

16 Tınaztepe HES 7.5 56.62

17 Tocak I HES 4.76 14.93

18 Turunçova _Finike Hes 0.53 1

19 Yaprak Reg. Ve HES 8.97 24.84

20 Çandır 1 HES 1.71 6.5

21 Değirmen Reg. Ve HES 6.84 20.91

 TOPLAM 809,9 2 773

TAŞKIN KORUMA VE RUSUBAT TESİSLERİ 

 

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN KORUMA VE RUSUBAT TESİSLERİ
İLÇESİ ŞUBE TAŞKIN TESİSİNİN ADI

KORUNAN_ 
YERLEŞİM_YERİ

KORUNAN 
ALAN (HA)

DEVİR 
DURUMU

DEVİR TARİHİ
DEVRALAN

İNŞA
TARİHİ

1 AKSEKİ AMO. Şube Cevizli-Değirmenli T.K 1 Mah. 270 DSİ 1993

2 AKSEKİ AMO. Şube Gembos Ovası T.K 750 DSİ 1969

3 AKSEKİ AMO. Şube Kuyucak Beldesi 1 Mah. DSİ 1998

4 AKSEKİ AMO. Şube Taşlılar 50 DSİ 1977

5 AKSU 131.Şube Bolatan çayı 2 mahalle 50 DSİ

6 AKSU 131.Şube Felten çayı 1 mahalle 25 DSİ

7 AKSU 131.Şube Karaçay 1 mahalle 20 DSİ

8 AKSU 131.Şube Tatlıçay 1 mahalle 30 DSİ

9 AKSU 131.Şube Tehnelli deresi 1 ilçe, 2 mah. 95 DSİ

10 ALANYA AMO. Şube İlçe Merkezi Sak Deresi T.K 1 mahalle 10 DSİ 1968-2012

11 ALANYA AMO. Şube Kargı Çayı 1 mahalle 100 DSİ 2011

12 ALANYA AMO. Şube Oba Çayı 1 mahalle 60 DSİ 1992

13 ALANYA AMO. Şube Sedre Çayı 1 mahalle 200 DSİ 1976
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14 ALANYA AMO. Şube Türkler Beldesi Sarısu Deresi 1 mahalle 17 DSİ 2012

15 ALANYA AMO. Şube Türkler Beldesi Fuğla Deresi 1 mahalle 12,5 DSİ 2012

16 ALANYA AMO. Şube
Alanya Çıplaklı ve Oba Beldeleri Suyungözü 
Deresi

1 ilçe DSİ 2012

17 DEMRE 133. Şube Demre Çayı 1 İlçe, 2 Mah. 1600 DSİ
04-05-06-10-11-

12-13

18 DEMRE 133. Şube Kale (Demre) İlçe Merkezi Yandereleri 1 ilçe 100 DSİ

19 DEMRE 133. Şube Karaböğren deresi ( Çevreli Köyü ) 1 Mahalle 40 DSİ 2011

20 DEMRE 133. Şube Yavu deresi ( Çevreli Köyü ) 1 Mahalle 35

21 ELMALI 132. Şube Akçay Beldesi 4 Mahalle 1027 DSİ 61-79-14-2015

22 ELMALI 132. Şube Bozhöyük Arazileri 1 mahalle 80 DSİ 1975

23 ELMALI 132. Şube Çayboğazı Barajı Y. Havza Islahı 1 mahalle 25 DSİ 2002-2007

24 ELMALI 132. Şube Çukurelma 1 mahalle 250 DSİ

25 ELMALI 132. Şube Eskihisar 1 mahalle 100 DSİ

26 ELMALI 132. Şube Göğü Deresi 2 mahalle 1570 DSİ 73-78-2015

27 ELMALI 132. Şube Gölova T.K 1 mahalle 500 DSİ 1965

28 ELMALI 132. Şube Gündoğdu-Karyağdı Mah.ve Şehiriçi Dere. T.K 4 mahalle 370 DSİ 1987

29 ELMALI 132. Şube Karagöl, Avlan 6 köy 4130 DSİ 47-67-2013

30 ELMALI 132. Şube Kuz ve Yuva Dere. T.K 1 köy 50 DSİ 1961

31 ELMALI 132. Şube Öküzgözü Deresi 2 köy 200 DSİ 1975

32 ELMALI 132. Şube Yalnızdam 1 köy 25 DSİ 2002

33 ELMALI 132. Şube Kışlaköy İlbiş deresi TK 1 köy DSİ 2012

34 FİNİKE 133. Şube Alakır 8 Mahalle 2000 DSİ 2010-2015

35 FİNİKE 133. Şube Başgöz 1 İlçe 4 Mah. 1000 DSİ 2010

36 FİNİKE 133. Şube Damlalık-Bondo Deresi T.K 1 İlçe 1 Mah 100 2011-2014

37 FİNİKE 133. Şube Delice 4 mahalle 300 DSİ

38 GAZİPAŞA AMO. Şube Bıçkıcı Çayı 2 mahalle 100 DSİ 2002

39 GAZİPAŞA AMO. Şube Delice 1 çayı 2 mahalle 700 DSİ 12-13-2014

40 GAZİPAŞA AMO. Şube Hasdere Çayı 3 mahalle 400 DSİ 2005-2012

41 GAZİPAŞA AMO. Şube Korubaşı Çayı 1 ilçe, 2 mah. 300 DSİ 2012

42 GAZİPAŞA AMO. Şube Delice 2 1 ilçe, 4 Mah. 1000 DSİ 2013-2014

43 GAZİPAŞA AMO. Şube Musa Çayı 1 İlçe, 4 Mah. 600 DSİ 1985-2012

44 İBRADİ AMO. Şube Aydınkent (İbradi) İlçesi 1 ilçe 6 DSİ 2002-2012
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45 KAŞ 133. Şube Çukurbağ Köyü 1 mahalle 3 DSİ

46 KAŞ 133. Şube Bağ ( Dirgenler ) deresi 1 mahalle 125 DSİ 2008-2012

47 KAŞ 133. Şube Bezirgan Köyü (Bezirgan Deresi) T.K 1 mahalle 300 DSİ

48 KAŞ 133. Şube Boğluca Çayı ve yan kolları 1 mahalle 200 DSİ 07-10-11-12-13

49 KAŞ 133. Şube Dikilitaş deresi 2 mahalle 100 DSİ 2008-2012

50 KAŞ 133. Şube Durbasan Çayı ve yan kolu 2 mahalle 150 DSİ 12/11/2013

51 KAŞ 133. Şube Eşen Çayı 3 Mahalle 100 DSİ 08-......-13

52 KAŞ 133. Şube Felen Çayı 4 Mahalle 117 DSİ 09-11-12-13-14

53 KAŞ 133. Şube Gavur Çayı 2 Mahalle 100 DSİ 08-09-11-2012

54 KAŞ 133. Şube Karaçay (Saklıkent) 2 mahalle 100 DSİ 12/9/2013

55 KAŞ 133. Şube Kaş Küçükçakıl Deresi (Çerçiler ) 1 İlçe DEVİR 10/17/2010 Kaş Bele. 2008

56 KAŞ 133. Şube Kıbrıs çayı 1 Mahalle 150 DSİ 08-09-11-12-13

57 KAŞ 133. Şube Palamut 1 Mahalle 74 DSİ

58 KAŞ 133. Şube Sarıbelen-Hacıoğlu 150 DSİ

59 KAŞ 133. Şube Sarılar Köyü 80 DSİ

60 KAŞ 133. Şube Uğrar Köyü 65 DSİ

61 KAŞ 133. Şube  Sağkaya Deresi (Karadağ ve Dirgenler) 2 Mahalle 150 DSİ 2012

62 KAŞ 133. Şube Kurbağacık deresi (Dirgenler- Ortabağ) 2 mahalle 100 DSİ 2012

63 KAŞ 133. Şube Aklar Köyü Ekincik Sarıçağıl deresi 1 Mahalle 10 DSİ 2012

64 KEMER 131. Şube Beycik Köyü 1 Mahalle DSİ

65 KEMER 131. Şube Çamyuva Ağva  Deresi 3 Mahalle 600 DSİ

66 KEMER 131. Şube Çamyuva-Sarıören 1 Mahalle DSİ

67 KEMER 131. Şube Karapınar Deresi 1 Mahalle 70 DSİ

68 KEMER 131. Şube Tekirova Köyü 1 Mahalle 40 DSİ

69 KORKUTELİ 131. Şube Akyar Kozağacı 1 Mahalle 50 DSİ

70 KORKUTELİ 131. Şube Bozova, Belen Köyleri 3 mahalle 2360 DSİ

71 KORKUTELİ 131. Şube Çomaklı -Dereköy Yaylası 75 DSİ

72 KORKUTELİ 131. Şube Çomaklı Köyü 1 Mahalle 45 DSİ

73 KORKUTELİ 131. Şube Derivasyon Kanalı 4 Mahalle 1700 DSİ

74 KORKUTELİ 131. Şube İlçe Merkezi 1 ilçe DSİ

75 KORKUTELİ 131. Şube Kargın Köyü 2 mahalle 500 DSİ

76 KORKUTELİ 131. Şube Kızılaliler 1 Mahalle 300 DSİ



2.6. Antalya DSİ’de Günümüzdeki Durum

401

77 KORKUTELİ 131. Şube Kızılcadağ,Kızılaliler 4 mahalle 1000 DSİ

78 KORKUTELİ 131. Şube Korkuteli Yandereleri Islahı 1 ilçe 150 DSİ

79 KORKUTELİ 131. Şube Köseler -Özdere 1 Mahalle 360 DSİ

80 KORKUTELİ 131. Şube Küçükköy Yaylası 2 mahalle 100 DSİ

81 KORKUTELİ 131. Şube Martin-Tersip Bendi 1 Mahalle 100 DSİ

82 KORKUTELİ 131. Şube Sülekler 1 Mahalle 500 DSİ 2015

83 KORKUTELİ 131. Şube Yeşilyayla Beldesi 1 Mahalle 30 DSİ

84 KORKUTELİ 131. Şube Dereköy-Menevşeli Deresi TkT 1 Mahalle DSİ 2012

85 KUMLUCA 133.Şube Üleşik( Sarıkavak-Horozötmez) 3 Mahalle 100 DSİ 2015

86 KUMLUCA 133. Şube Akmaz Çayı 1 Mahalle 25

87 KUMLUCA 133. Şube Baysi Deresi 4 Mahalle 98 DSİ 2007-09-2014

88 KUMLUCA 133. Şube Beşikçi-Beykonak ( Baymak deresi ) 1 Mahalle 50 DSİ 2015

89 KUMLUCA 133. Şube Çavuşköy (Adrasan) 1 Mahalle 80 DSİ

90 KUMLUCA 133. Şube Gağaz Deresi 1 Mahalle 17 DSİ

91 KUMLUCA 133. Şube Gavur Deresi 1 ilçe 1 Mahalle 3000 DEVİR

2012(1-2. kısım)  1 ve 2. 
kısımda Tamamlanan 
bölümler Kumluca Bel.
devredilmiştir.

2011-2012-2013-
2014-2015

92 KUMLUCA 133. Şube Salur Köyü 1 Mahalle 200 DSİ

93 KUMLUCA 133. Şube Sarıcasu 4 Mahalle 250 DSİ

94 KUMLUCA 133. Şube Yapraklı Çayı 1 Mahalle 35

95 KUMLUCA 133. Şube Yeniceköy 1 Mahalle 170 DSİ

96 MANAVGAT AMO. Şube Akçay deresi 1 mahalle 200 DSİ 2011-2013

97 MANAVGAT AMO. Şube Alara çayı         
 9 Mah., 5 otel,  
12 tatil sitesi )

483 DSİ 2010-2012

98 MANAVGAT AMO. Şube Karpuz Çayı T.K. 3 mahalle 1000 DSİ 2014

99 MANAVGAT AMO. Şube Homa (Oymapınar) Düden Çayı 3 mahalle 50 DSİ 2012-2013

100 MANAVGAT AMO. Şube Ilıca 2 mahalle 70 DSİ 1966

101 MANAVGAT AMO. Şube Kömürcüler deresi
1 Mah.,5 Motel,  

4 tatil sitesi
500 DSİ 2010

102 MANAVGAT AMO. Şube Naras çayı 6 mahalle 800 DSİ 11-12-13-2014

103 MERKEZ 131. Şube Aksu Beldesi Macun Deresi 1 ilçe 25 DSİ 2014

104 MERKEZ 131. Şube Aksu Çayı Islahı 8 Mahalle 1000 DSİ 2014-2015

105 MERKEZ 131. Şube Aksu Kavurgaciler Sömek 2 mahalle 100 DSİ

106 MERKEZ 131. Şube Aksu- Kemerağzı-Kundu 2 mahalle 750 DSİ

107 MERKEZ 131. Şube Arapsuyu ve Kolları 5 Mahalle 420 DSİ
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108 MERKEZ 131. Şube Bademağacı ve Çürükin -Ortaoluk Deresi T.K 1 Mahalle 150 DSİ 2013

109 MERKEZ 131. Şube Boğaçay Çandır ve Karaman Dereleri 6 Mahalle 1500 DSİ 2014

110 MERKEZ 131. Şube Boğaçay,Çitdibi 8 Mahalle 2000 DSİ

111 MERKEZ 131. Şube Çakırlar,Hisar Çandır Deresi 3 Mahalle 350 DSİ

112 MERKEZ 131. Şube Dağ Beldesi T.K 1 mahalle 100 DSİ

113 MERKEZ 131. Şube Döşemealtı Karaçay 5 Mahalle 800 DSİ

114 MERKEZ 131. Şube Düden Taşkın Tesisi 2 ilçe 2683 DEVİR
8/25/2005 Antalya B.Ş. 
Bele.

115 MERKEZ 131. Şube Geyikbayır T.K 1 Mahalle 100 DSİ

116 MERKEZ 131. Şube Hacıveliler-Hatipler-Köseler T.K 5 Mahalle 440 DSİ

117 MERKEZ 131. Şube K.Aksu Çayı 3 mahalle 300 DSİ 2014

118 MERKEZ 131. Şube Memurevleri Mahallesi T.K 1 mahalle DSİ

119 MERKEZ 131. Şube Yağca Köyü T.K 1 Mahalle 40 DSİ

120 MERKEZ 131. Şube Yediarıklar DSİ

121 MERKEZ 131. Şube Yeniköy-Kızıllı 2 mahalle 62 DSİ

122 MERKEZ 131. Şube Yüksekalan Mahallesi T.K 1 mahalle DSİ

123 MERKEZ 131. Şube Zeytinköy T.K 1 Mahalle 300 DSİ

124 SERİK 131. Şube Çalış deresi 2 mahalle 90 DSİ 2010

125 SERİK 131. Şube Gebiz Beldesi T.K 1 Mahalle 200 DSİ

126 SERİK 131. Şube Kırkgeçit deresi 2 mahalle 40 DSİ 2011-2013

127 SERİK 131. Şube Tekke ( Goducak deresi ) 4 mahalle 1100 DSİ 2013-2014

128 SERİK ASO Başmüh. Büyükbelkıs-Büklüce 2 Mahalle 25 DSİ

129 SERİK ASO Başmüh. Kökez Deresi 1 ilçe 300 DEVİR 1/7/2015 Serik Belediyesi

264 48354,5

GÖL, BATAKLIK, OVA ISLAH PROJELERİ

Sıra  No Yerleşim  
Yerlerinin Adı

FAYDALANAN
Yerl. Yeri 

(ad) Arazi  (ha) İşletmeye  
Açılış Yılı

1 Kaş-Ovagelemiş 4 800 1952-1960-1963

2 Korkuteli Söğüt Gölü 4 2 000 1950-1958-1965

3 Elmalı Avlan Gölü 3 650 1948-1976-1984

Toplam 11 3 450
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DEVREDİLEN SULAMALAR

Devlet sulamalarının; sulamadan faydalananların kurmuş oldukları organizasyon-
lara devir çalışmaları bölgemizde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Devredilen ye-
rüstü sulamaları olarak 38 adet (126 796 ha brüt), DSİ sulaması olarak 22 adet 24 336 
ha sulama ve yeraltı sulamaları olarak 27 adet (7 892 ha)  olmak üzere toplam 85 adet 
sulamada 146 284 ha sulama tesisleri sulamadan faydalananlara devir edilmiş durum-
dadır. Sulamaya açılan tesislerimizin  % 84.8 ’i devir edilmiş durumdadır. 

Bölgemizde sulama tesislerimizi devralan 24 adet sulama birliği, 3 adet belediye 
başkanlığı, 27 adet yeraltı suyu ve 11 adet sulama kooperatifi mevcuttur. İlk devir 1965 
yılında yapılmıştır.

Sulamaları devir alan kuruluşlar, yetkili organlarının almış oldukları kararlar doğ-
rultusunda çalışmaktadırlar. DSİ olarak teknik bilgi ve Eğitim ekipman yönünden destek 
verilmektedir. Sulama tesislerimizin bakım-onarım ve işletme hizmetlerinin DSİ stan-
dartlarında olması durumunda, İdaremizce hiç bir müdahalede bulunulmamaktadır.

Sulama birliklerine alınan mühendis ve işçi personelin eğitimi, idaremiz tarafın-
dan yürütülmektedir. Özellikle pompa istasyonlarında çalışan personel 1-2 yıl DSİ per-
soneli ile müşterek olarak çalışmaktadır. Sulama Birliklerinde çalışan sayman, pompaj 
istasyonu operatörü, su dağıtım teknisyeni pozisyonundaki personel idaremizin prog-
ramı dahilinde yapmış olduğu seminerlerle eğitilmektedirler. Bilgisayar programları ile 
bu konuda çalışan personele destek idaremizce sağlanmaktadır.   

2.6.4. ETÜDÜ DEVAM EDEN PROJELER

Sıra 
No Proje Adı

FAYDASI

Sulama 
(ha)

Enerji
İçme 
Suyu 

(hm³/yıl)

Taşkın 
(ha/adet)

Kurulu 
Güç 

(MW)

Enerji 
(GWh/yıl)

1 ANTALYA İLİ HAVZASI MASTER PLAN 
YAPIM İHALESİ     

2 KEMER ÇAMYUVA BARAJI REVİZESİ  
PLANLAMA 29

3 ALARA 2. MERHALE PROJESİ ALARA-
HAN BARAJI 10 711 221,86

4
ANTALYA MANAVGAT BEŞKONAK 
BARAJI HES VE SULAMASI ( ÖN İN-
CELEME )

27 700 72 210 100

5 ANTALYA ELMALI BARAJI VE SULA-
MASI 5 000

6 KUMLUCA ERENTEPE GÖLETİ VE 
SULAMASI 308

7
AKSEKİ CEVİZLİ   GÖLETİNİN KAP-
LANMASI VE SULAMASININ BORULU 
ŞEBEKEYE ÇEVRİLMESİ

150
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8 MANAVGAT KIZILDAĞ GÖLETİ VE SU-
LAMASI 456

9 MANAVGAT – YENİKÖY YERKÖPRÜ 
GÖLETİ VE SULAMASI 255

10 MANAVGAT – BOZYAKA LALELİBÜKÜ 
GÖLETİ VE SULAMASI 1 175

11 KAŞ ÇAMLIOVA GÖLETİ VE SULAMASI 1 100

12 ANTALYA DEMRE YAVU KÖYÜ SEL 
KAPANLARI

100/1 
Köy

13 GÜNDOĞMUŞ KÖPRÜLÜ  GÖLETİ VE 
SULAMASI 297

14 KUMLUCA KÖMÜROCAĞI SEL KAPANI 87

15 ELMALI GÜMÜŞYAKA GÖLETİ VE SU-
LAMASI 750

16 SERİK BÜĞÜŞ GÖLETİ VE SULAMASI 330

17 GÜNDOĞMUŞ BEDEN GÖLETİ VE 
SULAMASI 500

18 KAŞ YEŞİLKÖY GÖLETİ VE SULAMASI 440

19 DEMRE ÇAĞMAN GÖLETİ VE SULA-
MASI 200

20 KORKUTELİ KIZILALİLER GÖLETİ VE 
SULAMASI 530

21 KORKUTELİ YUKARIKARAMAN GÖLE-
Tİ VE SULAMASI 200

22 KORKUTELİ AKYAR GÖLETİ VE SULA-
MASI 261

23 KORKUTELİ İMECİK GÖLETİ VE SU-
LAMASI 1 330

24 KORKUTELİ YAZIR GÜZLE GÖLETİ VE 
SULAMASI 500

25 KORKUTELİ KIZILCADAĞ GÖLETİ VE 
SULAMASI 378

26 KORKUTELİ KAYABAŞI  SULAMASI 300

27 KORKUTELİ DURALİLER TATLAR GÖ-
LETİ VE SULAMASI 142

28
KAŞ KEMERKÖY SİNEKÇİBELİ SUL-
MASI VE ÇAYBOĞAZI BARAJINA DE-
RİVASYON

260

29 KAŞ YEŞİLBARAK - KILIÇYAYLA GÖLE-
Tİ VE SULAMASI 100

30 KAŞ YAYLAPALAMUT GÖLETİ VE SU-
LAMASI 360

31 KAŞ ÇAVDIR-PALAMUT REGÜLATÖRÜ 
VE SULAMASI 1 491

32 KUMLUCA İNCİRCİK GÖLETİ VE SU-
LAMASI 200

33 KUMLUCA ORTAKÖY GÖLETİ VE SUL-
MASI 245

34 KUMLUCA BEYKONAK KANLIBÖNGEÇ 
GÖLETİ VE SULMASI 75
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35 KUMLUCA MAVİKENT AKINCA GÖLETİ 
VE SULMASI 80

36 KUMLUCA YENİCEPINARI GÖLETİ VE 
SULMASI 142

37 KUMLUCA KARACAÖREN İNCİRAĞACI 
GÖLETİ VE SULMASI 450

38 MANAVGAT HALİTAĞALAR GÖLETİ VE 
SULAMASI 240

39 MANAVGAT KARABUCAK GÖLETİ VE 
SULMASI 223

40 MANAVGAT YUKARI IŞIKLAR GÖLETİ 
VE SULMASI 716

41 KONYAALTI HİSARÇANDIR GÖLETİ VE 
SULMASI 317

42 GÜNDOĞMUŞ AKYAR GÖLETİ VE SUL-
MASI 300

43 GAZİPAŞA ZEYTİNADA GÖLETİ VE 
SULMASI 922

44 GAZİPAŞA İNALKÖY GÖLETİ VE SUL-
MASI 280

45 ELMALI BAYINDIR GÖLETİ VE SUL-
MASI 800

46 ELMALI MACUN HACIYUSUFLAR GÖ-
LETİ VE SULMASI 600

47 SERİK HACIOSMANLAR POMPAJ 
SULMASI 157

48 AKSU KURŞUNLU ŞELALESİ SU TAK-
VİYESİ

Yangın+-
Turizm

49 KUMLUCA GÖLCÜK GÖLETİ VE SUL-
MASI 267

50 AKSEKİ GÖLETİ VE SULMASI 690

51 FİNİKE GÖKÇEYAKA – ALACADAĞ 
SULAMASI 337

52 FİNİKE DAĞBAĞ GÖLETİ VE SULA-
MASI 180

53 GÜNDOĞMUŞ KAMRAN GÖLETİ VE 
SULAMASI 145

54 GÜNDOĞMUŞ ORTAKONUŞ GÖLETİ VE 
SULAMASI 130

55 SERİK AKÇAPINAR GÖLETİ VE SULA-
MASI 63

TOPLAM 62 783 72 210 350,86 187 
1 Köy
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2.6.5. YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN PROJELER

Sıra 
No

Proje Adı

FAYDASI

Yatırım  
Bedeli     (TL)

2015 Yılı 
Ödeneği  

(TL)

Sulama 
(ha)  

Taşkın 
(ad)

Enerji
İçme 
Suyu 

(hm³/yıl)

Kurulu 
Güç 

(MW)     

Enerji  
(GWh/yıl)

A) Büyük Su İşleri Projeleri

1
Alanya 2. Merhale 
Projesi ve Dim Barajı 
Sulaması İkmali

3 650    34 273 152 6 000 000

2
Gazipaşa 2. Merhale 
Projesi Gökçeler 
Barajı İkmali

2,50 10,85 11,00 59 935 345 5 000 000 

3
Gazipaşa 2. Merhale 
Projesi Antalya Gazi-
paşa Ovası Sulaması

4 740 62 927 432 6 000 000

4
Manavgat Havzası 
Taşkın Önleme Pro-
jesi Naras Barajı

 20,80 83 175 738 3 000 000

5

Manavgat Havza-
sı Taşkın Önleme 
Projesi Naras Barajı 
Sulaması

7 142 34 087 259 14 000 000
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6
Antalya Küçük Aksu 
Projesi Küçük Aksu 
Barajı

2 285 1,20 9,05 44,40 79 829 539 7 000 000

7
Aksu Çayı Taşkın 
Koruma 

1 ilçe  
7 köy  

10 575 
182 095 244 17 000 000

8

Antalya İçmesuyu 
2. Merhale Projesi 
Karacaören 2 Barajı 
İsale Hattı 

   166,44 202 589 227 21 000 000

9
Alanya İçmesuyu 
Projesi Alanya İçme-
suyu Arıtma Tesisi

32,85 24 831 472 6 500 000

10
Alanya İçmesuyu 
Projesi Alanya İçme-
suyu İsale Hattı

47,30 26 219 128 4 500 000

11
Antalya Alanya Yeni-
köy Barajı

1 236 60 000 000 5 000 000

12 Kıbrıs Barajı 3 517 80 000 000 8 000 000

13
Antalya-Korkuteli 
Sulaması Rehabili-
tasyonu

43 960 561 15 000 000

14
13.Bölge Müdürlüğü 
Tesisleri Altyapı ve 
Çevre Düzenlemesi

900 000 90 000 

15
13.Bölge Alara Eği-
tim Tesisleri Yapımı

4 720 000 472 000

16
Antalya 13.Bölge 
Müdürlüğü Tesisleri 
Isı Yalıtımı İşleri

1 000 000 100 000

Toplam
38 820 

8  
Yerleşim

3,70 40,70 301,99 980 544 097 118 662 000

B) Küçük Su İşleri Projeleri

a-Yerüstü Sulamaları

1
Antalya Manavgat Belenobası  
Pompaj Sulaması

561    10 352 287 1 000 000

Toplam  561   10 352 287 1 000 000
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b- Gölet ve Sulamalar

1
Antalya Merkez Doyran Boyalı Göleti 
ve Sulaması

  686    17 521 767 500 000

2
Antalya Aksu Karaöz Çepeli Göleti ve 
Sulaması

  485   15 532 136 1 300 000

3
Antalya Serik Kırgeçit Göleti ve Su-
laması 

  684   18 272 442 1 300 000

4
Antalya Manavgat Çardak Topsurlar 
Göleti ve Sulaması

  430    13 117 640 1 300 000

5
Antalya Manavgat Yeşilbağ Göleti ve 
Sulaması

  258    14 814 828 1 300 000

6
Antalya Manavgat Çaltepe Saçıdere 
Göleti ve Sulaması

  588    11 968 171 1 300 000

7
Antalya Elmalı Özdemir Göleti ve 
Sulaması

789    17 677 241 1 300 000

8
Antalya Kumluca Adrasan Göleti ve 
Sulaması

  600   22 421 990 1 400 000

9
Antalya Kaş İkizce Göleti ve Sula-
ması

  206    13 843 805 2 200 000

10
Antalya Konyaaltı Geyikbayırı Kara-
dere Göleti ve Sulaması

  413   13 130 807 1 000 000

11
Antalya Serik Akbaş Göleti ve Sula-
ması

  730   17 159 564 1 200 000

12
Antalya-Kaş Sütleğen Göleti ve Su-
laması

521 56 600 000 5 660 000

13
Antalya Korkuteli Mamatlar Göleti ve 
Sulaması

  750   7 743 332 400 000

14
Antalya-Gündoğmuş Sümeni Göleti 
ve Sulaması

98 18 365 842 1 250 000

15 Antalya-Finike Kapıçay Göleti 44 954 154 1 500 000

16
Antalya-Finike Kapıçay Göleti Sula-
ması

1 806 25 000 000 500

17
Antalya Elmalı Özdemir Göleti Sula-
ması İkmali

6 224 746 750 000

18
Antalya Merkez Doyran Boyalı Göleti 
Sulaması İkmali

5 043 226 750 000

19
Antalya Serik Kırkgeçit Göleti ve 
Sulaması İkmali

9 000 000 500

Manavgat-Naras Barajı Son tamamlanan baraj-2014 Silindirle sıkıştırılmış beton gövde, basa-
maklı dolusavak.
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20
Antalya Kaş İkizce Göleti ve Sulama-
sı İkmali

7 500 000 500

21
Antalya Karaöz Çepeli Göleti ve Su-
laması İkmali

7 500 000 500

22
Antalya Konyaaltı Geyikbayırı Kara-
dere Göleti Sulaması İkmali

8 055 130 1 300 000

23
Antalya-İli Göletleri Telekom Hattı 
Rölekasyonu

2 500 000 250 000

24 Antalya-İli Göletleri Yol Rölokasyonu 2 500 000 250 000

25
Antalya-İli Göletleri ENH Rölokas-
yonu

2 500 000 250 000

Toplam 7 236 378 946 821 26 462 000

c- Taşkın Korumalar

1
Antalya- Kumluca İlçesi Merkez 
Akmaz ve Yapraklı Dereleri

1 ilçe    2 924 867 2 924 867

2 Antalya- Alanya Alara Çayı 1. Kısım 483 ha   4 717 071 4 717 071

3
Antalya- Demre Köşkerler Köyü Sa-
kar Deresi

66 ha
1 Belde

10 000 000 500

4
Antalya-Döşemealtı Dağbeli Özdere 
Deresi

1 Belde 13 000 000 500

5
Antalya- Manavgat Çolaklı Şarlavuk 
Deresi 1. Kısım

63,41
2 Belde

8 000 000 500

6
Antalya-Alanya Demirtaş Kelce De-
resi

31, 39
1 Belde

4 000 000 500

7
Antalya-Manavgat Karpuz Çayı Islahı 
2. Kısım

610
1 Belde

Toplam
1 254 ha

7 yerleşim yeri
42 641 938 1 272 000

İnşaatı devam eden projeler toplamı
47 861 ha 

15 Yerleşim 
Yeri

1 421 709 
987

146 396 000
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BİTİRİRKEN... DSİ ve Antalya

1954 öncesi su işleri kurumları ve bunların ardılı olan Devlet Su İşleri XIII. Bölge 
Müdürlüğü’nce yapılan işler, Antalya ili ve ilçelerine kent, kasaba ve köylerine çok ya-
rarlar sağlamıştır. Ana başlıklarıyla sayılacak olursa:

- Taşkınlar büyük ölçüde önlenmiş, bataklıklar kurutulmuş, sıtmanın kökü kazın-
mış kent ve köyler yaz mevsiminde de yaşanılabilir, ovalar ekilip biçilebilir hale getiril-
miştir.

- 1954’te DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra hızla gelişip yaygın-
laşan sulama projeleri ile ovalar suya kavuşmuş, tarımsal üretim katlanarak artmıştır. 
1950 ve 60’larda Antalya-Aksu, Serik, Manavgat ovalarında doruğa ulaşan pamuk üre-
timi yöre halkına,  çiftçisine refah, zenginlik getirmiştir. Kumluca, Finike, Demre gibi 
batı ovaları ve de yamaçları göz alabildiğine portakal bahçeleri, sebze seraları ile bu 
gün Türkiye’nin ve dünyanın sayılı tarımsal üretim merkezleridir. Bu zenginlikte DSİ’nin 
Alakır Barajı, Demre Çayı gibi büyük ve pek çok küçük sulama projelerinin büyük payı 
vardır.

- Kepez, Kovada, Oymapınar gibi baraj ve HES’ler ile yöreye gerekli elektrik ener-
jisi sağlanarak kentleşme, sanayi ve turizmin gelişmesinin yolları açılmıştır.  

- Büyük içmesuyu projeleri ile Antalya kenti bol ve yeterli içme suyuna kavuşturul-
muş olup ileriki yıllar için de çalışmalar sürdürülmektedir.

- Bu büyük işler gerçekleştirilirken yöre halkına da büyük iş ve istihdam olanak-
ları sağlanmış, onbinlerce kişi DSİ’de çalışmış, binlerce yüklenici ve taşerona DSİ’de iş 
verilmiş; Antalya piyasasından mal, iş ve hizmet alınmıştır.

Topraklarını sulayarak çiftçiyi zengin eden, elektrik santrallarını kuran, içme su-
yumuzu getiren; köylüye, kentliye iş ve maaş veren, proje ve uygulamalarıyla, sosyal ve 
spor tesisleriyle çağdaş yaşamın öncüsü olan böyle bir kuruluş toplum içerisinde de 
kök salmış saygın bir yer edinmiştir. 

Antalya’da yakın yıllarda kurulan DSİ ve TC Karayolları bölge müdürlüklerinin de 
numarası XIII’tür. O dönemde DSİ ve TCK bölge müdürlüklerinin ayrıcalık ve önemini 
belirtmek için “Türkiye’de 67 vilayet var, ama 13 Bölge var” deyimi kullanılmıştır. Bu 
kurumlar; spor kulüpleri, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde geçen iş makinaları, dozer-
leri, dev kamyonları ile de ilgi ve dikkat çekmişler, halkla kaynaşmışlardır. Hükümetler, 
bakanlar değişse de bu kurumların bölge müdürleri, teknik kadroları değişmemiştir. O 
yıllarda, mühendislik mesleğinin ilgi ve saygınlık kazanmasında, birçok gencin bu alana 
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yönelmesinde DSİ ve onun mühendislerinin başarılı ve iyi konumlarının özendirici etkisi 
olmuştur.

DSİ çalıştırdığı çok sayıda nitelikli iş gücü, teknik eleman ve mühendis ile de An-
talya’nın teknik, sanat, spor, kültür ortamında ağırlıklı bir yer tutmuştur. Teknik, sosyal, 
kültürel, mesleki organizasyonlarda, mühendis odalarının kongre, seminer ve sempoz-
yumlarında DSİ’liler her zaman var olmuşlar, ağırlık oluşturmuşlardır.

Coğrafi ve sosyal çevresi ile böylesine kaynaşan DSİ, bünyesinde çalışanlar ve 
emeklileri açısından ise çok ayrı ve özel anlam taşır. Her şeyden önce DSİ çalışanları 
böyle bir kurum içerisindeki emekleriyle yurduna, bölgesine, kentine yararlı işler yap-
mış olmanın onurunu taşırlar. Gerek iş, gerekse iş saatleri dışındaki sosyal ortamlarda 
“DSİ ailesi, DSİ’lilik ruhu” gibi kavram ve duygular oluşmuştur. DSİ’de çalışan, staj ya-
pan, bir süre o ortamda bulunan kişiler aradan çok zaman geçse de, emekli olsalar da, 
çok uzaklarda olsalar da bu ruh ve bağlılığı her zaman  içlerinde, yüreklerinde taşırlar.

Bizler her zaman DSİ’de çalışmış olmaktan övünç ve kıvanç duyar, bu duygu ve 
düşüncelerimizi çocuklarımızla, yakınlarımızla paylaşırız.

Dileğimiz odur ki; Türkiye’nin olduğu kadar Antalya’nın da göz bebeği olan bu 
dev kuruluş Cumhuriyetimizle birlikte yaşasın; ülkemize, bölgemize olan hizmetlerini 
daha da geliştirerek sürdürsün. Çocuklarımız, torunlarımız yine DSİ’nin önünden geçe-
bilsinler ve “annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz burada çalışmıştı” diye uslarından 
geçirsinler.

DSİ’nin vinci Antalya Cumhuriyet Alanı’na Hüseyin Gezer’in Atatürk anıtını dikiyor-1964
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Aşağı Mezepotamya  25
Atatürk Barajı  16, 89, 90, 96, 103
Attaleia  184, 191
Aulokrene  316
Avason-Unulla  120
Avlan Beli  118
Avlan Gölü  116, 137, 138, 179, 181, 
182, 328, 380, 402
Avlan Tüneli  138, 329
Avsallar  121
Aykırçay  137
Ayrancı  101
Ayvalı Sulak  172

YER ADLARI DİZİNİ



423

B
Bademağaç  158
Bademlibel  120
Badır  137
Bağdat Vilayeti  25, 39
Bağırsak Deresi  140
Bahçelievler  148, 364
Bakırlıtepe  115, 116
Balıcak Göz  164
Baranda Gölü  182
Başgöz Çayı  133, 137, 191, 328, 395
Başpınar  152
Batman  88, 104
Bayat  142, 163
Bayat Bademlisi  142
Bayır Çayı  143
Baysı  140
Belbaşı  150
Beldibi  113, 140
Beşadalar  113
Beşkonak  152, 396
Beydağları  110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 119, 140, 141, 142, 149, 
182, 189, 331, 366
Beydili  119
Beyreli Dağı  121
Beyşehir Gölü  16, 32, 120, 121, 122
Beytüşşebap  110
Bıtıraklı Göl  183
Bıyıklı Düdeni  161, 164, 168, 170, 253, 
286, 287, 315, 328, 342
Biga Çayı  16
Biga Taşoluk  104
Boğaçay  16, 131, 132, 133, 139, 141, 
142, 143, 158, 183, 224, 227, 229, 230, 
231, 328, 395, 397
Boğaçay kuyuları  231
Boğazak 152
Boğazova  387
Bohsullu Ovası  135
Bolasan  152
Boncuk Dağları  117
Borçka ve Muratlı  104
Boulder Barajı  97
Boyabat-Kızılırmak  104
Bozan Gölü  182
Bozburun Dağı  119, 120, 151

Bozçay (Salamut boğazı)  119
Bozmusa  119, 163
Bozova  112, 119, 149, 163, 308, 397
Böceli Regülatörü  81
Bucak  112, 118, 119, 149, 158, 161, 
163, 164, 180, 289, 306, 308, 310, 315, 
316, 345, 381, 396
Bucakköy HES  160, 397
Buladan  158
Burdur  16, 109, 118, 119, 129, 163, 
164, 165, 168, 179, 180, 220, 248, 268, 
285, 286, 287, 289, 295, 300, 306, 307, 
308, 309, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 
321, 328, 330, 345, 377, 378, 380, 381, 
384, 387
Burdur Gölü  16, 109, 118, 119, 129, 
163, 164, 165, 168, 179, 180, 220, 248, 
268, 285, 286, 287, 289, 295, 300, 306, 
307, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 317, 
320, 321, 328, 330, 345, 377, 378, 380, 
381, 384, 387
Burdur Kozağacı Göleti  180
Burhan Deresi  142
Büğrüm Köprü  152
Bük  142
Büklü Dere  148
Büyük Dar ve Küçük Dar Boğazları  137
Büyük Düden  181, 329
Büyük Menderes  16, 19, 24, 316, 319

C
Cebelireis  121
Cellat  10, 35, 70, 72, 73, 75, 81
Cendeve  157
Cevizli 381
Ceyhan  16, 19, 88, 104, 154
Cırnık Kemeri  172
Cilalı taş Düdeni  307
Colorado Nehri  97

Ç
Çağlarca  143
Çakal Gölü  183
Çakırlar  115, 131, 141, 143, 230, 231, 
296, 351, 397
Çalbalı Dağı  115, 142
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Çaldağı  163
Çalış Dağı  114, 115, 140
Çaltı Beli  121
Çaltı Suyu  157
Çamdağ  115
Çamkuyuları  118
Çandır Çayı  141, 142, 143
Çapalı 316
Çardak  369, 370
Çarık Dere  160
Çarıksaraylar  387
Çatak Deresi  158
Çavdarhisar 22
Çavdır  118, 179, 180, 397
Çayboğazı Barajı  138, 181, 335, 347, 
349
Çaydüştüğü  134
Çaykenarı  163
Çaykıranı  135
Çeltikçi Beli  119, 163
Çenger  156, 157, 398
Çenger 1 HES  157
Çevlik  22, 163, 375
Çığlıkara  118
Çıralı  113, 114
Çiçekligedik  118
Çiftearıklar 295
Çikince  140
Çimi  121
Çoruh Irmağı  16, 19, 88, 104
Çubuk Barajı  64, 76, 77, 78, 79
Çubuk Beli  119
Çubuk Boğazı  116, 168
Çukurca çayı  150
Çulfadin kapızları  134
Çürük Dağı  121

D
Dağ Mahallesi  148
Dalaman  16, 118, 180
Dalyan (Beymelek) Gölü  183
Damlataş Mağarası 111
Damsa  101
Dargas  118, 135
Darım Dağı  116, 142
Darıyeri  150
Davras Dağı  120

Dede Dağı  120
Değirmenözü  152, 396, 397
Değirmen Yıkığı  142
Delicedere  133, 161, 328, 330
Deliçay  135
Delikarası Düdeni  154
Deliklidağ  121
Demirköprü  85, 101, 358
Demirtaş beldesi  160
Demre  110, 133, 135, 136, 183, 190, 
191, 328, 391, 395, 397, 409, 410
Demre Boğazı  135
Demre Çayı  135, 136, 183, 190, 191, 
391, 410
Dereağzı Kalesi  135
Dereköy  135, 139, 163, 308
Dereköy Deresi  135
Derince Dere  158
Deriner Barajı 88,  104
Devebeli (Sanlıbel)  121
Dicle  16, 19, 25, 104
Dim  83, 121, 133, 134, 158, 159, 160, 
201, 217, 253, 256, 258, 259, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 333, 346, 347, 351, 
381, 395, 396, 398, 406
Dim Koyağı  121
Dippoyraz (Dedegöl) Dağı  120
Dipsiz Göl  183
Dirmil  117, 134
Divaniye  26, 28
Doğu Akdeniz Havzası  19
Dokuz Göller  182
Doni  21
Doyran  141, 142, 143, 408
Doyran Göleti  143
Dönek Sulak  172
Döşemealtı  109, 111, 142, 143, 164, 
166, 168, 169, 185, 197, 217, 232, 254, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 294, 297, 298, 303, 308, 315, 397, 
409
Döşeme Beli  121, 163
DSİ Düden (Koyunlar, Altınova) 
Regülatörü  172
DSİ Kargı Regülatörü  151
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Dumanlı Dağı  120
Dumanlı Kaynağı  131, 155, 192
Duraliler  142, 170, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 343, 353
Duraliler 2 Pompa İstasyonu  231
Dutağacı Pınarı  134
Düden  16, 73, 119, 131, 133, 134, 141, 
148, 149, 155, 161, 162, 163, 164, 166, 
167, 168, 170, 172, 174, 175, 177, 178, 
181, 191, 197, 198, 199, 204, 213, 214, 
216, 223, 227, 233, 241, 242, 306, 307, 
311, 313, 315, 318, 328, 329, 333, 336, 
340, 343, 381, 385, 395, 396
Düdenbaşı  161, 169, 170, 172, 173, 
220, 229, 233, 343, 367
Düden Çayı  73, 133, 134, 141, 148, 
149, 161, 163, 170, 172, 174, 175, 191, 
197, 198, 204, 233, 241, 242, 306, 333, 
343, 381, 385, 395
Düden-Perge suyolu  197, 199
Düden Şelalesi  170, 172
Düzlerçamı 116, 131, 226, 231

E
Eğirdir Gölü  16, 387
Eğrikar Dağı  121
Ekmekçi Beli  119
Ekşi Elma Deresi  154
Eldere 316
Elmalı Beli  142
Elmalı Dağı  117
Emiralem Regülatörleri  81
Emrettin Beli  121
Eren Yaylası  118
Erik Beli  121
Eşen Çayı  117, 134, 135, 183, 191, 328
Eurimedon  152, 191, 192, 201, 202
Evdir Han  287, 291, 295, 296, 301, 303
Evkaf Kanalı (Gavur Arığı)  169
Eynif  120, 155

F
Feslek Regulatörü  81
Feslikan Yaylası  115
Fırat  10, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 88, 96, 
102, 387

Filyos  16
Finike  110, 111, 114, 116, 117, 118, 
133, 136, 137, 138, 139, 179, 181, 183, 
188, 234, 321, 328, 330, 335, 364, 366, 
368, 370, 371, 375, 387, 395, 396, 397, 
398, 408, 410

G
Gacak Kapızı  134
Gavur Bendi  157
Gavur Deresi  140
Gazipaşa  111, 121, 122, 160, 161, 199, 
266, 335, 351, 396, 406
Gebe Dere  157
Gebere Barajı 62, 74
Gebiz  151, 328
Gediz  16, 24, 25, 45, 80, 81, 83, 94, 97, 
101
Gelemiş  135, 183
Gelendost  387
Gelibolu-Çokal  104
Gelidonya Burnu  113
Gelindüşen pınarları  174
Gembos  120, 154
Gend deresi  119
Gerdimenlik  134
Gevne-Eskiköy HES  160
Geyikbayırı  143, 408, 409
Geyik Dağı  121, 157
Geyik Sivrisi  143
Geyran pınarları  150
Gezlevi  121
Gidengelmez Dağları  121
Gidirise Beli  121, 122, 156
Girdev  118, 181, 182
Girevit Tepesi  115
Gökçesu  135
Gökdere  140, 150
Göksu  16, 81, 85, 121, 137, 138, 140, 
142, 150, 191, 236, 238, 240
Göksu Regülatörü  81
Göller Yöresi  16
Gömbe  118, 137, 138, 368
Gönen Çayı  16
Göynük  113, 115, 131, 140
Gravgaz  119
Güğü Beli  118
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Gülçer  152
Güllüce Dağları  120
Güllük Dağı  116, 226, 232, 289
Gülmez Dağı  118
Gümüşdere  133, 158
Gündoğmuş  121, 157, 408
Güney Kapızı  134
Gürkavak Kaynağı  230, 231
Gürkavak Suyu  226
Gürlen Dağı  120
Güver Kanyonu  116, 131, 142, 226

H
Hacıbeleni  158
Hacıhatip Düdeni  307
Hacısekililer  141, 143, 231
Halaç Beli  121
Handos  154
Harita sulağı  172
Hayıtlı Sulak  172
Hille  26, 27, 28, 29
Hindiye  10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 
39, 48, 50
Hirfanlı Barajı  16, 278
Hisar Çandır  143
Hisar Dere  158
Hoower Barajı  382
Hopbilla  119
Hoyran  387
Hurma  115, 132, 140, 141, 207, 213, 
214, 216, 217, 222, 224, 225, 226, 229, 
230, 232
Hüdavendigar Vilayeti  39

I
Ilıca Boğazı  158
Ilısu  104
Imrasan  120
Isparta  94, 95, 96, 105, 109, 119, 120, 
129, 150, 151, 152, 164, 174, 188, 248, 
258, 278, 306, 317, 318, 320, 321, 322, 
344, 346, 380, 381, 384, 386, 387, 388, 
392
Istanos  309

İ

İbiş Ağa Asıldığı  157
İbradı  111, 121, 154, 276, 322
İçel  109, 248, 251
İdiros  114, 140, 191
İğdir ve Kardiç  113
İkinci Arapsuyu  146, 224
İlvat  121
İncebel  121
İndere  145
İnsar Dere  160
İsauria  112, 121
İslamköy  94, 95, 105, 386, 387
İstanbul II. Mahmut Bendi.  23
İtdelmez Dağı  120
İznik Gölü  16

K
Kababuladan  158
Kademli Çay  163, 307, 308, 309
Kadılar Çayı  150
Kadın Dağı  116
Kadınyarı  147, 148, 178, 306
Kadıpınarı  158
Kalabaklı Sulak  172
Kaldıravuk Boğazı  150
Kaleiçi  205, 206, 208, 210, 225, 226, 
236, 365
Kapıağzı  158
Kaplıca Düdeni  307, 308, 309
Karabük  152, 396
Karacaören I Barajı  150
Karacaören II Barajı  151, 229
Karacehennem  157
Karaçay  117, 133, 135, 136, 395
Karadöşek  Kapızı 157
Karaevli Gölü  163
Karagöl  181, 182, 257, 305, 328, 380
Karagür Deresi  142
Karain  111, 164, 185
Karakaya Barajı  16
Karakuyu 316
Karaman  37, 109, 116, 132, 141, 142, 
143, 170, 288, 290, 300, 341, 343
Karamanlı Beli  117
Karanlık Göz  164
Karanlıkiçi  134
Karaöz  113, 408, 409
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Karapınar  154, 308, 310
Kargıcak  150, 284
Kargı Çayı  133, 155, 158, 395
Kargı Kısığı  151
Kargın  163
Karkamış  88, 104
Karlık Dağları  119
Karpuz  Çayı 133, 157, 158, 395, 409
Karpuzkaldıran Plajı  172, 174
Kartal Dağı  117
Kartoz Çayı  152
Kasaba Ovası  135
Kasımlar Kanyonu  152
Kasser Çağlayanı  172
Kataraktes  170, 191
Katrandağı  118
Katran ve Asar dereleri  143
Kazanpınar  181
Kazıklı Göz  164
Keban Barajı  16, 89, 97, 98, 102, 390
Kemer  101, 112, 140
Kemiklik  148, 177
Kepez  94, 109, 169, 170, 174, 229, 
236, 237, 245, 285, 287, 300, 333, 340, 
341, 342, 343, 344, 362, 385, 398, 410
Kerbela  10, 25
Kesikbel  120
Kesikköprü  102
Kesiktaş Kısığı  150
Kesme Boğazı  114, 140, 141, 331
Kestel  118, 119, 158, 161, 163, 217, 
258, 272, 278, 284, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 328, 
332, 346, 380, 381, 387
Kestros  150, 191, 200, 303
Keşiş  Gölü 21
Kıbrıs Deresi  135
Kınık köyü  135
Kırkgözler  111, 133, 143, 161, 165, 
168, 169, 170, 174, 179, 229, 232, 284, 
286, 288, 289, 296, 300, 305, 315, 333, 
339, 340, 341, 342, 383, 385, 395
Kızılcadağ  118, 134, 397
Kızılcaşehir Deresi  158
Kızıldağ  119
Kızıldere boğazı  152
Kızılırmak  16, 76, 77, 88, 103, 104

Kızılkaya  163
Kızılsu Barajı  164, 345
Kızlar Sivrisi  116, 117
Kimaira  113
Kiraz Pınarı  143
Kiriş  114, 140
Kirvasil  Dere 158, 159
Klikya  121
Klimaks  114
Kocagöz  164
Kocain  111
Kocataş Kavrazı  152
Koçaş Dağı  118
Kohu Dağları  118, 182
Konya  19, 21, 22, 32, 35, 36, 39, 40, 64, 
80, 85, 109, 112, 119, 120, 129, 130, 
131, 156, 189, 210, 247, 319, 320, 322, 
356, 361, 382, 383
Konyaaltı  109, 115, 140, 141, 143, 145, 
146, 148, 149, 150, 172, 183, 207, 208, 
213, 214, 224, 225, 226, 240, 351, 362, 
364, 365, 366, 369, 370, 384, 397, 408, 
409
Kopak Çayı  149, 183
Korkuteli Barajı  163, 335, 346, 349
Korkuteli Çayı  133, 161, 234, 308, 328, 
331, 381
Koru  117, 118, 119, 179, 355, 356
Korum Kapızı  152
Kovada I  151, 344
Kovada II HES  151, 344
Kovanlık tüneli  163, 164, 308
Kozpınar İstasyonu  72
Köges  152
Köprüçay  16, 119, 120, 133, 134, 152, 
153, 158, 183, 191, 192, 200, 201, 202, 
216, 220, 305, 327, 333, 334, 335, 336, 
366, 367, 382, 383, 387, 390, 396
Köprülü Kanyon  152, 153, 202
Köprü’lü Kanyon Milli Parkı  201
Köprüpazarı  152
Köprütaş Kısığı  134
Köyceğiz Gölü  16
Kragos  117
Kralkızı-Dicle  104
Ksantos  134, 135, 185, 191, 194
Kudüs-ü Şerif  39
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Kuğulu Dere (Kuru Dere) 149
Kumar, Katran, Karlık Dağları 119
Kumköy  151, 183
Kumluova  135
Kundu Çayı  149, 183
Kura  16
Kuran Dağı  117
Kuruçay  142, 296
Kuruova Beli  118
Kuş Gölü  16, 158
Kuş Yuvası Deresi  158
Kuyucak Dağı  119
Kuzu Kulağı Pınarı  152
Küçük Aksu  (Sinni Çayı) 151, 328, 407
Küçük Menderes  16, 24, 64, 72
Küpe Dağı  121
Kürüş 305

L
Lakeonya  197, 287, 291, 295
Lale Deresi  157
Langaza  37
Las Vegas  97
Lengüme  118, 135, 199
Likya  111, 112, 113, 185, 187, 188
Limira  138, 191
Limiros  138, 191
Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı 142

M
Mağara Kaynağı  145, 210, 226, 230
Mağlova Su Kemerleri  23
Maltagözü  164, 286, 287
Mamasın  101
Manavgat  16, 88, 110, 112, 114, 119, 
120, 121, 122, 131, 133, 134, 151, 152, 
154, 155, 156, 157, 158, 183, 191, 192, 
197, 201, 233, 261, 321, 333, 335, 348, 
349, 351, 352, 353, 362, 364, 366, 368, 
369, 370, 376, 378, 381, 382, 384, 393, 
395, 396, 397, 398, 406, 407, 408, 409, 
410
Manavgat Barajı  155, 156, 398
Manavgat Irmağı  131, 133, 134, 152, 
154, 155, 156, 158, 191, 192, 233, 261, 
333, 348, 349, 351, 353

Manavgat Şelalesi  155
Manavgat Ulualan  333, 381
Mannas Suyu  157
Markiz Dağı  113
Marzuman Çayı  163
Masikitos  113
May  85, 101
Mecene Kapızı  116, 142
Melas  154, 191, 192, 351
Melikler Boğazı  150
Menemen  24, 383
Menteşe  55, 72, 152
Mercimek Dağı  116
Meriç  16, 19, 256
Meriç Ergene Havzası  19
Merzifon  97
Met  158
Minasın  150
Miros  135, 191
Mor Yer Pınarı 142, 214
Muğla  55, 72, 96, 109, 118, 129, 134, 
135, 182
Muhaylı Dağı  117
Murat Dağı 23
Muratpaşa  109, 169
Murtiçi-Taşlıca  157
Musa Dağı  113, 114
Muttalip Sulağı 172
Müğren Gölü  182

N
Naras  155, 156, 191, 333, 351, 406, 
408
Nebiler  287, 288, 290, 295, 296, 300
Niğit Gölü  152, 183

O
Oba  369, 370
Oba Alacami  158
Obaçay  133
Oba Gölü  183
Obruk-Kızılırmak  104
Oğuz Yaylası  121
Olbia  114, 145, 191
Olimpos Dağı  113, 114
Olukköprü  121, 152, 201, 202
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Omala Regülatörü  81
Omurga Dağı  113
Onaç Çayı (Kademli Çay)  163
Onaç I Barajı  164, 346
Onaç II Barajı  164
Ortagöz  164, 286
Osmankalfalar Göleti  118, 180
Ova  15, 183
Ova-Gelemiş 328
Oymapınar Barajı  131, 155, 156, 192, 
233, 348, 349, 364, 371, 372, 390, 398

Ö
Ördübek  118
Örence Pınarı  139
Örtülü Pınar  164, 286
Öteköy  158
Özlüce –Elazığ  104

P
Palamut  118, 135, 397
Pamfilya  112, 119, 185, 187, 188
Pamukova  150
Pınarbaşı  164, 165, 307, 316, 318, 319, 
328, 380, 387
Pınargözü  151
Pilavtepe  163
Pirnos Kapızı  154
Psidya  112, 119, 185, 187

R
Rahat Dağı  118

S
Sağırin  152, 397
Sağlık İstasyonu  10, 35
Sakarya Nehri  16, 22, 76, 88, 391
Sak Deresi  158
Saklıkent  115, 116, 117, 135
Saklısu  138
Salamut Boğazı  163
Sapadere  160
Sapanca Gölü  16
Sarı Çanlak Kapızı  158
Sarıçınar  115

Sarı Göçük  142
Sarıgöl  37, 316
Sarısu  115, 132, 140, 141, 183
Sarıyar  85
Sarpdağ  119
Seki  118, 134
Selanik  37, 48, 50, 55, 79
Semave  26
Senirkent  387
Senit Beli  121
Serik  111, 112, 119, 220, 257, 258, 
305, 321, 333, 335, 364, 366, 376, 378, 
381, 396, 408, 410
Seyhan  16, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 
94, 98, 100, 101, 104, 154
Seyrandağı  154
Sidek Dağı  118
Side-Sorgun  155, 183
Sille  85, 101
Simav Çayı  16
Sinan Deresi  160
Sinekçi Beli  118
Sinne Beli  121
Sinni Çayı  151
Solimos  116
Somaklı Kapız  134
Söbüce  119
Söbüçimen  121
Söğle  118
Söğüt  118, 119, 121, 134, 179, 180, 
198, 258, 380, 397, 402
Su Çıktığı  163
Sugözü  161, 271, 284, 398
Sugözü-Kızıldüz HES  161, 398
Sulu Bor kapızları  157
Suluin  111
Susurluk  16, 45, 102
Susuz  118, 121, 135, 137, 307, 308, 
310, 311, 315
Susuz Dağlar  121
Susuz Düden  307
Sülek  121
Sülekler  119, 163
Sütçüler  150
Sütleğen  118, 408
Süzek  154, 157

Ş
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Şahap Yurdu boğazı  154
Şamiye  26
Şamram kanalı  21
Şanlıurfa Tüneli  104
Şarampol  148, 205, 227, 238, 362, 384
Şarkikarağaç  387
Şavklı Sulak  172
Şemdinli  110
Şeytan Kapızı  157

T
Tahtalıbel  119
Tahtalıdağ  110, 114, 138
Tarsus  16, 82, 253
Taşağıl Köyü  376
Taşatan Deresi  158
Taşkesiği  119, 163
Taşlımüsellim 22
Tatlı Arık  142, 214
Tehnelli Pınar  164, 286
Tekirova  112, 113, 114, 140, 396
Tekir Pınarı  142
Teomanpaşa Caddesi  148, 149
Termesos  116, 142, 185, 187, 197, 231, 
232, 287, 289
Tilkiler Deresi  155
Titreyengöl  155
Toçak Dağı  138
Toka Beli  121
Tunçdağı  115
Tuz Gölü  16, 17

U
Uçarsu  136, 138
Uçurmak Dere  158
Ulubat Gölü  16
Uludere (Neylet Suyu)  157
Ulupınar  114, 316
Urumtaş Boğazı  158

Ü
Üç Damır Deresi  158
Ürünlü (Unulla)  154
Üzümdere Kapızı  154

V
Van Gölü  16, 19
Varsak  119, 168, 169, 170, 171, 231, 
232, 233, 287, 333, 336, 339, 340, 341, 
342, 343, 353, 362, 367, 384, 385, 396
Varsak Obruğu  168
Vasili Deresi  148, 149

Y
Yaka Çayı  152
Yakaçiftlik  181
Yalandünya  Mağarası111
Yalvaç  258, 387
Yamansaz gölü  183
Yanartaş  113
Yanpınarı  138
Yapma Beli  121
Yarbaş Çandır  143
Yarıkpınar  114
Yazır  142, 163
Yediarıklar  166, 175, 176, 177, 178, 
190, 198, 204, 241, 242, 305, 333
Yedi Düden  155
Yedikaza Yaylaları  121
Yeleme  163
Yemişpınarı Kaynağı  231
Yeniköy  197, 231, 295, 302, 303, 304, 
396, 407
Yerköprü  152, 197
Yeşilgöl  136, 137, 182
Yeşilırmak  16, 88, 198
Yumrutepe  118
Yunt Dağı  121
Yusufboğdu Düdeni  307
Yusufeli  110
Yuva  163
Yuvacık arıtma  104
Yüksekyurt Pınarı  139
Yünlü Dağ  121

Z
Zambula  157
Zengeder (Tekke) pınarları  138
Zerk köyü  152
Zeytintaşı  111
Zeyve Çayı  135
Zilan  154
Zindan Deresi  152
Ziyarettepe  117, 118
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