Su hizmetleri piyasaya
devredilemez!
İstanbul’da barajlardan musluklarımıza
gelinceye kadar suyun dörtte birinden fazlası
kayboluyor. Kayıp miktarının bu kadar büyük
olmasının nedeni; neoliberal politikalar
gereği su hizmetlerinin artık kamusal bir
hizmet olarak görülmemesi ve altyapı
yenileme maliyetlerine gerekli paranın
ayrılmaması. İstanbul’un bir günlük kayıp
miktarı yaklaşık 600 bin m3. Geçtiğimiz yıl
kayıp oranları minimize edilmiş olsaydı
Sakarya Nehri’nin kirli suyunun İstanbul’a
taşınmasına gerek kalmayacaktı.

Su ve iklim krizine karşı birlikte
mücadele edilmeli!
İklim değişikliği nedeniyle 2020–2050
döneminde İstanbul'da sıcaklığın yaklaşık
2,5ºC artması ve yıllık ortalama yağışların
azalması bekleniyor. Bu değişiklikler özellikle
İstanbul’un önemli su varlıklarının olduğu
bölgeleri olumsuz etkileyecek. Yeni barajlar,
borularla su taşıma, deniz suyunu arıtma,
yeraltı sularını kullanma gibi yöntemler su
krizini çözmeye yetmeyeceği gibi sorunu
başka coğrafi bölgelere taşıyarak daha
karmaşık hale getirmekten, ekonomik ve
ekolojik maliyeti yükseltmekten başka işe
yaramayacak. Yaşadığımız kentlerin iklim
değişikliğine katkısını azaltmak için daha az
betona, daha fazla yeşil alana sahip, ekolojik
eşikleri (hava, su, toprak vb.) aşmayan
kentlere ihtiyacımız var.

Satılık su
adaleti öldürür!
Su, parası olanın satın alabileceği,
şirketlerin para kazanabileceği,
devletlerin gelir elde edebileceği
bir meta değildir. Su varlıklarının
korunmasına hizmet edecek etkin
bir su tasarrufunun insan hakkını
ihlal etmeden gerçekleşmesi için
musluklarımızdan temiz, içilebilir
lezzette su akmasını ve temel
ihtiyaçlar için kullanılan suyun
ücretsiz verilmesini talep
ediyoruz.

İmza kampanyasına katıl!
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İmza kampanyasına katıl!
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Tüm yerel yönetimlerden
musluklarımızdan temiz ve
içilebilir lezzette su akması
için, su hizmeti altyapılarını
(apartman içindeki borular
dâhil) kamu kaynaklarıyla
yenilemelerini ve temel
ihtiyaçlarımız (içme, beslenme
ve temizlik) için gerekli olan
suyu hanelerimize ücretsiz
sağlamalarını talep
ediyoruz.
www.susu

uhakki.org
zyasanmaz.s

Büyüyen bir su sorunumuz olduğunun
farkındayız. İklim değişikliğinin şiddetlendirdiği
kuraklık, su varlıklarının azalması, kirlenmesi
gibi etkenler nedeniyle temel ihtiyaçlarımız
için bile su bulmakta sıkıntı yaşamaya
başlayacağız.
Kalitesi düşen su hizmetleri, artan su
faturaları, içme suyu ihtiyacımızı tamamen
ambalajlı sulardan karşılamak zorunda
bırakılmamız suya ulaşmamızı ekonomik
olarak imkânsız kılarken, büyük
adaletsizliklere de yol açıyor.
Suyu tasarruflu kullanmamız gerektiği çok
açık. Ama su tasarrufunun artan fiyatlar ile
sağlanmaya çalışılması su şirketlerinin
kârlarını, belediyelerin gelirlerini artırmaktan
başka bir işe yaramıyor. Ne kadar çok su
satarlarsa kârlarını o kadar artıracak
ambalajlı su şirketlerinin faaliyetleri de su
varlıklarının daha hızlı tükenmesine yol açıyor.

“Başka bir alternatif yok”
diyenler yanılıyor.
Hem su varlıklarnı koruyan hem de
tüm canlıların eşit ve adil biçimde
suya erişimini sağlayacak piyasa dışı
kolektif çözümlerin olduğunu biliyor
ve bir an önce hayata geçirilmesini
talep ediyoruz.

Su, üstünden para
kazanılacak bir ihtiyaç
maddesi değildir!
İSKİ’ye verdiğimiz aylık su faturası
kadarını damacana suyuna
harcamak zorunda değiliz.

Su bir meta değil, insanlık hakkıdır!
İstanbul'da şebeke suyunun fiyatı aydan aya
artıyor. Son yedi yıldaki artış enflasyon
oranından üçte bir daha fazla oldu.

Su ne şirketlerin ne de devletin
malıdır. Su tüm canlılara ait ortak
varlıktır!
3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, Kuzey
Marmara Oto Yolu gibi mega projeler
İstanbul’un suyunun %10 kadar azalmasına
yol açacak. Tüm canlıların ve gelecek
kuşakların susuz kalmaması için su
varlıklarının korunmasına ihtiyacımız var.

Su varlıklarını korumak için
bireysel tasarruflardan daha
fazlası gerekir!
Evlerimizde duş, banyo, lavabo, çamaşır
makinesi ve tuvalet rezervuarında
kullandığımız gri su miktarı, toplam
kullanımımızın %80’ini oluşturmakta. Eğer gri
suyu arıtarak tekrar kullanımını sağlayan
sistemlerimiz olsaydı, evsel su kullanımının
yaklaşık yarısını tasarruf edebilirdik.

