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TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ  

YÖNETMELİĞİ 
(5.Dünya Su Forumu – İstanbul 2009) 

 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 

Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi ve ev 
sahibi ülkenin ortak girişimi olarak her üç yılda bir düzenlenmektedir. Fas (1997), 
Hollanda (2000), Japonya (2003) ve Meksika’da (2006) düzenlenen önceki forumların 
ardından, 5. Dünya Su Forumu İstanbul’da, Mart 2009’da gerçekleştirilecektir. Forum, üç 
yılı aşkın bir süreye yayılmış hazırlık faaliyetlerinin ürünü olarak, açık, herkesi kapsayan, 
çok paydaşlı bir sürecin sonucudur. Böylece Dünya Su Forumu yalnızca bir haftalık bir 
etkinlik değil, su sorunlarına verilen önemi, konuyla ilgili farkındalığı ve anlayışı artırma 
ve küresel sorunlara yönelik somut çözümler getirme amacı güden bir süreçtir. 
 
 
2. ÖDÜLÜN AMACI VE KONUSU 

 
5.Dünya Su Forumu’nun ev sahibi ülkesi olarak Türkiye, toplum üzerinde bu bilinci 
oluşturacak kişileri bir ödül ile onurlandırmayı hedeflemiştir. Bu bilinci ve farkındalığı 
yaratacak araçların en başında da medya gelmektedir. Bu doğrultuda 16 - 22 Mart 2009 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 5.Dünya Su Forumu’nda medya 
mensuplarına yönelik bir ödül olan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’nün 
verilmesine karar verilmiştir.  
 
İlk defa 5.Dünya Su Forumu’nda verilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su 
Ödülü; biri yerli ve biri de yabancı olmak üzere iki basın mensubuna, ulusal ve 
uluslararası medyada yayınlanmış olan haber çalışmalarından ötürü verilecektir. 
Başvuruda bulunan adaylar arasında, uluslararası su uzmanları ve gazetecilerden oluşacak 
olan seçkin bir jüri tarafından yapılacak elemeler sonucu ödülü kazanacak olan biri yerli 
biri yabancı iki aday ödülün sahibi olacaktır.  
 
Ödülün genel konusu, aynı zamanda 5.Dünya Su Forumu’nun ana teması olarak belirlenen 
“Farklılıkların Suda Yakınlaşması”dır (Bridging Divides for Water). Bu tema, doğu 
ve batıyı, kuzey ve güneyi, zengin ve fakiri, gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke 
arasındaki farklılıkları yakınlaştırma anlamını taşımaktadır. Ayrıca, faklılıklar arasında bir 
araya gelinmesini ve kaynakların daha iyi yönetilmesini de tasvir etmektedir. Adaylar, 
çalışmalarını bu ana tema ile ilişkilendireceklerdir.  
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3. ÖDÜLÜN MİKTARI 

 
Ödülün toplam miktarı 40.000 €’dur. Bu ödül, biri yabancı ve biri yerli olmak üzere iki 
basın mensubuna, ulusal ve uluslararası basında yayınlanmış haber çalışmaları arasından 
yapılacak seçim sonucunda verilecektir. Ödüle değer görülecek her bir basın mensubu 
20.000 € değerindeki ödülün sahibi olacaktır. Ayrıca, ödül çekinin yanı sıra bir adet hatıra 
şilti ve sertifika da verilecektir.  
 
 
4. BAŞVURU KOŞULLARI 

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü için başvurular sadece 5.Dünya Su 
Forumu Sanal Toplantı Alanı aracılığıyla yapılabilir.  
( http://portal.worldwaterforum5.org ) 
 
Başvurular ile ilgili diğer koşullar aşağıda belirtilmiştir.   
 
4.1 Aday Olabilecek Çalışmaların Tanımı 
 
Ulusal ve uluslararası basında, haber çalışması yayınlanmış her basın mensubu 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’ne aday olabilir.  
 
4.2 Aday Çalışmaların Niteliği 

 
Çalışmalar değerlendirilirken bazı nitelikler göz önünde bulundurulacaktır. Adayların 
aşağıda belirtilen bu niteliklere dikkat etmesi beklenmektedir: 
 

a) Haberin; içerik yönünden orijinalliği, tatmin ediciliği ve kalitesi 
b) Haberin, kamuoyunda yarattığı etki  
c) Haberin, açıklayıcı bir yazı ile 5.Dünya Su Forumu’nun “Farklılıkların Suda 
Yakınlaşması” (Bridging Divides for Water) ana teması ile ilişkilendirilmesi. 

 
 

4.3 Başvuruda İstenen Belgeler 
 
Başvurularda talep edilen belgeler şu şekildedir: 
 

a) Adayın Haber Çalışması (Sanal Toplantı Alanı’na yüklenecektir.) 
 

b) “5.Dünya Su Forumu Sanal Toplantı Alanı” aracılığıyla doldurulmuş kayıt 
formu 

 
c) Haber Çalışmasının 5.Dünya Su Forumu ana teması olan “Farklılıkların Suda 
Yakınlaşması” (Bridging Divides for Water) ile nasıl ilişkilendirildiğini anlatan bir 
yazı. (400 kelime civarı) 
 
d) Özgeçmiş- CV (Sanal Toplantı Alanı’na yüklenecektir.) 

 
İstenen belgelerden her hangi biri eksik ise çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.  
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4.4 Başvuru Zamanı ve Başvuru Geçerlilik Koşulları 
 
Başvuruda bulunacak medya mensuplarının aşağıda belirtilen başvuru zamanlarına ve 
başvuru geçerlilik koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir: 

 
• Başvurular 31 Temmuz 2008 tarihinde başlar ve 30 Aralık 2008 tarihinde sona 
erer. (Başvuru süresi: 5 ay) 

 
• Başvurular, sadece 5.Dünya Su Forumu Sanal Toplantı Alanı 
(http://portal.worldwaterforum5.org/) aracılığıyla yapılır. Başvurular, başvuru bitiş 
tarihi olan 30 Aralık 2008 tarihine kadar yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan 
başvurular kabul edilmez. 

 
• Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’ne aday çalışmalar 22 Mart 2006 ve 
30 Aralık 2008 tarihleri arasında, ulusal ve uluslararası basında yayınlanmış olmalıdır.  
 
• Başvurular; sadece İngilizce ve Türkçe olarak kabul edilecektir. Diğer dillerde 
yayınlanmış çalışmalar, Türkçeye ya da İngilizceye çevrilmek zorundadır ve bu aday 
kişinin sorumluluğundadır. Diğer dillerdeki çalışmalar kabul edilmez.  

 
• Gönderilen çalışmalar geri verilmez. 

 
• Her aday Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’ne sadece bir çalışmayla 
katılabilir.  

 
• 5.Dünya Su Forumu Genel Sekretaryası ve Dünya Su Konseyi, gönderilen 
çalışmaları parça halinde ya da toplu halde, ödülün ya da 5.Dünya su Forumu’nun 
tanıtımı için kullanma hakkını saklı tutar. 

 
 
 

5. ÖDÜLÜN SÜRECİ  
 

31 Temmuz 2008, Duyurunun yapılması ve Başvuruların Açılması: 
 
Duyurular; T.C. Başbakanlığı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 5.Dünya Su Forumu, 
Dünya Su Konseyi (WWC), Devlet Su İşleri (DSİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) web siteleri aracılığıyla yapılacaktır. Bu 
tarihten itibaren başvurular, 5.Dünya Su Forumu Sanal Toplantı Alanı aracılığıyla 
yapılabilecektir.  
 

01 – 15 2008, Ödül Komitesinin Belirlenmesi: 
 

Madde 6.1.’de bahsedilen koşullar göz önünde bulundurularak Ödül Komitesi’nin 
kurulması. 

 
30 Aralık 2008, Başvuruların Bitiş Tarihi: 
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Başvurular bu tarihte sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir.  
 

01 Ocak 2009 – 15 Şubat 2009, Başvuruların Değerlendirilmesi: 
 
Ödül Sekretaryası tarafından, başvuru yapan adayların değerlendirilmeleri yapılacaktır. 
Bu değerlendirmelerin ardından Forum Haftası için finale kalacak olan 10 yerli ve 10 
yabancı basın mensubu belirlenecektir. 
 

16 – 28 Şubat 2008, Kazananların belirlenmesi 
 
Finale kalmış olan 10 yerli ve 10 yabancı basın mensubu, Ödül Jürisi tarafından 
değerlendirilecektir. Jürinin değerlendirmelerinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Su Ödülü’nü kazanan bir yerli ve bir yabancı basın mensubu belirlenmiş 
olacaktır. 
 
 16 – 22 Mart 2009, Ödül Töreni  
 
Kazanan adaylara ödüllerinin takdimi için Forum Haftası’nda bir ödül töreni 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Ödül Töreninin ardından bir de basın toplantısı 
düzenlenecektir.  

 
 

6. ORGANİZASYON YAPISI 
 

6.1 Ödül Komitesi 
 

Ödül Komitesi, ödülün genel planlanması ve sürecin yönetilmesinin sağlanmasından 
sorumludur. Komite, yerli ve yabancı eşit sayıda üyeden oluşacaktır. Ayrıca, komite 
oluşturulurken cinsiyet ve sektörlere göre dağılımın eşit olmasına çalışılacaktır. 

 
6.2. Jüri 
 
T.C. Başbakanlık Su Ödülü Jürisi, eşit sayıda ulusal ve uluslararası gazetecilerden ve 
su uzmanlarından oluşacak seçkin bir jüridir.  
 
Finale kalan 10 yerli ve 10 yabancı çalışma arasındaki Türkçe ve İngilizce başvurular 
iki ayrı jüri tarafından değerlendirilecektir.   

 
6.3. Ödül Sekretaryası  
 
Ödül Sekretaryasının merkezi 5.Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği’dir.  
 
Ödül Sekretaryası’nın sorumlulukları şunlardır: 
 
• Ödülün Genel Koordinasyonun sağlanması 
• Ödül ile ilgili bir iş planının ve zaman çizelgesinin hazırlanması 
• Başvuruların alınması  
• Finale kalacak 10 ulusal ve 10 uluslararası çalışmanın belirlenmesi için ön 

elemelerin yapılması 
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• Tanıtım ve Promosyon çalışmalarının yürütülmesi. Bu çerçevede ödül ile ilgili 
gerekli broşür ve dokümanların basılıp dağıtılmasının sağlanması  

• Ödül Töreni ve Basın Toplantısı Organizasyonu 
• Diğer Lojistik ihtiyaçların temini 

 
 

7. ÖDÜLÜN TANITIMI 
 
Ödülün resmi duyurusu yapıldıktan sonra, ödüle destek veren kuruluşlar, web siteleri ve 
bültenleri aracılığıyla, ödülün reklâm ve tanıtımının yapılmasına yardımcı olacaklardır.  
Bu kuruluşlar: 

 
T.C. Başbakanlığı 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 
5.Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği 
Dünya Su Konseyi (WWC) 
Devlet Su İşleri (DSİ)  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 

 
Ödüle destek veren kuruluşların başlıca görevleri şunlardır:  
 
• Ödül için başvurular açıldığında, duyurular ve 5.Dünya Su Forumu Sanal Toplantı 

Alanı’na yönlendirmeler kuruluşların web sitesinden yayınlanacaktır. 
• Ödülle ilgili dokümanlar kurumların sitelerinde bulunacaktır. 
• Katıldıkları faaliyetlerde Ödülün tanıtımı ile ilgili gerekli broşür ve dokümanların 

dağıtılmasını sağlayacaklardır.  
• Destekçi Kuruluşlar, katıldıkları uluslar arası etkinliklerde ödülün tanıtımına katkıda 

bulunacaklardır. 
 

 
8. ÖDÜL TÖRENİ VE BASIN TOPLANTISI  

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü için Forum haftasında bir ödül töreni 
düzenlenecektir.  

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’nü kazanan adaya verilecek olan para ödülü 
karşılığı olan çekin yanı sıra, bir adet hatıra şilti ve sertifika da verilecektir.  

 
Ödül Töreninin ardından bir basın toplantısı düzenlenecektir.  
 
 
 
 
 
 
 


