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SUNUŞ

“Görünen köy kılavuz istemez!” İster mi? Çoğumuz, gözümüzle görmek, 
kulağımızla duymak isteriz emin olmak  için. Ne var ki, çoğu zaman bu ola-
nağı bulamayız. Bulamadığımız için de güvenmeyiz; ne anlatılanlara ne de 
yazılanlara. Okumuşlar hep öyle söylemez mi: Köylü milletinin kulağı/aklı
gözündedir ! Artık, çoğunlukla böyle değil kuşkusuz. “ Köylü milleti” de
okuduklarıyla, söylenenlerle öğrenmeye çalışıyor ve çoğu kişi şaşırıyor  
ama, öğreniyor da. Yine de nerelerde, kimlerin, neleri, nasıl başarabildikle-
rinden örnekler vermek yararlı olabilir.  Bu kitapçık da bu amaçla hazırlan-
dı: Orman köylerinin de çoğunluğunda yaşanan yeterli ve kaliteli su sağla-
yabilme sorununun elbirliğiyle nasıl çözümlenebildiğini gözler önüne ser-
meye çalışıyor. İster inanın ister inanmayın, Sinop’un Durağan İlçesinin 
Hacımahmutlu köylüleri, su sorunlarını elbirliğiyle işte böylece çözümleye-
bildi... Kimbilir, başka hangi köylerde, bunun gibi ne çok başarılı çalışma 
yapılıyordur.  Bunları bilmek gerekiyor. Öyle ya, atalarımız boşuna mı söy-
lemiş; “akıl akıldan üstündür” ve “birlikten güç doğar” ya da “bir elin nesi 
var, iki elin sesi var” sözlerini. 
 
Kitapçıkta açıklanan başarılı çalışmanın, bu türden sorunlarını çözümleme 
çabasına girecekler için bir esin kaynağı olabileceğine inanıyoruz. 
 

KIRSAL ÇEVRE 
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<<...Musluğu çevirdiğinizde bir tek damla suya 
dahi ulaşamamanın ne demek olduğunu,  

su sıkıntısı çeken insanlar çok iyi biliyorlar.  
Onlar için gerçekten su sınırlı bir kaynaktır. 
Biz henüz çok iyi farkında olmasak da su  

kaynakları bugün önemli sorundur. Bu sorun su 
tasarrufunun neden gerekli olduğunu da  

açıklamaktadır.>> 
 

Amerika Birleşik Devletleri 
Tarımsal Yayım Hizmetleri Bölümü 
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GİRİŞ 

Sağlıklı, yeterli, düzenli, maliyeti ve fiyatı düşük su her geçen gün önemini 
daha da artırıyor. Çünkü su kaynakları sanayileşme, kentleşme, tarımsal 
faaliyetler vb. nedenlerle kirlenmekte, mevcut kullanılabilir tatlı su kaynak-
ları azalmaktadır. 

Bu nedenle suya olan talep kentlerde teknolojinin de olanaklarıyla sağlan-
maya çalışılmakta, suya erişim yasal çerçevede daha formel ve yerel yöne-
timlerin kontrolünde gerçekleşmektedir. Kuşkusuz bu alanda da sorunlar 
yaşanmaktadır. Başta suyun birim fiyatı, özellikle yoksul kesimlerin su kul-
lanımını oldukça kısıtlamaktadır. 

Kırsal alanda ise su kaynaklarına erişim ve paylaşım daha çok kaynakları
kontrol edenlere ve kamu yatırımlarına bağlı bulunmaktadır. Bu alanda suya 
erişim ve dağıtım konusunda ileri teknoloji kullanımını engelleyen faktörle-
rin başında suya ulaşma maliyeti ve bu maliyeti karşılayacak gelirin yetersiz-
liğidir. Bu nedenle kırsal alanda suyun parasal değeri çoğu yerleşimde şimdilik 
hemen hemen bulunmamaktadır. 

“Suya Erişim ve Atık Su Sorununun Çözümünde Katılımcı Bir Uygulama 
Sinop –Durağan – Hacımahmutlu Örneği”, halkın, özellikle de su konusun-
da zorluklar içinde bulunan kadınların, araştırma (TÜBİTAK), kamu (Or-
man Bakanlığı), özel (malzeme sağlayan firmalar), uluslararası (Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı UNDP, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü FAO) ve gönüllü kuruluşun (Türkiye Kalkınma Vakfı) işbirliği sağ-
lanarak; 

• su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması,

• kaynağın köye getirilmesi ve depolanması,

• depolanan suyun dağıtımı ve dağıtım sisteminin yönetilmesi, 

• atık suyun uzaklaştırılması, arıtılması ve arıtılan suyun bitkisel üre-
timde kullanılması ile bu sistemin yönetimi, 

üzerinde odaklaşmaktadır. Kısacası su konusunda sürecin bütün aşamalarını
kapsayan; teknik, sosyal ve çevresel boyutları içeren, tekrarlanması müm-
kün görünen bir “deneyim” olarak ele alınabilir. 
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Bazı Sayılar 
Dünyada; 

• Dünya insanlarının % 20’ye yakını, günlük gereksinimlerini karşılamak 
için hiçbir işleme tabi tutulmamış su kaynağına bağımlıdır. Kentsel nü-
fus, kırsal nüfusa göre daha iyi hizmet almaktadır. Fakat belediyelerce 
temin edilen şebeke suyu bile, hastalık taşıyan organizmalar ve endüst-
riyel atıklar tarafından kirletilmektedir. Sağlıklı suya erişim olanağından 
yoksun olanlar, gereksinimlerini karşılamak için her gün mücadele vermek 
ve sürekli olarak, suyla taşınan hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olmak du-
rumundadırlar (UNDP, Herkes İçin İyi Bir Dünya Broşürü 2000) 

• Çeşitli uluslararası kuruluşların verilerine göre 1950’li yıllarda yalnızca 
birkaç ülkede su sorunu bulunurken, 1990’larda 300 milyon insanın ya-
şadığı 26 ülkede, 2050 yılında ise Dünya nüfusunun 2/3’ünün yaşayaca-
ğı 66 ülkede orta ya da şiddetli su sıkıntısının olduğu ve yaşanacağı, bu
durumun “küresel su krizi” olacağı belirtilmektedir. 

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk 
Fonu (UNICEF) raporlarına göre bulaşıcı hastalıkların % 80’i kirli sular 
ve su yokluğundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca yeryüzünde 1 milyar in-
sanın temiz su kaynaklarından yararlanamadığı, 2 milyar insanın da kanali-
zasyon, atık su (sanitasyon) sistemlerine sahip olmadığı kaydedilmektedir. 

Türkiye’de; 

• Ülkemizde temiz suya erişilebilirlik oranı % 50-74 arasında değişmekte 
ve bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Türkiye su kaynaklarının
çeşitliliği nedeniyle temiz suya erişilebilirlik bakımından endüstrileşmiş
ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır. 

• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre köylerimizin % 
73’ünde yeterli içme suyu bulunmaktadır. Ancak bu yeterliliğin sürekli-
lik, sağlıklılık vb. konuları oldukça tartışmalıdır. 

• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı verilerine göre kanalizasyona sahip olan 
köy sayısı 1950 olup, toplam köy sayısına oranı % 5.5’tir. 

 

Sinop-Durağan İlçesi Hacımahmutlu Köyü 

Hacımahmutlu Köyü, Sinop’a bağlı Durağan ilçesinin bir orman köyüdür. 
Yamaç ve engebeli bir yere kurulmuş bulunan köyün denizden yüksekliği
ortalama 1000 m.’dir. Köyde 86 hanede 371 kişi yaşamaktadır. Ortalama 
yıllık yağış 570-600 mm. arasında değişmekte, yöre orta Karadeniz’in İç
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Anadolu’ya geçiş zonunu oluşturmaktadır. Köyün ilçeye uzaklığı 24, İl’e 
uzaklığı ise 144 km.’dir. Köy, Kızılırmak’ın yan havzalarından birinde yer 
almakta, köyün atık suları yan dereler aracılığıyla ırmak üzerinde kurulu 
bulunan Altınkaya Baraj Gölü’ne akmaktadır. 

*** 

B İ R İ N C İ A Ş A M A

SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
ve  

SUYUN  KÖYE GETİRİLMESİ (1994) 

Ortam ve Geçmiş: Sorunun Tanımlanması

• Köy kadınları içme, kullanma ve hayvanlar için su sırası bekleme ve 
suyu eve taşımak için günde 3 saat harcadıklarını, buna rağmen yeterli 
su kullanamadıklarını, su taşırken kullandıkları yayıklardan* dolayı bel 
ve omuz ağrısı çektiklerini, kış aylarında yolların çamur, kar ve donlu 
olmasından dolayı sakatlanmalar olduğunu belirtmişlerdir. 

• Köyün erkekleri ise, suyun yetersizliğinden ve dolayısıyla başta hane 
halkı olmak üzere hayvanlar için de yeterli su kullanamadıklarından söz 
etmişlerdir. 

• Suyun temin edildiği çeşme mekanlarının hijyenik koşullarının yetersiz-
liği, içme suyu amaçlı olarak da kullanılan bu mekanlardan hayvanların
da yararlandığı görülmüştür. 

 

Çözüme Yönelik Öneriler 

• Öncelikli olarak köye getirilmesi düşünülen suyun çoğaltılmasına yöne-
lik alanın belirlenmesi, 

 
* Yayık, ahşaptan yapılan, boş olduğunda 7-10 kg., su ile dolduğunda ise 25-30 kg. 

ağırlığına ulaşan, daha çok ayrandaki yağı ayırmak amacıyla kullanılan, ancak 
bazı orman köylerinde su taşımak amacıyla da kullanılan ince uzun bir kaptır. 
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• Suyun “cazibe” yöntemiyle köye getirilecek güzergahın uygunluğunun
saptanması,

• İş programı ve bölüşümün yapılması, tarafların (Orman Bakanlığı-FAO, 
gönüllü kuruluş, köylüler) karşılıklı olarak katkılarının netleştirilmesi. 

 

Çalışmalar 

• Su miktarının artırılmasına yönelik farklı kaynakların bir araya getiril-
mesi ve küçük bir havuzda toplanması amacıyla kapitajların inşası,

• Daha sonra farklı kaynaklardan toplanarak çoğaltılan suyun köye geti-
rilmesi ve çeşmeye bağlanması amacıyla 6 km.’lik hattın kazımı, borula-
rın döşenmesi ve kanalın kapatılması.

• Yukarıda sözü edilen çalışmalar 23 günde tamamlanmıştır. İş programı
ve bölümü köylülerden oluşan “proje kurulu”* tarafından gerçekleştiril-
miş ve hanelerin yetişkin kadın ve erkek işgücü temel alınmıştır. 

 

İ K İ N C İ A Ş A M A

SUYUN DEPOLANMASI VE EVLERE DAĞITIMI 
(1994-19966) 

Uzun uğraşlar sonucu köye getirilen su, eski çeşmeye bağlanmış, sürekli ve 
yeterli su sağlanmıştır. Ancak her çalışma yeni fikirler doğurmakta ve sü-
rekli akan suyun özellikle gece saatlerinde boşa aktığı ifade edilmektedir. 
Boşa akan suyun kontrol edilmesi (yani depolanması) ve evlere dağıtımına
yönelik köylülerle birlikte ve kadınların talebi üzerine ikinci aşama bir proje 
geliştirilmiştir. 

 

* Proje Kurulu: Kalkınma programlarında çeşitli projeleri uygulamaya dönük 
olarak katılımı sağlamak, süreç içinde yerel örgütsel kapasiteyi geliştirmek ama-
cıyla, görevi  projenin süresiyle sınırlı olarak oluşturulan bir örgütlenme biçimi. 
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Suyun Depolanması

Köyün en üst bölümünde yer alan ve bir köylünün arazisini bağışladığı bir 
alana 45 ton kapasiteli bir su deposu inşası benimsenmiş, köylülerin talebi 
doğrultusunda temin edilen iş makinası ile deponun toprak altında kalacak 
kısmının kazı işlemleri yapılmış, köylüler de düzeltme çalışmalarını üstlen-
mişlerdir. Depo yeri hazırlandıktan sonra inşaat çalışmaları başlatılmış, bu
süreçte depo inşası için Devlet Su İşleri’nden mühendislik hizmeti alınmıştır. 
 

Suyun Evlere Dağıtılması

Depo inşası tamamlandıktan sonra köylüler suyu evlerine almak istedikleri-
ni, evlere dağıtımı yapıldıktan sonra kontrollü olarak kullanmaya yönelik su 
saati takacaklarını, toplanacak su parasıyla da köy ortak sorunların ve siste-
min bakım ve onarımındaki giderleri karşılayacaklarını belirtmişlerdir. 

Ancak bütün evlere su sayaçları takılmasına karşın, bu sayaçlar 2 yıl kadar 
görev yapmış, daha sonra ek su kaynağının depoya bağlanması ve halkın
tasarruflu su kullanmayı öğrenmesi, bir süre sonra sayaçların bir bölümünün 
çeşitli nedenlerle bozulmasından dolayı kullanılan suyun ölçümü ve fiyat-
landırılması sisteminden vazgeçilmiş, zamana bağlı ve kontrollü su dağıtımı
uygulanmıştır. 

Yeterli ve düzenli akan suyun evlere dağıtımıyla özellikle kadınlar üzerinde 
olan yükün giderilmesi, daha fazla su kullanılması amaçlanmıştır. 

 

Gönüllü kuruluş, kamu kuruluşları ve köylülerin aktif katılımıyla suyun 
evlere dağıtımı böylece gerçekleştirilmiştir. 
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Su borusu döşeme çalışması yapan Hacımahmutlu köylüleri  
(Foto: Mahmut Sevgi) 

 

Ü Ç Ü N C Ü A Ş A M A

KANALİZASYON İNŞASI, SUYUN ARITILMASI VE  
ARITILMIŞ SUYUN BİTKİSEL TARIMDA KULLANIMI 

(1998-2001) 

Yeni Bir Sorun 
Projenin her aşaması yeni bir talep yaratırken yeni bir sorun da yaratmakta-
dır. Yeni bir talep yaratması, özellikle suya ulaşmada daha az zaman ve bol 
miktarda suyla, sorun yaratması ise daha fazla su talebi ve suyun fazla kul-
lanımının getirdiği sonuçlarla ilgilidir. Fazla su kullanımının yarattığı etkile-
rin başında atık su “sanitasyon” sorunu gelmektedir. Çünkü evlerde kullanı-
lan suyun (mutfak banyo, tuvalet vb.) tamamı sokaklara akmakta ve köyün 
her tarafını kirletmektedir. Kirletmekle kalmayıp çeşitli hastalıkların oluş-
masına ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Köylüler bu durumdan ol-
dukça rahatsız olduklarını, birlikte çözüm üretilmesi gerektiğini belirtmişler, 
yörede çeşitli kalkınma amaçlı proje uygulamalarında bulunan bir gönüllü 
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kuruluşun (TKV’nin) UNDP’ye hazırladığı proje aracılığıyla hem kanali-
zasyon hem de kanalizasyonun taşıdığı atık suyun arıtılmasına yönelik 
filtrasyon havuzları inşası gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise filtrasyon ha-
vuzlarından çıkan suyun bitkisel tarımda kullanılmasına yönelik bir proje 
geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 
 

Kanalizasyon inşası

Kırsal alanda kanalizasyon çalışmaları oldukça sınırlı yerleşimlerde, kamu 
finansmanı ve ihale yöntemiyle müteahhitler aracılığıyla gerçekleştirilmek-
tedir. Köylünün planlama, uygulama ve işletme sistemine katılımı söz konu-
su değildir. 

Hacımahmutlu Köyü kanalizasyon çalışmasında ise köylülerin, projenin 
tasarım aşamasından uygulama ve sistemin işletilmesine kadar bütün süreç-
lerine aktif katılımı sağlanmıştır. 

Öncelikle ana hattın geçeceği ve logarların yapılacağı alanlar belirlenmiş,
kazımı için iş makinasından yararlanılmıştır. Kanallara kum döşeme, boru 
bağlantılarının yapılması, logarların inşası ve kanalların kapatılması köylü-
ler tarafından gerçekleştirilmiştir.  Buradaki girdiler ise proje tarafından 
sağlanmıştır. 

Daha sonra her hane evinden çıkan sıvı atıkları ana hatlara kendi olanakla-
rıyla bağlamıştır. Kanalizasyondan gelen her türlü sıvı atıklar köyün altında
yer alan filtrasyon havuzlarında toplanmaktadır. 

 

Arıtma Tesisi (Filtrasyon Havuzu) 

Kırsal alanda kanalizasyon sistemleri genelde köy içinde yayılarak dağılan 
sıvı atıkları yoğunlaştırarak derelere veren bir model şeklinde tasarlanmakta 
ve uygulanmaktadır. Doğal olarak atıkların akıtıldığı derelerde hem koku 
hem de yoğun kirlilik yaratmaktadır. 

Hacımahmutlu Köyü’nde ise, kanalizasyon sisteminden gelen sıvı atıkların
3 adet filtrasyon havuzlarında bekletilmek suretiyle biyolojik arıtmaya tabi 
tutularak bitkisel üretimde kullanılabilecek niteliğe getirilmesi öngörülmüş-
tür. Bu konuda deneme çalışması ve çeşitli modelleri bulunan TÜBİ-
TAK’tan teknik destek sağlanmış, kırsal alan için hazırladıkları modellerden 
yöreye uygun olanı tercih edilmiştir. 
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Kanalizasyondan birinci filtrasyon havuzuna akan sıvı atıklar sistemin tam 
kapasite kullanılması durumunda 21 günde dolmaktadır. Birinci havuzun 
fazla sıvısı ikinci havuza geçmekte, daha sonra üçüncü havuzu doldurmak-
tadır. Bu süreçte havuzlar yosunlarla kaplanmakta ve atıkları parçalamakta-
dır. Daha sonra üçüncü havuzun dolmasıyla da fazla sıvı dereye akıtılmaktadır. 
 

Arıtılmış Suyun Bitkisel Tarımda Kullanılması

Dereye akıtılan fazla sıvının bitkisel üretimde değerlendirilmesi amacıyla 
filtrasyon havuzlarının alt bölümünde yer alan arazi sahipleriyle yapılan 
görüşmeler sonucunda bir araya gelen köylüler 70 dekarlık kapalı meyve 
bahçesi tesis etmişlerdir. Bu kapsamda yaklaşık 1000 meyve fidanı dikimi 
gerçekleştirilmiş olup, meyve bahçelerini sulamaya yönelik sulama sistemi 
tesis edilmiştir. 

DEĞERLENDİRME 

1. Sorunu en can alıcı şekilde yaşayan kadınlar hem çözüm üretmede hem 
de faaliyet sürecinde aktif olarak katılmışlardır. 

2. Köy içi dayanışmanın çokluğu projenin/projelerin aksamadan yürütül-
mesinde önemli bir faktördür. 

3. Proje kurullarının oluşturulması hem iş programının hazırlaması hem de 
uygulamalarda işlerin yürütülmesinde çok önemli rol oynamaktadır. 

4. Halkın bütün süreçlere katılımı projenin sürdürülebilirliği olarak görülen 
sistemin işletme, bakım, onarım konularında yetkinleşmesini sağlamaktadır. 

5. Muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan köy içi çatışmalar bu proje saye-
sinde azalmış, köy içi dayanışma ve yardımlaşma artmıştır. 

6. Proje daha kısa sürede aynı özellikleri taşıyan yerleşimlerde tekrarlana-
bilir özelliklere sahiptir. 

7. Projede köylüye ek yük getirecek maliyetlerden kaçınılmış, topografik 
yapı dikkate alınmıştır. 

8. Kamu tarafından gerçekleştirilen projelere göre maliyet etkin olduğu
söylenebilir. 

9. Projelerin tasarlanma aşamasında yaratacağı sosyal ve çevresel etkileri 
önceden kestirilmelidir. 
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MALİYETLER 

1. Suyun Yayladan Köye Getirilmesine İlişkin Maliyetler (1994) 

• 10 atü, 40 mm’lik 4000 m. boru 

• 10 atü, 32 mm’lik 1000 m. boru 

• 6 atü, 32 mm’lik 300 m boru 

• 4 adet kaptaj yapımı için 50 torba çimento 

• 10 traktör kum 

• kaptaj yapımı, kanal kazımı, boru döşeme 

• kanal kapatma 

2. Suyun Depolanmasına İlişkin Maliyetler (1994) 
 

• 45 tonluk su deposu için çimento, demir, kalıplık, kireç, kum, sika 
vs. 

• Ustalık

3. Köyiçi Dağıtım Şebekelerine İlişkin Maliyetler (1995) 
• 10 atü, 32 mm’lik 800 m. (6 m. boyunda 134 adet) 
• 10 atü, 32 mm’lik 450 m. boru 
• Fitign malzemeleri (dirsek, T boru, nipel, maşon, galvaniz boru, ya-

pıştırıcı, sika vs.) 
• Su tesisatı ustalığı 

4. Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Maliyeti (1998-2000) 
• 1000 m, 200 mm’lik pis su borusu 
• 1750 m, 125 mm’lik pis su borusu 
• 1250 m, 100 mm’lik pis su borusu 
• Kum, çimento, demir,  
• İş makinası, Danışmanlık (TÜBİTAK) 
• Fiting malzemeleri 
 

5. Arıtılmış Suyun Tarımsal Üretimde Kullanılmasına İlişkin  
 Maliyetler (2001) 
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan maliyetler yaklaşık 60.000 USD’dır. Bu 
tutar, çalışmaları yürüten gönüllü kuruluşun giderlerini kapsamamaktadır. 


