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Kral II. Hassan Dünya Büyük Su Ödülü Kuralları  
 

 
 
1. Görev 
 
Majesteleri Merhum Kral II. Hassan’ın su kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımı 
konusundaki ilgisi, liderliği ve işbirliğini, sağlam yöneticiliği teşvik eden yaklaşımı göz 
önünde bulundurularak, 
 
Majestelerinin uluslararası toplumu, su kaynaklarının ülkeler arasında birbirine bağımlılık ve 
dayanışmayı tesis edecek şekilde yönetmeye yönelik çağrısı göz önünde bulundurularak, 
 
Dünya Su Konseyinin farkındalık yaratmaya yönelik gayretini de göz önünde bulundurarak, 
 
Kral II. Hassan Dünya Su Büyük Ödülü (bundan sonra Ödül olarak anılacaktır) Dünya Su 
Konseyi (bundan sonra Konsey olarak anılacaktır) ve Fas Hükümeti’nin Fas Kralı Majesteleri 
II. Hassan anısına başlattıkları müşterek bir girişimidir. 
 
Bu anlaşma Mart 2000’deki 7. Konsey Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanmıştır. 
 
Ödül yukarıdaki özellikleri ve Konseyin belirtilen hedefleriyle açıkça ilişkili olacaktır: 
 

• Dünyadaki su durumu ile ilgili değerlendirmelere dayanarak su konusunda yerel, 
bölgesel ve küresel öneme sahip meseleleri belirlemek; 

• Karar aşamalarının tamamında, en üst düzey yetkililerden halka kadar her aşamada 
kritik su meseleleri ile ilgili farkındalık oluşturmak; 

• Bütünleşik su kaynakları yönetimi ile ilgili ortak bir stratejik görüş oluşturmak 
amacıyla sürdürülebilir temelde bir forum gerçekleştirmek ve dünya genelinde bu 
konuda etkili politikalar ve stratejilerin uygulanabilirliğini artırmak; 

• Kurumlara ve karar mercilerine sürdürülebilir su kaynakları yönetimi için kapsamlı 
politika ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak amacıyla çevre, toplum ve cinsiyet 
eşitliğini de gözeterek danışmanlık ve bilgi hizmeti sunmak; 

• Sınır ötesi sularla ilgili konuların çözümüne katkıda bulunmak. 
 
 

2. Ödülün Konusu 
 
Ödülün genel konusu, Majesteleri Kral II. Hassan’ın anısına, su kaynaklarının geliştirilmesi 
ve kullanımında işbirliği ve güvenli yönetim olacaktır. 
 
Ödül Komitesi her ödül döneminde gelecekle ilgili belli konular geliştirebilir ancak ödül 
konusu her zaman işbirliği ve kalkınmayı yansıtmalıdır. 
 
Katkılar su kaynakları alanındaki bütün faaliyetlerle ilgili olabilir: bilimsel, ekonomik, teknik, 
çevresel, toplumsal, kurumsal, kültürel ve politik. 
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3. Ödülün Veriliş Sıklığı 
 
Ödül her üç yılda bir ve Dünya Su Forumu (bundan sonra Forum olarak anılacak) ile aynı 
dönemde verilmektedir.  
 

4. Ödülün Değeri 
 
Ödülün mevcut değeri 100,000 Dolardır ve ödül Fas Hükümeti tarafından sağlanmaktadır.  
 
Ayrıca, Ödül Sahibine tamamı Fas Hükümeti tarafından karşılanacak bir plaket ve sertifika 
verilecektir.  
 

5. Organizasyon  
 
Ödül döngüsünde dört organ bulunmaktadır: Ödül Komitesi, Jüri Heyeti, Tanıtım Komisyonu 
ve Ödül Sekreterliği. 
 
 5.1  Ödül Komitesi 
 
Komite, Ödül’ün genel planlama ve yönetiminden sorumludur. 
 
Komiteye Fas Arazi Kullanım Planlaması, Su Kullanımı ve Çevre Bakanı Başkanlık 
etmektedir ve Komitede Fas Hükümeti ile Konsey tarafından seçilen üç üyeden oluşmaktadır.  
 
Başkanın onayına bağlı olarak Komite faaliyetlerine ek danışmanlar da dahil edilebilmektedir 
(örn. Konsey İdari Müdürü ve Forum Genel Sekreteri) 
 
Komite, Jüri Heyeti ve Tanıtım Komisyonunun seçilmesinden sorumludur. 
 
Jüri Heyetinin adayları belli standartlara göre değerlendirebilmesini sağlamak amacıyla 
adaylar için belli kriterler geliştirmekle yükümlüdür. 
 
Ödül Komitesi, Jüri Heyetiyle istişarelerinin ardından ödülü alacak kişiyi seçme nedenlerini 
içeren bir açıklama hazırlayacaktır. Bu açıklama Ödül Töreninde sunulacaktır. 
 
Ödül Komitesi gönüllülük temelinde çalışmalarda bulunacaktır. Azami iki Komite 
toplantısının giderleri için bir meblağ tahsis edilecektir. 
 
 5.2   Jüri Heyeti 
 
Uluslararası Jüri Heyeti, Konsey tarafından önerilen, Ödül Komitesi ve Jüri Heyetine 
başkanlık edecek olan Ödül Komitesi Başkanı tarafından onaylanan yedi üst düzey kişiden 
oluşmaktadır. 
 
Heyet, adayların Aday Önerileri kurallarına uygun olan ve Ödül Komitesi kriterlerine göre 
seçilen yazılı önerileri değerlendirerek bir seçim yapacaktır. En yüksek liyakat sahibi olan 
öneriler Heyete sunulacaktır. 
 
Heyet, Ödül Komitesi tarafından onaylanan Aday Önerilerini Ödül Töreninden beş ay önce 
teslim edilecektir. 
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Heyet üyelerinden herhangi biri belli bir aday ile ilgili daha fazla bilgi talebinde bulunabilir. 
 
Ödül Töreninden iki ay önce yapılacak özel bir toplantıda Heyet kazananı seçecektir. 
 
Heyet, ödülü paylaşmak üzere birden fazla adayı kazanan ilan edebilir. 
 
Kazanın belirlendiği karar genelde oy birliğiyle alınır. Oy birliğinin gerçekleşmediği 
durumlarda karar her Heyet üyesinin bir oy kullanacağı seçimde çoğunluğun kararına göre 
seçilir. 
 
Oyların eşit çıkması durumunda Başkan nihai kararı verecektir. Bu süreç sonunda çıkan karar 
nihaidir. 
 
Heyet üyelerinden herhangi biri toplantıya katılamadığında oyu Heyet Başkanına geçecektir. 
 
Jüri Heyeti üyeleri gönüllü olarak görev yapacaklardır. 
 
 5.3  Tanıtım Komisyonu 
 
Tanıtım Komisyonu adaylara davet, ödülün alınması, sertifikanın oluşturulması, medya 
ilişkileri, Ödülün duyurulması, Ödül Töreninin, Basın Toplantısının ve Ödül Yemeğinin 
koordinasyonu ve organizasyonundan sorumlu olacaktır. 
 
Tanıtım Komisyonu; 
 

• Harici bilgi için Ödülün genel bir tanıtımını hazırlayacak. 
• Ödülün, Konseyin web sitesinde ve Konseye ait diğer medya araçlarında tanıtımından, 

ödül öncesi ve sonrasında basın bültenlerinin organizasyonundan sorumlu olacak. 
• Ödülün, Konsey Bütçesine göre tanıtımı için harici medyanın kullanılması ile ilgili 

gider ve öncelikleri yönetecek. 
• Ödül Komitesinin kararıyla, ödülün verilmesinden en az üç ay önce plaket ve 

sertifikayı seçecek. 
• Forum organizatörleri ile işbirliği içinde  Ödül Töreni ve Yemeğini organize edecek. 
• Forum organizatörleri ile işbirliği içinde ödülün verildiği gün bir Basın Toplantısı 

düzenleyecektir. 
 
Tanıtım Komisyonu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır: 
 

- Ödül Komitesinden: Başkan ve Başkan Yardımcılığı için iki üye 
- Konseyden: İdari Müdür, Medya Koordinatörü, Ödül Sekreterliği 

Koordinatörü 
- Forumdan: Forum Genel Sekreteri, Medya Koordinatörü, Tören Koordinatörü, 

ve bir sonraki Forum için bir bağlantı noktası.  
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5.4  Ödül Sekreterliği ve Yazışma Adresi 
 
Ödül için resmi adres Konseyin Marsilya’daki Genel Merkezi olacaktır. 
 
Ödül Sekreterliği, Konsey personelinden oluşacak ve İdari Müdür, bir Ödül Koordinatörü ve 
bir İdareci tarafından yönetilecektir. 
 
Ödül Sekreterliği: 
 

• Ödülle ilgili genel yazışmaları yürütmek. 
• Ödül programı için ayrıntılı bir taslak hazırlamak. 
• Bütün Aday önerilerini kaydetmek, alındığını bildirmek ve Ödül Komitesine iletmek. 
• Ödülle ilgili harcamaların ayrıntılı dökümünü tutmak. 
• Basın bültenleri ve Ödül Basın Toplantısı için basın temas noktalarını bir veritabanı 

altında toplamak ve yönetmekle yükümlüdür. 
 
 

6. İdare ve Tanıtım Bütçesi 
 
Her ödül sürecinde Ödül Komitesi ödülün tanıtım ve idaresi için geçici bir bütçe 
hazırlayacaktır. Konseyin Yönetim Kurulu bu bütçeyi onaylayacaktır. 
 
Komite ve Jüri Heyeti üyeleri, ödül organizasyonunda gönüllü olarak görev yapacaklardır. 
 
Seyahat giderleri Jüri Heyetinin bir toplantısı için Konsey Bütçesi üzerinden, azami iki 
toplantı için ise Ödül Komitesi üzerinden karşılanacaktır. 
 
Özel toplantılardan mümkün olduğunca kaçınılacak, Komite, Konsey Yönetim Kurulu’nun 
planlanmış toplantıları sırasında bir araya gelme fırsatı yakalayacaklardır.  
 
Konsey ve Dünya Su Forumu personeli Ödül bütçesinden yararlanamayacaklardır. Buradaki 
tek ek harcama, her ikisi de Fas Hükümeti tarafından sağlanacak olan Plaket ve Sertifika ile 
Ödülün belirlenen medya kanallarıyla tanıtımında yapılan harcamadır. 
 
Fas Krallığı Hükümeti, plaketin tasarımı ve üretimi ile ilgili harcamaları üstlenmektedir. 
 
Konsey, ödülü kazanan adayın Foruma veya Forum bünyesindeki etkinliklere katılımı ile 
ilgili harcamaları karşılamalıdır. 
 
Konsey, törenle ilgili olan ve kendisi tarafından karşılanmayan harcamaların Dünya Su 
Forumu organizatörleri tarafından karşılanmasını sağlamakla yükümlüdür. 
 
Konsey, Dünya Su Forumu organizatörlerinin Ödülün Forum genelinde tanıtımı için uygun 
konum tahsis etmesini sağlamakla yükümlüdür. 
 

7. Adayların Tanıtımı: 
 
Ödül; bu ödülün konusuna önemli katkılar yapan bireylere, bireylerden oluşan gruplara, 
enstitülere ya da örgütlere verilir. 
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8. Adayların Tayin Edilmesi: 
 
Su kaynaklarıyla ilgisi olan her örgüt bir aday tayin edebilir. 
Adayların su ile ilgili son zamanlarda yapılan ödüllerde yer almamış olmaları gerekir. 
 
Aday tayin etmek için en son tarih, ödülün verileceği tarihten bir yıl önce 31 Temmuz 
tarihidir. 
 
Tayin eden kişinin, son tarihten önce,  tayin eden kişi ve adayın iletişim bilgilerini içeren, bir 
tayin formu doldurması gerekir: 
 

1. Adaylığı destekleyen iki referans mektubu (ikincisi tayin ediciden bağımsız olacak) 
2. Adayın, ödülün konusuna yaptığı katkıyı anlatan özet bir yazı. 

 
Öneriler, Ödül Komitesi tarafından onaylanır ve sonra Jüri heyetine gönderilir. Jüri heyeti, 
daha fazla destek bilgi talep edebilir. 
 
Adayların; uyrukları, ırkları, cinsiyetleri, dilleri, meslekleri ya da dinleri hiçbir önem taşımaz. 
 
Adayların; bireyler ya da örgütler olarak aşağıda adı geçen grupların bir üyesi olamamaları 
gerekir: 
 

• Ödül Komitesi 
• WWC bürosu 
• Tanıtım Komisyonu   
• Ödül sekreterliği  
• Jüri heyeti 

 

9. Ödülün Duyurulması: 
 
Jüri heyetinin kararının ardından, ödül kazanan kişi mektupla bilgilendirilir. Mektup ödül 
kazanan kişiyi, onur konuğu olarak yemeğe ve ödül törenine davet eder. Ödül Komitesi 
Başkanı ve Konsey Başkanı mektubu imzalar. 
 
Ödül sekreterliği, ödül kazanan kişilerin katılıp katılmayacaklarının teyidini ivedilikle yapar. 
 

10. Ödül Töreni: 
 
Ödül çeki, plaket ve sertifika (aşağıda, tamamına ödül deniyor) Forum’un açılış töreni 
sırasında yapılan özel bir törenle, ödül kazanan kişiye takdim edilir. Majesteleri Fas Kralı IV. 
Mohammed tarafından tayin edilen üst düzey bir yetkili, ödülü takdim eder. Ödül Komitesi 
Başkanı ya da onun belirlediği biri, ödül kazanan kişinin seçilme nedenlerini anlatan bir 
konuşma yapar. 
 
Forum programında en az 30 dakika, ödül törenine ayrılır. 
 
Konsey, Dünya Su Forumu organizatörlerinin, törenin tasarımı ve protokolü dahil, ödül töreni 
organizasyonu için tanıtım komisyonuna gerekli tüm desteği vereceğini taahhüt eder. 
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11. Basın Toplantısı: 
 
Tanıtım komisyonu, Forum organizatörleriyle işbirliği içinde, ödül töreniyle aynı gün içinde 
yapılacak, bir basın toplantısı düzenler. Ödül kazanan kişi ve ödül törenindeki diğer 
yetkililerle röportaj yapmak üzere, basın davet edilir. 
 
Basınının irtibat verileri, basın toplantısına davetli listesi hazırlarken kullanılmak üzere, daha 
önceden ödül sekreterliği tarafından kaydedilir. 
 
Basın toplantısı davetiyeleri, ödül töreninden bir ay önce gönderilir. 
 
Basın toplantısı, ödül töreninin hemen sonrasında yapılır. 
 
Basın mensupları, basın toplantısına katılmalarının bir mükâfatı olarak, ödül yemeğine davet 
edilir. 
 

12. Ödül Yemeği: 
 
Tanıtım komisyonu ve Forum organizatörleri, Forum esnasında, tercihen ödül töreniyle aynı 
gün, resmi bir akşam yemeği organize ederler. 
 
Onur konuğu, Ödül kazanan Kişidir. Seçkin konuk davetiyeleri (ücretsiz) şu kişiler içindir: 
Ödülü sunan kişi, Konsey Başkanı, Ödül Komitesi ve Jüri Heyeti Başkanı ve tüm üyeleri ve 
alt komisyon ve Forum organizatörlerinin belirlediği, basın ve medya’nın önemli mensupları. 
 
Fas Krallığı Yönetimi, yemeğin tüm maliyetini karşılar, maliyeti düşürmek için diğer 
insanlara da bilet satılabilir. 
 

13. Kuralların Değiştirilmesi: 
 
Konsey Guvernörler kurulunun onayıyla, ödül komitesi, ödül törenin tamamlanmasının 
ardından bu kuralları değiştirebilir. Ödül Komitesi, seçenekler üzerinde bir karar verecektir. 
 
14. Ödül Süresi: 
 
Konsey ve Fas Yönetiminin kararıyla, ödül her üç yılda bir verilmeye devam edecektir. 
 
 
 
 
 


