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5. DÜNYA SU FORUMU’NDA İLK KEZ   

T.C. BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ VERİLECEK 

 

İstanbul’un dünya su başkenti olacağı 16-22 Mart 2009 tarihlerindeki 

5.Dünya Su Forumu basın bilgilendirme toplantısı Su Ada’da düzenlendi. 

Forum’da ilk kez  T.C. Başbakanlık Su ödülü verileceği açıklandı.  

T.C. Başbakanlık Su Ödülü suyla ilgili sorunlarda toplum bilincini artıran, 

5.Dünya Su Forumu’nun “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” temasını esas alan 

haber çalışmalarıyla iki medya  temsilcisine verilecek. 40 bin euroluk ödül Türk 

ve yabancı temsilciler arasında paylaştırılacak. Önde gelen uzmanlar, basın 

yöneticilerinin yer alacağı Başbakanlık Su Ödülü jürisi için adaylar belirleniyor. 

Ödül başvuru tarihi daha sonra duyurulacak. Başvurular iletişim platformu Sanal 

Buluşma Alanı’ndan(http://portal.worldwaterforum5.org)  yapılacak.  

“5.Dünya Su Forumu”nun yerli ve yabancı basını buluşturan davetinde  

uluslararası en büyük su organizasyonunun özellikleri ve diğer forumlardan 

farklılıkları anlatıldı. Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un kültürleri, kıtaları ve 

halkları buluşturan konumunun  “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” temasını 

getirdiği ve su kaynaklarının yönetimindeki görüş ayrılıklarının aşılmasında umut 

olacağı belirtildi.   

Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon ve  5.Dünya Su Forumu Genel 

Sekreteri Prof. Dr. Oktay Tabasaran ve Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.Ahmet 

Saatçi  kısa bir brifingin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Su kaynakları 

ve yönetimi, kuraklığın yol açtığı küresel değişimler, enerji, tarım, gıda gibi suya 

doğrudan bağımlı sektörler, yeni teknolojiler, çözüm önerileri gündeme geldi. 



Dünya Su Konseyi (WWC), Devlet Su İşleri (DSİ), İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) ortaklığında, 

Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi ile Feshane’de gerçekleşecek 5.Dünya Su 

Forumu’nun T.C.Başbakanlık Su Ödülü’nün yanı sıra diğer ilkleri şöyle sıralandı: 

*DEVLET BAŞKANLARI : Siyasi Süreç ve Bakanlar Konferansı ilk kez bir 

forumda devlet ya da hükümet başkanlarını bir araya getirecek. Liderler, yerel 

yöneticiler, parlamenterler ve bakanlarla birlikte “İklim Değişikliğiyle birlikte 

Küresel Değişimlerde Su Yönetimi Stratejileri”ni ele alacaklar ve eyleme dönük 

siyasi iradeyi yaratmayı hedefleyecekler. 

* TEMEL GRUPLAR : Türkiye’nin taraf olduğu  Yerel Gündem 21 çerçevesinde 9 

temel grubun sistematik katılımını sağlamak  amaçlanıyor.  Kadınlar, gençler  ve 

çocuklar, iş dünyası ve sanayi, yerel yönetimler, bilim ve teknoloji, işçiler ve işçi 

sendikaları, yerli halk, çiftçiler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan temel 

grupların Forum’un farklı platformlarında yer alması için yoğun çaba harcanıyor. 

* YEŞİL FORUM:  Yeşil Forum İnisiyatifi 5.Dünya Su Forumu’nun doğa dostu   

olduğu mesajını veriyor.  Forum ve hazırlık sürecinde atık ve salınımların 

azaltılmasını hedefliyor. 5.Dünya Su Forumu her bir katılımcı için bir ağaç 

dikmeyi taahhüt ediyor. 

* İSTANBUL KENTSEL SU MUTABAKATI: Siyasi Süreç başlığında bir araya  

gelecek yerel yöneticiler İstanbul Kentsel Su Mutabakatı’nı imzalayacak.   

Belediye başkanlarının su yönetimi taahhütlerini içeren bir uzlaşma metni olan 

İstanbul Kentsel Su Mutabakatı’nın bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak yerel 

yönetimlerin su sorunlarına ve çözüm arayışlarına  hükümetlerin, 

parlamenterlerin ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefliyor. 

 
 
KİRLİ SULARDAN  HER GÜN 4500 ÇOCUK ÖLÜYOR 

Dünya Su Forumu 3 yıllık bir hazırlık sürecini kapsıyor. Bölgesel, ulusal, 

uluslararası toplantıların sentezini oluşturuyor. Stockholm Su Haftası’na, EXPO 

Zaragoza’ya katılan 5.Dünya Su Forumu temsilcileri, 7-12 Eylül’de Viyana’da 

Uluslararası Su Derneği’nin (IWA) Sürdürülebilir Su Yönetimi Konferansı’nda, 11-



12 Eylül’de Paris’te Siyasi Süreç ilk hazırlık toplantısında yer alacak. 11-12 

Eylül’de Konya Kapalı Havzası Yeraltı  Suyu ve Kuraklık Konferansı’na da katılım 

olacak. Yarın(9 Eylül) ise TÜSİAD’ın  Ceylan Intercontinental Hotel’de 

‘Sürdürülebilir Su Yönetimi Konferansı’nda Dünya Su Konseyi Başkanı Loic 

Fauchon ve 5.Dünya Su Forumu Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Tabasaran birer 

konuşma yapacak. 

Fas, Hollanda,  Japonya  ve Meksika’dan  sonra  İstanbul’a gelecek Dünya 

Su Forumu  2009’a damgasını vuracak.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine 

göre, yeryüzünde 1.1 milyar insan (dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si) temiz 

içme suyu bulamıyor, 2.6 milyar insanın tuvaleti yok, suların neden olduğu 

hastalıklardan her gün 4500 çocuk ölüyor. Her yıl su kaynaklı ölümler yaklaşık 5 

milyon can alıyor. Bu korkunç gerçekler 5.Dünya Su Forumu’nun önemini bir kez  

daha ortaya koyuyor. Bakanlar, yerel yöneticiler, akademisyenler, sivil toplum 

örgütleri, kısaca herkese açık Forum’a kayıtlar sürerken, 30 Eylül’e kadar Sanal 

Buluşma Alanı’ndan(http://portal.worldwaterforum5.org) hazırlık aşamasına 

katkıda bulunulabilir. 


