
5. Dünya Su Forumu Dünyaya Neler 
Getirecek?
5. Dünya Su Forumu’nun ana teması “Farklılıkların 
Suda Yakınlaşması.”, bu Forumu dünyada su yönetimi 
konusunda dönüm noktası haline getirmek için 
düşünülmüştür. Bu Forum gerçekten farklı olmalıdır. Bu 
nedenle 5. Dünya Su Forumu’nu düzenleyenler, hazırlık 
sürecini açık ve katılımcı bir şekilde gerçekleştirerek, 
eyleme dönük başarıyı ümit ediyorlar.

5. Dünya Su Forumu’nu düzenleyenler, önceki 
Forumların pek çok başarı ve bileşeni üzerine taze ve 
yenilikçi yaklaşımlarla bir şeyler inşa edecektir. İstanbul 
Forumu, her zamankinden daha fazla sayıda paydaşın 
etkileşimine dayalı bir biçimde öncelikli konulara 
odaklanacaktır. Dünyanın dört bir köşesinden binlerce 
kişi hazırlık sürecinde yer alacaktır.

Forumun siyasi süreci, tematik ve bölgesel süreçlerle 
yeni bir etkileşim dinamiğinden yararlanacak ve bunun 
sonuçları siyasi bileşen için önemli bir veri haline 
gelecektir. Bu siyasi sürece yerel ve ulusal yönetimlerle 
birlikte milletvekilleri de katılacak ve böylece daha fazla 
siyasi sorumluluk üstlenilmesi sağlanacaktır.

Hazırlık Sürecine Katkıda Bulunun
Mevcut katılım çağrısı, bu devam eden sürece katılmanız ve 
eylem odaklı çözümlerinizi bu soruların cevaplanmasına 
yönlendirmeniz için açık bir davettir. Uzmanlığına, 
deneyiminize ve fikirlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

5. Dünya Su Forumu önyargısızdır, açık diyalog üzerine 
inşa edilmiştir, zor sorunları ele alır ve çözmeye çalışır. 
Katkılarınızı 5. Dünya Su Forumu’nun web sitesi olan
www.worldwaterforum5.org üzerinden gönderin. 
Teklif edilen tüm katkılar oturumların geliştirilmesinde 
dikkate alınmak üzere 
değerlendirilecektir.

Çalışmaya Katılmanın  
On iki Yolu

 Bir oturumun gelişmesine katkıda bulunun: Tartışmaya ne 
getirebileceğinizi belirtin. 

 Bölgesel sürece katılın: Bölgesel koordinatörünüzle irtibata 
geçin. 

 Gündem 21 kapsamındaki temel gruplara katılın: Temel 
grubunuz üzerinden katılımınızı organize edin.

 Dünya Gençlik Su Forumu’na katılın: Fikirlerinizi ve 
deneyimlerinizi yaşıtlarınızla paylaşın ve gelecek için 
birlikte hareket edin. 

 Sanal Buluşma Alanı’na katılın: En güncel bilgileri bulun, 
fikir alışverişinde bulunun, katkılarınızla Forumu geliştirin. 

 Dünya Su Sergisi veya Su Fuarı’na katılın: Başarılarınızı su 
dünyasına sunun. 

 Öğrenme Merkezi’nde bir faaliyet önerin: Forum sırasında 
katılımcılara eğitim sunun. 

 Küresel Su Eğitim Köyü’ne katkıda bulunun: Forumu ziyaret 
eden çocuklar için eğitim faaliyetleri sunun.

 Bilinci artırın: Uluslararası Su ve Film Etkinlikleri için bir film 
veya belgesel önerin. 

 Bir ödüle aday olun: Farkındalığı artırma şeklinde katkınızın 
altını çizin. 

 Su sorunlarıyla ilgili bilgi verin: Etkinliğe yer vermesi için 
tüm medya davet edilmiştir. 

 Forum haftasında yer alın: Katılım için kaydınızı yaptırın.

Hatırlanacak Tarih:
Haziran 2008: Foruma 
katkıda bulunma 
çağrısının açılışı.

Katılın, Sesinizi Duyurun

Hazırlık süreci çalışmaları, Forumun 
konularına ve oturumlarına 
katkıda bulunması için fırsatlar 
içermektedir ve bunlar 2. Duyuru’da 
tanımlanmaktadır. Sesinizin 
duyulmasını sağlamak, Forumda 
üzerinde tartışılacak perspektifleri, 
fikirleri, deneyimleri ve potansiyel 
çözümleri genişletebilmek için bu 

fırsatı kullanın. Su ve yararlarının başarılı bir şekilde 
aktarılması için, sizleri 5.Dünya Su Forumu’nun hazırlık 
sürecine aktif olarak katılmaya davet ediyoruz.

Oktay Tabasaran, Genel Sekreter
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Temalar ve Konular:
Tema 1: Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi 

Konu 1.1 İklim Değişimine Uyum Sağlamak
Konu 1.2 Su Kaynaklı Göç, Değişen Arazi Kullanımı ve İnsan 

Yerleşimleri
Konu 1.3 Afet Yönetimi

Tema 2: İnsani Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedefleri
Konu 2.1 Herkes için Su, Sanitasyon ve Hijyen Sağlanması
Konu 2.2 Enerji için Su, Su için Enerji
Konu 2.3 Açlık ve Fakirliğin Giderilmesi için Su ve Gıda
Konu 2.4 Su Hizmetlerinin Birden Çok Kullanımı ve İşlevi

Tema 3: İnsani ve Çevresel İhtiyaçlar Dikkate Alınarak Su 
Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi 

Konu 3.1 Havza Yönetimi ve Sınıraşan Sularda İşbirliği
Konu 3.2 Tarımsal Enerji ve Kentsel Su İhtiyacının 

Karşılanması için Yeterli Su Kaynağı ve Depolama 
Altyapısı Temini

Konu 3.3 Doğal Ekosistemlerin Korunması
Konu 3.4 Yüzeysel, Yeraltı, Toprak ve Yağmur Suyunun 

Yönetimi ve Korunması

Tema 4: İdare ve Yönetim
Konu 4.1 Su ve Sanitasyon Hakkına Daha İyi Erişimin 

Uygulanması
Konu 4.2 Düzenleyici Yaklaşımlar Yoluyla Verimin Artırılması
Konu 4.3 Etik, Şeffaflık ve Paydaşların Güçlendirilmesi
Konu 4.4 Su Hizmetlerinde Kamunun ve Özel Sektörün 

Rollerinin Optimizasyonu
Konu 4.5 Verimli ve Etkili Su Kaynağı Yönetimi için Kurumsal 

Düzenlemeler

Tema 5: Finans
Konu 5.1: Su Sektörü için Sürdürülebilir Finansman
Konu 5.2: Sürdürülebilir Su Sektörü Aracı Olarak 

Fiyatlandırma Stratejileri
Konu 5.3: Dar Gelirliler Lehine Finansman Politikaları ve 

Stratejileri

Tema 6: Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme
Konu 6.1: Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme Stratejileri
Konu 6.2: Su Bilimi ve Teknolojisi: Toplumun İhtiyaçlarına 

Yönelik Uygun ve 21’inci Yüzyılın Yenilikçi 
Çözümleri

Konu 6.3: Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne Ulaşılması için 
Mesleki Dernek ve Ağların Varlıklarının 
Kullanılması

Konu 6.4 Herkes için Veri
Konu 6.5 Su ve Kültür

Bölgesel Süreçler
5. Dünya Su Forumu için “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” ruhuna 
uygun olarak her bölgedeki paydaşlardan;

 Program çerçevesinde, suyla ilgili birkaç sorunun tanımlanması;
 Ortaya çıkacak uzun listenin, en önemli konuların ele alınabileceği 

şekilde kısaltılması;
 Çözümlerin 5. Dünya Su Forumu haftasında gerçekleştirilecek 

görüşmelerde tartışılmak üzere bildirilmesi talep edilecektir.

Forumun siyasi sonuçlarını etkileyecek bölgesel katkılar, yapılacak 
bazı koordinasyon toplantıları sonucu ortaya çıkacaktır. Bölgesel 
süreçler bu şekilde tematik ve siyasi sürece, Forumun bu temel 
iki unsurunun etkin bir şekilde birleştirilmesini sağlayarak önemli 
bir katkıda bulunacaktır.

Bölgesel süreçler ne tasarım ne de uygulama açısından 
homojendir. Her bölge, bölgenin tüm sektörlerinden ve her 
köşesinden çeşitli paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan belirli 
bir örgüt veya örgütler grubu tarafından koordine edilmektedir. 
Bölgesel süreçlerinize nasıl katkıda bulunacağınız ve gelişimlerini 
nasıl izleyeceğiniz konusunda daha fazla bilgi için www.
worldwaterforum5.org adresindeki 5. Dünya Su Forumu web 
sitesine bakınız veya regions@worldwaterforum5.org adresine 
yazınız.

Siyasi Süreç
5. Dünya Su Forumu, devlet veya hükümet başkanları, yerel 
yöneticiler, parlamenterler ve bakanlar olmak üzere dört siyasi 
grubun içinde ve arasında bir diyalog yaratma arayışı içinde 
olacaktır. 5. Dünya Su Forumu’nun katılımcılarının yanı sıra, bu 
dört grup da, “İklim Değişkenliği / Değişikliği” de dahil olmak 
Üzere “Küresel Değişikliklere Yönelik Su Yönetimi Adaptasyon 
Stratejileri”ni tartışmak amacıyla bir araya geleceklerdir.

Sınırlı sayıda davetli ile gerçekleştirilecek Devlet/Hükümet 
Başkanları Toplantısı, siyasi sürecin hükümetler ayağının 
manşetini oluşturacaktır. Bu toplantının çıktısı, genel ilke ve 
değerleri içeren kısa bir “Çağrı” olacaktır.

Bakanlar Konferansı, siyasi sürecin en önemli faaliyetlerinden 
biridir. Esasen Sudan sorumlu
Bakanlara yönelik bulunmakla birlikte, ilgili tüm bakanların 
katılımına açık olacaktır. Bakanlar Konferansı kapsamlı bir hazırlık 
süreci sonucunda bir eylem gündemi hazırlayacaktır.

Parlamenterler suyla ilgili yasaların ve sözleşmelerin daha 
iyi bir şekilde uygulanabilmesi için öneriler hazırlanmasına 
yönelik tartışmalar gerçekleştireceklerdir. Bu tartışmaların 
sonuçları ulusal ve yerel yönetimlerle kurulacak diyaloglarda 
kullanılacaktır.

Yerel İdareler Süreci,  “İstanbul Kentsel Su Mutabakatı” isimli, 
Belediye başkanlarının taahhütlerini güçlendirmek ve yerel 
yönetimlerin karşılaştığı sorunları idari organların, yasa 
koyucuların ve uluslar arası toplumun dikkatine sunmak 
amacıyla tasarlanmış ilkeleri içeren, bağlayıcı olmayan bir belge 
üretecektir.

5. Dünya Su Forumu’nun Ana Bileşenlerine Genel Bakış

İ



Gündem 21 Temel Grupları
5. Dünya Su Forumu’nun düzenleyicileri, Gündem 21’in Temel 
Grupları’nın katılımını teşvik etmeyi istemektedirler. Kadınlar, 
gençler ve çocuklar, iş dünyası ve sanayi, yerel yönetimler, bilim ve 
teknoloji, işçiler ve işçi sendikaları, yerli halk, çiftçiler ve STK’lardan 
oluşan dokuz temel grubun Forumun farklı platformlarına entegre 
olmasını sağlamak için özel gayret gösterilecektir. Daha fazla bilgi 
için majorgroups@worldwaterforum5.org.

Gençlik Dünya Su Forumu
Uluslararası gençlik örgütlerinin, yerel gençlik örgütlerinin de 
desteğini alarak düzenlediği Dünya Gençlik Su Forumu, genç 
insanlara bir forum organize etmenin zorlukları konusunda 
deneyim kazanma olanağı sağlamaktadır. Gençlik Forumu, 
5.Dünya Su Forumu’yla paralel olarak düzenlenecektir. Dünyanın 
her tarafından yaşıtlarıyla koordinasyon içinde çalışan katılımcılar, 
iki forumun oturumları arasında sürekli ve dinamik bir etkileşim 
sağlayacaklardır. En son bilgiler için www.worldwaterforum5.org 
web sitesini kontrol ediniz.

5. Dünya Su Forumu düzenleyicileri dünyadaki su yönetiminin 
geliştirilmesiyle ilgili farklılıkları birleştirmek amacıyla Sanal Buluşma 
Alanı’nı yenilikçi teknolojileri kullanarak oluşturmuşlardır. Bu alan 
hazırlık süreci boyunca, Forum sırasında ve sonrasında katılımınız 
açısından çok önemli bir rol üstlenecektir. Forumla ilgili tüm konular 
ve süreçler hakkında güncel bilgiler bulmanızı sağlayacak ve aynı 
zamanda dünyanın her tarafından su sektörünün içinde veya dışında 
olan diğer profesyonellerle özgürce fikir alışverişi yapmanıza yardımcı 
olacaktır. Sanal Buluşma Alanı üzerinde birkaç kısa tıklama ile şunları 
yapabileceksiniz:

Fikir Alışverişi ve Erişim
 Oturumlar, sonuçlar, örgütler, hazırlık toplantıları ve “Su – Kim 

kimdir?” hakkında bilgi alın;
 On-line anketlere katılarak 5. Dünya Su Forumu’nun 

geliştirilmesine yardımcı olun;
 Forumun temaları, konuları ve oturumları hakkında katılımcılarla 

tartışarak fikir alışverişinde bulunun, su ve Forumla ilgili konularda 
sorularınıza yanıt arayın veya başkalarının sorularını yanıtlayın;

 Forum temalarıyla ilgili web tabanlı bir ansiklopedi olan “Water-
Wiki”ye katkıda bulunun veya danışın;

 Foruma ilişkin, sizi en çok ilgilendiren konularda en son bilgileri 
aldığınızdan emin olmak amacıyla RSS kaynakları oluşturun.

Kayıt ve Güncelleme
 5. Dünya Su Forumu haftasına katılım için kaydolun;
 Foruma katkı için önerilerinizi sunun;
 Dünya Su Sergisi ve Su Fuarı’nda bir stand tutun veya çeşitli su 

ödülleri için adaylığınızı koyun;
 Kişisel profiliniz, uzmanlık alanlarınız ve suyla ilgili faaliyetleriniz, 

diğer sistem kullanıcıları tarafından araştırılabilsin. Ayrıca; 
eylemler, programlar, etkinlikler, raporlar ve makaleler de 
dahil olmak üzere verilerinizi güncelleyin, böylece diğer sistem 
kullanıcılarının erişebilmesini sağlayın.

İşbirliği ve Katkı
5. Dünya Su Forumu oturumlarının hazırlanmasında yer alan çalışma 
gruplarının üyeleri için; Sanal Buluşma Alanı aynı zamanda coğrafi, 
saat ve dil engellerinin ötesindeki bir dünyaya erişim sağlayan şifre 
korumalı ortak bir portala giriş noktasıdır. İşlevselliklerden bazıları:
 Çalışma grubunuzun faaliyetleriyle ilgili bilgiler içeren kişisel ana 

sayfanıza erişim,
 Çalışma grubunuzun diğer üyeleriyle belge oluşturmak ve bu 

belgeleri ortak bir alanda toplama olanağı,
 Çalışma grubunuzun üyeleriyle kolay iletişim kurmanız için gerçek 

zamanlı sohbet,
 Grubunuzun ortak çalışması için gündem ve çalışma planlayıcısı.

Sanal Toplantı Alanı’na Kayıt Olun – Hazırlık Sürecine Katılın

Dünya Su Sergisi
Dünya Su Sergisi hizmetlerini, ürünlerini, faaliyetlerini ve çalışmalarını 
sergilemek isteyen suyla ilgili şirketlerin katılması nedeniyle kapsamlı 
bir alan olacaktır. Bu sergi, su girişimciliğinin ifade edilmesine olanak 
sağlamayı amaçlamaktadır ve yeni su teknolojilerinin arzı ile talebi 
arasında köprü işlevi görmektedir. Ayrıntılı bilgileri Nisan 2008’den 
itibare www.worldwaterforum5.org adresinde bulabilir veya   
expo@worldwaterforum5.org. adresinden e-posta yoluyla 
öğrenilebilirsiniz.

Su Fuarı
Su Fuarı, suyla ilgili konularda farklı türden kültürel, sosyal ve eğitim 
faaliyetlerinin sunumuna açık olacaktır. Su Fuarı için bir festival 
havası yaratmaya çalışan çok paydaşlı faaliyetler arasında “Afiş 
Sergisi”, “Uluslar arası Su ve Film Etkinlikleri” (www.riec-iwfe.org or  
www.i-s-w.org), “Küresel Su Eğitim Köyü”  
(gwev@worldwaterforum5.org), “Öğrenme Merkezi”, bağlantı 
kurma alanları, yan etkinlikler, suyla ilgili performanslar, fotoğraf 
sergisi ve su temalarıyla ilgili etnik gösteriler bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgileri Nisan 2008’den itibaren www.worldwaterforum5.
orgadresinde bulabilir veya fair@worldwaterforum5.org 
adresinden e-posta yoluyla öğrenilebilirsiniz..

http://portal.worldwaterforum5.org



FARKLILIKLARIN
SUDA 

YAKINLAŞMASI

5. DÜNYA SU FORUMU

Kayıt ve Akreditasyon Süreci
5. Dünya Su Forumu’na kaydolmak için konaklama ile 
turistik etkinliklerin yanı sıra, on-line ödeme olanaklarını 
içeren kayıt formunu doldurunuz. Bu forma, 5. Dünya 
Su Forumu’nun web sitesindeki kayıt bölümünde yer 
alan Sanal Buluşma Alanı’ndan ulaşabilirsiniz. On-line 
kayıt ve ön ödeme, Forum sırasındaki akreditasyonun 
hızlı olmasını sağlayacaktır. Katılımcılar aynı zamanda 
Atatürk Havalimanı’nda ve Feshane Kayıt Merkezi’nde 
on-site kayıt yaptırabilirler.

Vize Bilgisi
5. Dünya Su Forumu’nun ortak düzenleyicileri, 
katılımcıların teyidini aldıktan sonra e-posta yoluyla 
bir davet mektubu gönderebilir. Bu durum vize alma 
prosedürünü kolaylaştıracaktır. Vize işlemleriyle ilgili 
ayrıntılı güncel bilgiler, 5. Dünya Su Forumu’nun web 
sitesinde mevcuttur.

5. Dünya Su Forumu için Gazeteci Akreditasyonu
Gazeteciler için kayıtlar 5. Dünya Su Forumu’nun web 
sitesindeki sanal basın odasında Forum süresince açık 
olacaktır: www.worldwaterforum5.org..

Su Ödülleri
5. Dünya Su Forumu bünyesinde dört saygın su ödülü 
verilecektir. Farklı amaçlara, kapsamlara ve parasal 
büyüklüğe sahip bu ödüllerin tümü dünya suyuna 
yapılan önemli katkılar nedeniyle verilecektir. Bu 
ödüllerle ilgili başvuru prosedürü ve koşullar için,  
www.worldwaterforum5.org adresini ziyaret ediniz.

Kral II. Hassan Büyük Dünya Su Ödülü
Kral II. Hasan Büyük Dünya Su Ödülü, teması “Su Kaynakları 
Yönetimi ve Gelişimi Alanlarında İşbirliği ve Dayanışma” 
olan uluslararası bir ödüldür. 

Kyoto Büyük Dünya Su Ödülü
Kyoto Büyük Dünya Su Ödülü’nün amacı, toplulukların ve 
bölgelerin kritik su ihtiyaçlarını karşılamak için halk arasında 
çalışma yürüten birey veya örgütleri onurlandırmaktır. 

“Compromiso México” Su Ödülü
“Compromiso México” Su Ödülü, İçme suyu, kanalizasyon 
ve sanitasyon üzerinde olumlu etkisi olan en iyi yerel 
yönetim politikalarına verilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü, medya 
sektörüne yönelik bir ödül olup; medya mensuplarının su 
konusunda yayınlanmış çalışmalarına verilecektir.

Değişen Dünyada Suyun Yeri 
Neresidir?

Başlıkta yer alan soru, insanoğlunun kendisine 
rağmen, küresel değişimler bağlamında 
yanıtlaması gereken bir sorudur. 5.Dünya Su 
Forumu her şeyden önce diyaloğa, dinleme 
yeteneğine ve karşılıklı saygıya dayanan 
siyasal çözümler önermek için tasarlanmıştır. 

Sizleri, açıklık ve hoşgörü Forumu olan bu 5. Dünya Su Forumu’na 
katılmaya çağırıyoruz. Davetlisiniz, sizi sıcak bir karşılama bekliyor.

Loïc Fauchon, Dünya Su Konseyi Başkanı 

Çevre Dostu Forum Girişimi
Çevre Dostu Forum Girişimi, 
5. Dünya Su Forumu’nda uygulanacak yeni 
süreçlerden biridir. Bu girişimin amacı; 
organizasyonun düzenlenmesinden ve hazırlık 
süreçlerinden kaynaklanan atık ve salınımların 
çevreye olan etkisini azaltmaktır.

Mart 16-22, 2009

2. Duyurunun tamamını  
www.worldwaterforum5.org  

adresinden on-line olarak 
temin edebilirsiniz.


