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Dünya Su Konseyi (WWC)  
  

Dünya Su Konseyi  
Başkanı: 
Loïc Fauchon  

Dünya Su Konseyi (WWC) uluslararası ve çok paydaşlı bir platformdur. 1996 

yılında su alanındaki ünlü uzmanların ve uluslararası kuruluşların girişimiyle 

uluslararası topluluğun su meseleleri konusunda artan kaygılarına yanıt vermek 

üzere kurulmuştur. Dünya Su Konseyi’nin misyonu “Dünya üzerindeki bütün 

canlıların yararına çevresel bir sürdürülebilirlik temeli üzerinde suyun bütün 

boyutlarıyla etkili bir şekilde korunması, geliştirilmesi, planlanması, yönetimi ve 

kullanımını kolaylaştırmak için en üst düzey karar mercileri dâhil, bütün 

düzeylerde farkındalık yaratmak, siyasi sorumluluk oluşturmak ve kritik su 

meselelerinde eylem başlatmaktır.” Tecrübelerin paylaşılmasını ve tartışmaları 

teşvik eden bir platform sağlayan Konsey, böylece su topluluğundaki bütün 

paydaşlar arasında su hizmetleri yönetimi ve su kaynakları konusunda ortak bir 

stratejik vizyon oluşturmayı hedeflemektedir. Bu süreç içinde Konsey, Dünya Su 

Forumunu oluşturan girişim ve faaliyetlere öncülük etmektedir.  

  

Dünya Su Konseyi Merkezi: 

Dünya Su Konseyi  

Espace Gaymard, 2–4 Place d’Arvieux 13002 Marsilya, FRANSA 

Tel : + 334 919 94100 

Faks: + 334 919 94101 

 

 

 

Dünya Su Konseyi  
İcra Direktörü: 
Daniel Zimmer 



 

5. Dünya Su Forumu 
 

Her üç yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu, dünyanın 

her gün karşılaştığı suyla ilgili problemlere sürdürülebilir 

çözümler bulunabilmesi için, farklı çevrelerden insanları 

bir araya getirmektedir. Forum, su sektörünün içinden ve 

dışından bireylerin birbiriyle etkileşime girebileceği, 

müzakere edebileceği ve suya ilişkin sorunların daha çok 

bilincine vararak, bunlara çözümler bulabileceği 

uluslararası bir platformdur. Bu platform, Bakanlara, yerel 

yöneticilere ve Parlamenterlere; kendi görüşlerini, uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri ile 

karşılaştırma imkânı sağlamaktadır.  

 

 

Dünya Su Konseyi’nin başarıları arasında, Birleşmiş Milletlerin Milenyum 

Kalkınma Hedefleri doğrultusunda dünya liderlerinin,  karar alıcıların,  uluslararası 

kuruluşların, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gündemlerine; 

utive Secretary:
Mr. Daniel 
Dünya Su Vizyonu, su kaynaklarının sürdürülebilir korunumu ve temiz suya erişimi 

büyük ölçüde arttıracak politikaların ve metotların geliştirilmesi konularını 

almalarını sağlamak sayılabilir. Forumla tüm dünyada baş gösteren sorunların 

farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. Global dengesizlik ve bölgesel 

baskıların ve gelişmekte olan sosyal, ekonomik ve politik kargaşanın sonucu olan 

iklim değişiklikleri ve su kıtlığı dünya barışını ve insanların hayatını tehdit etmektedir. Dünya su konseyinin 

düzenlendiği şehirler sırasıyla Marakeş (1997), Lahey (2000), Kyoto (2003), ve Mexico City (2006)’dir. 

2009’daki 5. Dünya Su Forumu’na ise İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Forumun ana teması “Su İçin 

Farklılıkların Birleştirilmesi”, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’dan esinlenilerek 

belirlemiştir. Bu tema ile devletler, yerel yönetimler, uzmanlar ve dünyanın farklı kültürleri, bölgeleri, 

ülkeleri ve şehirlerinden insanlar arasında köprüler kurularak, kötüye giden su sorununun iyileştirilmesi, 

ortak problemlerimize ortak çözümler bulunması ve gelecekte muhtemel en kötü senaryo olan 2025 Su 

Krizine karşı önlemlerin alınması için işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyaçları vurgulanmaktadır.  
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5. Dünya Su Forumu 
Genel Sekreteri:  
Prof. Dr Oktay 
Tabasaran 



 

Önceki Forumlardan alınan derslerden faydalanmak ve küresel su topluluğundan daha fazla taahhüt elde 

etmek için Dünya Su Konseyi ve Türk eş-organizatörler, Forum hazırlıkları için gelişmiş bir çerçeve 

hazırlamışlardır.  Bu çerçeve; Program Komitesi, Siyasi Süreç Komitesi ve İletişim Komitesi olmak üzere üç 

stratejik komitenin çalışmalarına dayanmaktadır.  Bu üç komite de Türk hükümeti ve Dünya Su Konseyi 

üyelerinden eşit sayıda temsilciyle oluşturulmuştur ve daha üst seviyede Uluslararası Yönlendirme Komitesi 

tarafından izlenmektedirler. 

 

Dünya Su Günü 2008 (WWD2008)  

21 – 22 Mart 2008, İstanbul 
 

Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla belirlendiği gibi, her yıl 22 Mart günü 

gerçekleştirilmekte ve 1993’ten beri dünyanın farklı bölgelerinde artan bir önemle kutlanmaktadır. 1997’den 

beri her üç yılda bir, Dünya Su Konseyi tarafından düzenlenen ve Dünya Su Günü Haftası’nda 

gerçekleştirilen Dünya Su Forumu’na binlerce insan katılmaktadır. Foruma katılan temsilciler, uzmanlar ve 

sivil toplum kuruluşları, milyonlarca insanın güvenilir içme suyuna erişimlerinin olmaması ve ailelerin 

güvenilir suya erişiminde cinsiyetin rolü gibi konuları gündeme getirmişlerdir.  

 

2008 Dünya Su Günü, İstanbul’da üç günlük bir program şeklinde, Dünya Orman Günü ve Dünya 

Meteoroloji Günü ile birlikte kutlanacaktır. 2008 Dünya Su Günü Organizasyonunun koordinatörlüğünü ve 

kavram ve konu bazında içeriğinin geliştirilmesini 5.Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği üstlenirken, bu üç 

günlük faaliyetin organizasyonu, Dünya Su Konseyi, Türkiye Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülecektir. 

 

Bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Dünya Su Günü, 22 Mart günü öğleden sonra Yerel Yönetimler için 

Politik Sürecin Başlangıcı konulu belediye başkanları düzeyinde bir müzakereye ev sahipliği yapacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ, 2009 Dünya Su Forumu’nun politik sürecinde 

yer almaları ve Forumun yerel düzeyde politik gündeminin şekillenmesine katkı sağlamaları için dünyanın 

farklı bölgelerinden 30 şehri özel bir davetle foruma çağırmıştır. Katılan temsilciler forumda söz alarak kendi 

bölgelerini ve şehirlerini ilgilendiren temel meselelere bunun yanı sıra gelecek yıllar için oluşturulacak 

politik kararlar ve taahhütlerle ilgili taslaklara katkı sağlayacaklardır. 

 

5.Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği: 

DSI IVX. Bölge Müdürlüğü Libadiye Cd. No:54 Pk.34636 Küçük Çamlıca İstanbul TÜRKİYE 

Tel: 0216 325 4992 

Faks: 0216 428 09 92 

e-mail: info@worldwaterforum5.org

3/4 

web:    www.worldwaterforum5.org  

mailto:info@worldwaterforum5.org
http://www.worldwaterforum5.org/


 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi   
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Roma İmparatorluğu’nun, Bizans’ın ve 

Osmanlı İmparatorluğu’nun eski başkenti olan; Türkiye ekonomisinin ve 

sosyo-kültürel hayatın kalbi konumunda ve 12 milyondan fazla nüfusa sahip 

İstanbul şehrinin yerel yönetimidir. Yönetimin en üst düzeyinde, seçimlerle 

başa gelen Belediye Başkanı, Belediyeyi temsil eder ve Belediye Meclisi ve 

Yürütme Komitesiyle birlikte alınan politik kararları uygular. Belediyenin 

Genel Sekreterliği, işlerin günü gününe takibinden sorumludur.  

 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı:  
Dr. Kadir Topbaş 

Büyükşehir Belediyesi, Belediye Master Planı’nı onaylar ve bölge 

belediyelerini denetler. Yapıların ve temel alt yapıların yönetilmesini (su, 

kanalizasyon, katı atıklar, gaz ve merkezi ısıtma sistemleri); yolların, caddelerin, köprülerin,  meydanların 

yapımı ve bakımını; itfaiye, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, çevre bakımı vb. hizmetlerin devamını 

sağlar. Türkiye’nin yerel yönetimlerdeki ikili idare şekli nedeniyle, “vilayet yönetimi” adı altında başka bir 

yerel yönetim daha mevcuttur. Vilayet yönetimi; emniyet, her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, hava 

alanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütün çalışmalarını denetler. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Dış İlişkiler Müdürlüğü 

Şehzadebaşı Cd. No:25 34478 Saraçhane İstanbul, TÜRKİYE 

Tel:   0212 455 21 85 

Faks: 0212 455 26 42 

e-mail (1): irelations@ibb.gov.tr  

e-mail (2): dep.foreignrelations@gmail.com  
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