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[     ]SU PLATFORMU 

5. DÜNYA SU FORUMU'NA KARŞI HAZIRLIK TOPLANTISI
Birliğimiz TMMOB’nin de içinde yer aldığı Suyun 
Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Mart 2009’da 
İstanbul’da düzenlenecek 5. Dünya Su Forumu toplantısına 
karşı, yapılabilecekleri tartışmak üzere 8-9 Kasım’da 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla binasında bir 
toplantı düzenledi. Suyuna, yaşamına sahip çıkan herkese 
açık olan ve iki gün boyunca ilgiyle izlenen toplantıya 
Türkiye'den ve dünyadan suyun bir insan hakkı olduğunu 
savunan ve piyasalaştırılmasına karşı çıkan kurum ve kişiler 
katıldı. 

Toplantının birinci ve ikinci oturumlarına konuşmacı 
olarak katılan İstanbul Tabip Odası‘dan Dr. Akif Akalın, Tüm 
Bel Sen 4 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Saadet Yeyin, 
Elektrik Mühendisleri Odası adına Hüseyin Yeşil, Dev Sağlık 
İş Sendikası Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Munzur Koruma 
Kurulu Temsilcisi Hasan Şen, Hasankeyf Yaşatma Girişimi 
Üyesi Necati Pirinçoğlu ve pek çok sendika, meslek odası 
ve demokratik kitle örgütü temsilcisi, izleyicilerle su hakkı 
konusundaki fi kirlerini ve mücadele deneyimlerini paylaştı.

Oturum başkanı Murat Gökdemir, suyu ticarileştirmeye 
çalışan tüm fi rma ve yönetimlere karşı mücadeleyi daha da 
kararlı bir biçimde sürdürmek için buluştuklarını belirterek; 
toplantının nedeninin sadece mart ayında yapılacak 5. 
Dünya Su Forumu‘na karşı gelmek olmadığına dikkat 
çekerek, aynı zamanda suyun topluma fayda sağlaması 
yönünde harekete geçmek için toplandıklarını vurguladı.

Su ve Enerji politikaları konusunu ele alan ve Foruma 
EMO adına katılan Hüseyin Yeşil, suyun ve enerjinin 
birbirinden ayrılmaz iki unsur olduğunu ifade ederek; 
Türkiye‘deki hidrolik potansiyelin enerji üretiminde 
kullanılması gerektiğini, çünkü kaynağın yerli bir kaynak 
olduğundan dışa bağımlılığı azaltacağına dikkat çekti. 
Çevreyi ve doğal varlıkları yok ettiği için Hasankeyf'te, 
Munzur'da, Fırtına deresinde ve Artvin derelerinde yapılan 
barajlara karşı olduğunu vurgulayan Yeşil, rant uğruna 
insanların yaşamlarının altüst edildiğini dile getirdi. Son 
günlerde enerji üretimi için "Güneş ve rüzgar yeter" 
diyen anlayışa katılmadığını belirten Yeşil, "Biz bütün 
doğal ve yerli kaynaklarımızın çevreye zarar vermeyecek 
şekilde kullanılmasından yanayız. Enerji üretiminin yüzde 
55‘i doğalgaza gidiyor bu da bizi dışa bağlı hale getiriyor. 
Bundan kurtulmanın tek yolu kendi doğal kaynaklarımızı 
kullanmadan geçer" diye konuştu.

Toplantının ikinci günü Dünya Su Mücadeleleri başlıklı 
oturuma dünyanın birçok ülkesinden temsilciler 
katıldı. Ülkelerinde su ile ilgili mücadele ve örgütlenme 
deneyimlerini aktaran konuşmacılar, Türkiye‘deki su 
mücadelesine her açıdan katkı ve destek vereceklerini 
belirttiler. 

Orsan Senalp (TNI)
Saleh Rabi (Filistin Su Mücadelesi)
Nila Ardhianie (Endonezya Su Mücadelesi)

Renato di Nicola (Foro İtaliano Dei Movement Per L‘acqua 1)
Patra Sindane (SA Water Movement)
Dorothea Harlin (ATTAC, Berlin)
Dimitri Mununi (Ce. Vi)
Frank Ett e (Ver. Di)
Tomasso Fatt ori (Foro İtaliano Dei Movement Per L‘acqua 1)
Darcey O‘Callaghan (Food&Water Watch)

Toplantının öğleden sonraki bölümünde yer alan ve 
katılımcılara söz veren Forum bölümünün başında kısa bir 
açış konuşması yapan TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores 
Dinçöz, Türkiye‘deki su mücadelesini kısaca aktararak, 
Nisan‘da yaptıkları ilk örgütlenme çalışmalarında ortaya 
dağınık ve örgütsüz bir fotoğraf çıktığını ancak geçen 
sürede bu dağınıklığı gidererek tek bir ağızdan konuşan 
ve ülkenin her yerinde harekete hazır hale gelen bir yapıyı 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Daha sonra söz alan kişiler ve 
kurum temsilcileri su mücadelesi konusunda fi kirlerini ve 
kararlılıklarını aktardılar.

SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR 

PLATFORMU  BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
 

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu olarak; 21 
Ekim 2008 Salı günü 12:30’da Taksim Tramvay Durağında 

toplanılarak basın açıklaması yapıldı. TMMOB İstanbul 
İKK Sekreteri Tores DİNÇÖZ'ün sunuş konuşmasını 

yaptığı basın açıklamasında basın metni İstanbul Tabip 
Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen tarafından 

okundu. 


