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İstanbul’da Mart 2009’da düzenlene-
cek 5. Dünya Su Forumu’na karșı 
aynı tarihlerde gerçekleștirilecek 

Alternatif Su Forumu’nun ilk hazırlık 
toplantısı 8-9 Kasım 2008 tarihlerinde 
İTÜ Tașkıșla Salonları’nda yapıldı. İki 
gün süren hazırlık toplantılarında “Su 
Yașamdır”, “Su İçin Mücadele”, “Dün-
ya Su Mücadeleleri” ve “5. Dünya 
Su Forumuna Karșı Yapılabilecekler” 
bașlıklı 4 oturum gerçekleștirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı Meh-
met Soğancı’nın açılıș konușmasıyla 
bașlayan toplantıda, TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri 
Tores Dinçöz de “Suyun Ticarileștiril-
mesine Hayır Platformu” adına bir 
sunuș gerçekleștirdi.

Toplantının açılıșında konușan TMMOB 
Yönetim Kurulu Bașkanı Soğancı, ya-
șanan kriz ortamına dikkat çekerken, 
piyasanın inisiyatifine bırakılmıș bir 
ekonominin sürekli kriz ürettiğini ve 
faturanın da emekçi halka kesildiğine 
dikkat çekti. Türkiye gibi kendi kay-
naklarını kullanamayan, emperyalizme 
bağımlı ülkelerin bu krizden daha da 
fazla etkileneceğini ifade eden Soğan-
cı, șöyle konuștu: 

“Ülkenin tüm kaynakları uluslara-
rası sermayeye peșkeș çekilmiș 
ve bugün iflasın eșiğinde krizin 
göbeğinde duran uluslararası ser-
mayeye teslim edilmiș durumdadır. 
AKP iktidarının ülkeyi pazarlaması, 
yoksulları daha da yoksullaștıran 
politikalar, siyasal üst yapıda İsla-
mi gericileșme dalgası ile paralel 
yürümektedir. Sosyal devlet tahrip 

Suyun Ticarileștirilmesine Hayır Platformu, ilk hazırlık 
toplantısını gerçekleștirdi…
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oplumsal ve çevresel krizler yaratan
e savașları küreselleștiren kapitalist 
üreselleșme sistemine” karșı oldu-

ğunu kaydeden Mehmet Soğancı, 
șöyle konuștu:

“Çok farklı kesimlerden, çok farklı 
çevrelerden geliyoruz ve daha adil, 
daha eșit bașka bir Türkiye’de ya-
șama isteğinde bulușan milyonların 
parçasıyız. Toplumsal adalet için, 
doğal kaynaklara eșit erișim hakkı 
için, insanların sağlıklı bir çevrede 
yașama ve tüm canlıların varolma 
hakkı için, insan ve yurttașlık 
hakları, tüketici hakları, katılımcı 
demokrasi, her iki cinsten ișçilerin 
haklarının uluslararası anlașmalar-
da garanti altına alınması, kadın 
hakları ve aynı zamanda halkların 
kendi geleceklerini tayin hakları 

edilirken cemaat ağları, sadaka 
dernekleri ülkeyi sarmıștır. Yurttaș 
olmanın gereği olan sosyal haklar, 
yerini biat kültürüne, el pençe divan 
durmaya bırakmıștır.” 

Bu ortamda Türkiye’deki emek ve 
demokrasi güçlerinin taviz vermeden 
mücadeleyi sürdürme kararlılığını 
vurgulayan Soğancı, uluslararası hare-
ketin önemine ișaret ederek, “Küresel 
düșünüp yerelde örgütlenmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Suyun Ticarileștirilmesine Hayır Plat-
formu kapsamında bir araya gelen 
toplumsal hareketlerin, “ekonomik, 
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için mücadele ediyoruz. Biz, ba-
rıșın ve uluslararası dayanıșmanın 
savunucularıyız.” 

Suyun 
Metalașmasında 
Uluslararası 
Kurumların Rolü

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores 
Dinçöz de, emperyalizmin pazar kav-
gasında doğanın bütün değerlerinin 
hızla metalaștırıldığını anlattı. “Krizin 
șiddetlenmesiyle, bașta Ortadoğu 
olmak üzere bütün doğal enerji kori-
dorları emperyalistler arası paylașımın 
konusu haline getirilirken; dünyamız-
da canlı hayatın sürmesinin en temel 
unsuru olan su bile alınıp satılan bir 
piyasa malı haline getirilmiștir” diyen 
Dinçöz, Enerji Bakanı’nın ırmakla-
rın bile kullanımının özel șirketlere 
devredileceğine ilișkin açıklamasını 
anımsattı. İnsanın temel ihtiyaçlarını 
karșılamakla birlikte aynı zamanda 
gelișmeyi belirleyen stratejik bir 
özellik tașıyan suyun alınır-satılır bir 
mal haline getirilmesinde bir çok 
kurumun rol oynadığına dikkat çekti. 
Dinçöz, Birleșmiș Milletler’in (BM) 
1977’de suya erișimi insan hakkı ola-
rak tanımlarken, 1992 yılında “suyun 
ekonomik bir mal” olduğu kararının 
benimsediğini aktarırken, bu alandaki 
diğer aktörler olarak Dünya Bankası 
(DB) ve Avrupa Birliği’nin (AB) rolünü 
de șöyle ortaya koydu: 

“Su ve kanalizasyon sektöründe 
izlenen özelleștirme politikalarının 
olușturulmasında DB, gelișmekte 
olan ülkelere kentsel altyapılarını 
iyileștirmek amacıyla sağladığı 
kredilerle aracı olmuștur. 1990 
öncesinde DB, su hizmetlerinin 
ticarileștirilmesi için gerekli yapı-
sal düzenlemeleri kredi anlașma-
larının ön koșulu olarak ülkelere 
șart koșmuștur. Su hizmetlerinin 
ticarileștirilmesi konusunu GATS 
(Hizmet Ticareti Genel Anlașma-
sı-Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran 
anlașmalardan biridir) kapsamında 
direten bir yapı da AB’dir. AB’nin 
bu tutumundaki amaç küresel 

ölçekte faaliyet gösteren kendine 
ait çokuluslu su șirketlerinin önünü 
açmak içindir.”

“Su İçin Mücadele 
Çağrısı” 

Küresel su politikalarının tek bir elden 
șekillendirilmesi amacıyla 1996’da 
kurulmuș olan Dünya Su Konseyi’nin 
(DSK) 3 yılda bir Dünya Su Forumu 
(DSF) düzenlediği, bu forumlarda da 
iyi yönetișim, suyun fiyatlandırılması, 
ekonomik bir mala dönüștürülmesine 
yönelik kararlar alındığını aktaran 
Dinçöz, Meksika’da yapılan forumun 
100 bin kiși tarafından protesto edildi-
ğini anımsattı. İstanbul’da 16-22 Mart 
2009 tarihlerinde yapılacak 5. DSF’ye 
karșı Suyun Ticarileștirilmesine Hayır 
Platformu’nun durușunu șöyle ortaya 
koydu: 

“1- Suyun sadece paraya ve güce 
sahip olanlar tarafından ulașılabile-
cek, alınıp satılabilen bir mal haline 
getirilmesine.
2- Bu nedenle, evlerimize kontörlü 
su sayaçları takılmasına ya da suya 
erișimin piyasa fiyatlarına endeks-
lenmesine.
3- Su havzalarına yapılașma izni 
verilmesine; orman alanlarının 
talanına.
4- İnsani ihtiyaçları gidermek için 
gerekenden daha fazla su ve enerji 

kullanımı adına nehirlerimiz üzerine 
yüzlerce baraj yapılmasına.
5- Geçimlik tarımla uğrașan milyon-
larca küçük çiftçinin tohum, gübre, 
mazotun ardından șimdi de suyu 
piyasa fiyatları üzerinden satın 
almak zorunda bırakılmasına.
6- Sularımızı kirleterek ülkede ve 
dünyada temiz su kıtlığına yol açan 
șirketlerin kıtlığın bedelini halklara 
yüklemeye kalkıșmalarına.
7- Kamu tarafından finanse edilen 
su yatırımlarının özelleștirmeye açı-
larak ticarileștirilmesine ve gelinen 
son ekonomik çıkmaz nedeniyle de 
görüldüğü üzere tekrardan firma-
ların kurtarılması doğrultusunda 
halkın katmerli soyulmasına en-
gel olabilmek ve 2009 Mart’ında 
İstanbul’da düzenlenecek olan 
Dünya Su Forumu’nu takip etmek, 
su konusunda halkımızın aleyhine 
gelișecek durumlara karșı sağlam 
bir duruș sergilemek ve mücade-
le etmek üzere meslek odaları, 
sendikalar, konfederasyonlar, plat-
formlar, dernekler, siyasi partiler ve 
dergi çevreleriyle olușturduğumuz 
Suyun Ticarileștirilmesine Hayır 
Platformu olarak sesimiz artık daha 
gür çıkmaktadır. Bizler; ülkemiz ve 
dünya halklarını temel haklar etra-
fında birleșik bir mücadele örgüt-
lemeye, Mavi Ekim’i Türkiye’de de 
bașarmaya çağırıyoruz.”


