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Hedefler: 

Bu toplantının amacı 5. Dünya Su Forumuyla ilgili siyasi süreç konusunda 
gelecekte yapılacak faaliyetler için görüş ve fikir alışverişinde bulunmak, özellikle 
de: 

- Somut sonuçlar elde etmek için süreci en iyi şekilde biçimlendirmek; 

- Çeşitli siyasi temsilciler arasında diyalog imkanları oluşturmak; 

- Hazırlık safhasında ve 5. Dünya Su Forumu sırasındaki siyasi süreç ve diğer 
süreçler (bölgesel ve tematik) arasında bağlantılar kurmak; 

- Siyasi sürecin resmi BM süreçlerine uymasını sağlamaktır. 

Toplantı, Türk Dışişleri Bakanlığı, Enerji, Su ve Çevre Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Sn. Vural Altay tarafından başlatıldı. 

4. Forumdan Geri Bildirim: 

Genel olarak kabul edilen hususlar: 

- Genel olarak Meksika’daki Bakanlar süreci 4. Foruma veya 3. Forumun 
sonuçlarına ek bir değer getirmemiştir ve Forumun Bakanlar sürecine genel 
anlamda olumlu bir yansıma sağlamamıştır; 

- Özelde, Bakanlar Tebliğiyle ilgili süreç herhangi anlamlı bir sonuç 
oluşturmamıştır (önceki benzer süreçlerle kıyaslandığında geriye doğru bir 
adım olarak bile görülebilmektedir); 

- Diğer süreçlerin (Yerel Yetkililer, Parlamenterler) genel sürece dahil olması 
da yenilikçi bir harekettir ve Forum ve su camiasına faydalı süreçlere iyi bir 
örnek teşkil etmiştir. 

Siyasi Gruplar arasında diyalog:

5. Forum’un siyasi sürecine 3 tür siyasi aktörü dahil etme gerekliliği konusunda bir 
fikir birliği sağlanmıştır. Bu aktörler şu kurumların temsilcileridir: 

Siyasi Süreç Toplantısı 
5. Dünya Su Forumu Başlangıç 
Toplantısı, İstanbul 20 Mart 2007  



 
 
 
 
 
 

    ● Hükümetler, 

    ● Parlamenterler,  

    ● Yerel Yetkililer. 

Ayrıca, “Su İçin Farklılıkların Birleştirilmesi” teması, bu üç grup arasında verimli bir 
diyalog geliştirme çabalarını gerekli kılmaktadır. Bu gruplar ve tematik gruplar 
arasındaki bağların erken safhalarda kurulması gerektiği vurgulanmıştır. 

Bazı katılımcılar merkezi ve yerel hükümetler arasında sağlam bir diyalog zemini 
oluşturulmasının, siyasi sürecin kendiliğinden getirdiği bir fayda olabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. 

Siyasi Sürecin Ürünü Nedir?

Forumda birçok soru gündeme getirilmiş ancak soruların tamamına nihai ve kesin 
bir yanıt verilmemişti. Bu soruların bazıları aşağıdaki gibiydi: 

- Bu siyasi sürecin ürünleri neler olacaktır? 

- Bakanlar Tebliğine gerek duyuluyor mu? 

- Siyasi süreçler ve Bakanlar Tebliği arasında bir ayrım olmalı mıdır yoksa bu 
unsurlar birbiriyle yakın temasta mı kalmalıdır? 

Tematik Forum ve diğer süreçlerin sonucunda ortaya çıkacak geri bildirimler ve 
bağlantılar olmaksızın Forumdan aylar önce bir Bakanlar Tebliğinin 
yayımlanmasının uygun olmayacağı konusunda oybirliğine varılmıştır. 

Ancak, Tebliğlerin bazı Bakanlar/Hükümetler tarafından talep edilebildiği ve üst 
düzey yetkililerce müzakere edilen yeni girişimlerin İstanbul Forumunun 
sonuçlarına olumlu şekilde yansıyacağı da vurgulanmıştır. Tebliğ gibi bir belge 
yayımlamayı hedeflemek veya duyurmak ileride önemli siyaset adamları veya 
halkın tanıdığı kişilerin ilgisini çekmek için gerekli olabilir (ki bu da Bakanlar 
Sürecinin su gündemini hükümet düzeyine çıkarmak için gereken unsurlardan 
biridir). 

Bakanlar Tebliğinin uygun bir şekilde hazırlanan bir müzakere süreci gerektiren 
resmi bir belge olduğu ve Birleşmiş Milletler mekanizmaları gibi mevcut kanalların 
kullanılmasıyla yürürlüğe girdiği de belirtilmiştir. Bu süreç yoğun olabileceğinden, 
bazı katılımcılar Bakanlar Tebliği (yani müzakere edilen bir belge)  yayımlamak 
yerine sürece dahil olması öngörülen üç siyasi grubun ortak yayımlayacağı bir 
“Müşterek Siyasi Mesaj” üretilmesi teklifini sunmuşlardır.  

Ancak bu tür bir mesajın yayımlanması gecikebilecektir (Meksika Tebliğinde 
olduğu üzere) ancak Forumda ele alınacak diyalog konularının sonuçlandırılmasını 
sağlayabilecektir. Ancak bazı katılımcılar İstanbul’daki Forumdan çıkacak “Mesaj” 
ne olursa olsun, dikkatli bir hazırlık süreci gerektireceği konusunda uyarılarda 
bulunmuşlardır. 

Toplantıya katılanlar bu soruların Forumun hazırlık sürecinde de değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Bakanlar Konferansına kimler katılır? 

Gerçekleştirilmesi halinde Bakanlar Konferansına hangi Bakanların katılacağı 
sorusu çok sayıda katılımcı tarafından dile getirilmiştir. Su ve ilgili konulardan 
sorumlu bakanlar İstanbul Forumunun hedef alacağı tek kitle değildir. “Birleştirme” 
sloganı yatay birleştirmenin (yerel ve ulusal yetkililer arasında) yanı sıra dikey 
(Bakanlararası) birleştirme anlamına da gelmektedir. 



Kamuoyunu bilgilendirmek ve siyasilerin ilgisini çekmek için gereken önemli 
araçlardan birinin de medya ilişkileri olduğu vurgulanmıştır. 

Üst düzey bir Dünya Su Zirvesi gerçekleştirilmesi de gündeme getirilmiştir. Bu tür 
bir zirve Dünya Su Forumu’na siyasi anlamda denk olacak ve arasında sağlam 
bağlantılar bulunacaktır. Bu zirvede Devlet Başkanları ve Başbakanlar gibi 
hükümetlerin her düzeyinden katılımcılar bir araya gelecektir. Bu öneri toplantı 
katılımcılarının tamamının desteğini alamamıştır. Bazı katılımcılar bir “Zirve 
yorgunluğu” bulunduğunu söylemiş, bazıları hükümetlerarası süreçler bağlamında 
bu tür bir organizasyonun zor olacağını ifade etmiş, bazıları da suyun siyasetin en 
üst düzeyine çıkacağını belirtmişlerdir. Bu tür bir zirve için çağrıda bulunmanın 
yerel hükümetler, ulusal hükümetler ve Parlamenterlerin ortak bir başvurusu 
şeklinde gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. Bazı katılımcılar bu tür bir zirve 
düzenlemek için iki yılın yeterli olmayacağı ve hazırlıkların İstanbul Forumunda 
başlatılarak 6. Dünya Su Forumunda gerçekleştirileceğinin duyurulabileceğini öne 
sürmüşlerdir. Diğer katılımcılar da 2012 yılında potansiyel bir Rio+20 zirvesi gibi 
başka forumlar gerçekleştirilebileceğini, bu forumlarda da suyun ana gündem 
maddesi olmaktan çıkarılabileceğini ifade etmişlerdir. 

Diğer süreçlerle bağlantılar 

Katılımcılar, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan veya su 
gündemine girebilecek süreç/zirvelerden de söz etmişlerdir: 2008 yılında 
Japonya’da G-8 Zirvesi, 2007Aralık ayında Asya-Pasifik Su Zirvesi, Mega kentler 
Forumu 2007. Uluslararası Kanalizasyon Yılı (2008) çerçevesinde çeşitli 
bölgelerde Bakanlar düzeyinde bir kanalizasyon zirvesi de hazırlık 
aşamasındadır. BM Genel Sekreterliği Danışma Su ve Kanalizasyon Danışma 
Kurulu (UNSGAB) da farklı bölgelerde çeşitli siyasi toplantılar planlamaktadır. 

Forumdaki siyasi süreçlerin tamamının kendi değerlerini korurken diğer süreçlerle 
de bağlantıda kalması gerektiği açıkça ortaya konmuştur. Üç siyasi düzeydeki 
katılımcılar arasındaki bağlantılar Forumun ilginçliklerinden birisi durumundadır. 

Siyasi Sürecin Temaları 

Siyasi süreç sırasında üzerinde çalışılacak temalar/konular ile ilgili bir başlangıç 
tartışması gerçekleştirilmiştir. 

Siyasi sürecin az sayıda konuyu kapsadığında daha faydalı olacağı yönünde genel 
bir kanı oluşmuştur. Önerilen tematik konular arasında: iklim değişikliği, biyoenerji 
ve gıda güvenliği bulunsa da, temalı ve bölgesel toplantıların planlama sürecinde 
ortaya çıkacak diğer temalar için yer bırakılmalıdır. Siyasi perspektiflerin, su ile ilgili 
perspektiflerden farklı olabileceği ve uygulamaya konulacak yaklaşımın su odaklı 
değil, siyasi yapının temel sorunlarında su boyutuna odaklanan bir yaklaşıma 
sahip olması gerektiği belirtilmiştir. 

Bazı katılımcılar öncelik verilecek konuların bölgeden bölgeye değişim 
gösterebileceğini ve bu durumun da dikkatle ele alınması gerektiğini ifade 
etmişlerdir 

Sonuçlar: 

- Parlamenterler ve Yerel Yetkililerin, hükümetin üç düzeyini birbirine 
bağlamak amacıyla siyasi sürece girmesi önerilmiştir; 

- Bir Bakanlar Tebliğine giden süreç daha ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir;  

- Siyasi süreç(ler)in konuları, Forumdaki tematik ve bölgesel hazırlık 
süreçleriyle de ilişkilendirilerek incelenmelidir. 

- Siyasi süreçler bölgesel ve tematik toplantılarla ve süreçlerle bağlantılı 
olmalıdır; 

- Dünya genelinde tanınan önemli siyasetçileri ve saygın kişileri bu 



organizasyona çekmek ve katılımlarını sağlamak için izlenecek en doğru yol 
bulunmalıdır; 

- Planlanan diğer Bakanlar süreçleri/toplantıları ile koordinasyon halinde 
kalarak çakışmalar önlenmelidir 

Dünya Su Forumu ile yakından ilişkili olan ve Birleşmiş Milletlerle koordineli olarak 
gerçekleştirilecek bir Dünya Su Zirvesi organizasyonu konusunda daha fazla 
görüşme yapılmalıdır 

Sırada ne var?

Forumun yan organizatörleri, Forumun hazırlık sürecinde komite oluşturulması 
konusunda da çalışmaktadırlar. Bu komitelerden biri de Siyasi Süreçlerden 
sorumludur. Bu komiteler (küçük ve iki yan organizatörden oluşmaktadır) 
genişletilmiş çalışma gruplarıyla yakın ilişki içindedir ve Forum’un hazırlanması 
sırasında bir araya gelen kurumların çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. 
Katılımcılara Siyasi Süreç Çalışma Grubuna katılmaya davet edilecekleri 
bildirilmiştir. 

Komitelerin oluşturulmasının ardından Çalışma Grubu katılımcıları daha sonraki 
aşamalar konusunda bilgilendirilecek ve bu sürece katkıda bulunmaya davet 
edilecektir 

 
 



EK I: Katılımcı Listesi 
İsim Kurum Pozisyon E-mail 

Dr Karim Allaoui İslam Kalkınma Bankası Operasyonlar Başkan Vekili kallaoui@isdb.org
Sn. Akihiro Kasuya Toprak, Altyapı ve Ulaştırma 

Bakanlığı / Japonya
Su Kaynakları Planlama Birimi 
Müdürü

kasuva-a2ti@mlit.qo.ip 

Sn. Anders Berntell Stockholm Uluslararası Su 
Enstitüsü 

Murahhas üye anders.berntell@siwi.orq 

Sn. Andras Szbllbsi-Nagy UNESCO Doğa Bilimleri Yardımcı Yöneticisi a.szollosi-naqv@unesco.orq 

Sn. Boniface Aleobua Su ve Ormancılık Bakanlığı / 
Güney Afrika 

Teknik Yönetici wad@dwaf.qov.za 

Sn. Bruno De Kerckhove Doğal Kaynaklar ve Çevre Genel 
Direktörlüğü / Belçika 

Uluslararası İşler Koordinatörü  b.dekerckhove@mrw.wallonie.be 

Sn. Carel de Villeneuve Ulaştırma, Kamu İşleri ve Su 
Yönetimi Bakanlığı

Üst Düzey Siyasi Danışman carel.de.villeneuve@minvenw.nl 

Sn. Daniel Zimmer Dünya Su Konseyi Murahhas üye d.zimmer@worldwatercouncil.orq 
Sn. Giorgio Giacomelli Hydroaid Başkan / İtalya Büyükelçisi qiurca@alice.it
Sn. Jean-Paul Rivaud Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Departmanı
Su Birimi Başkanı Jean-paul.rivaud@ecoloqie.qouv.fr 

Sn. Kunio Shimamura Toprak, Altyapı ve Ulaştırma 
Bakanlığı / Japonya

Bölüm Başkanı Özel Yardımcısı  shimamura-k2x9@mlit.qo.ip 

Sn. Liu Heng Nanjing Hidrolik Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı hliu@china.com
Sn. Ludovic Piron Palliser Fransa Büyük Şehir Belediye 

Başkanları Derneği 
“Sürdürülebilir Kalkınma, Su 
Çevresi”  Proje Müdürü 

l.piron-palliser@qrandesvilles.orq 

Sn. Pasquale Steduto BM Gıda ve Tarım Örgütü Su Hizmetleri Başkanı pasquale.steduto@fao.orq
Sn. Pierre Victoria Cercle Francais de l'Eau Genel sekreter pierre.victoria@veolia.com
Sn. Roman Gomez Comision Nacional del Agua roman.qomez@cna.qob.mx
Sn. Vural Altay Türkiye Dışişleri Bakanlığı Tam Yetkili Bakan / Enerji, Su ve 

Çevre Genel Müdür Vekili 
valtav@mfa.qov.tr 

Sn. Celine Dubreuil Dünya Su Konseyi Proje Yöneticisi c.dubreuil@worldwatercouncil.orq 
Sn. Esen Altug Türkiye Dışişleri Bakanlığı Bölgesel ve Sınıraşan Sular Bölüm 

Başkanı 
ealtuq@mfa.qov.tr 

Sn. Fern Schultz British Columbia Çevre 
Bakanı

Su İdaresi Bölümü Başkanı Fern.Schultz@qov.bc.ca 

Sn. Margaret Catley-Carlson Küresel Su Ortaklığı /UNSGAB Başkan m.catlev-carlson@cqiar.orq
Sn. Margaret Pageler Yerel Çevresel İnisiyatifler 

Uluslar arası Konseyi (ICLEI) 
Yürütme Kurulu  marqaretpaqeler@comcast.net 

 



 


