
Türkiye 
Cumhuriyeti 
Başbakanlık 

Su Ödülü

Nasıl Başvurulur?

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’ne 
başvurular, sadece 5.Dünya Su Forumu 
Sanal Toplantı Alanı aracılığıyla yapılır. 

http://portal.worldwaterforum5.org  

Elektronik başvurular dışındaki başvurular kabul 
edilmez. Form sadece İngilizce ve Türkçe olarak 
doldurulmalıdır. 

soN Başvuru Tarİhİ 

Başvurular 31 Aralık 2008 tarihine kadar 
yapılabilir.
 

Ödül KomİTesİ

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.

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.  

Ödül Sekretaryası  

Ödül Sekretaryası, 5.Dünya Su Forumu Genel 
Sekreterliği’dir.

BİrİNCİ BasKı

www.worldwaterforum5.org/index.php?id=1890

İleTışım Bİlgİlerİ
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 
Su Ödülü Sekretaryası 
Telefon:  (+90) 216 325 4992 
E-mail: trpmwaterprize@worldwaterforum5.org
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ÖdülüN amaCı 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 mİKTarı

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.

5. düNya su Forumu aNa 
Teması “FarKlılıKlarıN 
suda yaKıNlaşması” İle 
İlİşKİ Kurulması 

Dünya Su Forumu, su sorunlarına verilen önemi, 
konuyla ilgili farkındalığı ve anlayışı artırma ve 
küresel su sorunlarına çözüm önerileri getirme 
amacı güden bir süreçtir.  

5. Dünya Su Forumu’nun hazırlık sürecine 
katılanların karşı karşıya oldukları güçlük, 
bu Forumu dünyada su yönetimi açısından 
bir dönüm noktası haline getirme sorunudur. 
Forum, farklı bakış açılarını anlama 
yeteneğimizi geliştirmek ve farklı çözümleri 
paylaşma fırsatını sunmak üzere dünyayı 
İstanbul’a taşıyacaktır. 

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. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’ne 
başvuran adaylar, çalışmalarını 5.Dünya Su 
Forumu ana teması olan “Farklılıkların Suda 
Yakınlaşması” (Bridging Divides for Water) 
teması ile ilişkilendireceklerdir.

aday ÇalışmalarıN TaNımı
Ulusal ve uluslararası basında, haber 
çalışması yayınlanmış her basın mensubu 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Su Ödülü’ne 
aday olabilir. 

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

Haberin; içerik yönünden orijinalliği, tatmin 1. 
ediciliği ve kalitesi
Haberin, kamuoyunda yarattığı etki 2. 
Haberin, açıklayıcı bir yazı ile 5.Dünya 3. 
Su Forumu’nun “Farklılıkların Suda 
Yakınlaşması” (Bridging Divides for Water) 
ana teması ile ilişkilendirilmesi.

Başvuruda gereKlİ 
doKümaNlar
Başvurularda talep edilen belgeler şu 
şekildedir:

Adayın Haber Çalışması (Sanal Toplantı 1. 
Alanı’na yüklenecektir.)
“5.Dünya Su Forumu Sanal Toplantı Alanı” 2. 
aracılığıyla doldurulmuş kayıt formu
Haber Çalışmasının 5.Dünya Su Forumu 3. 
ana teması olan “Farklılıkların Suda 
Yakınlaşması” (Bridging Divides for Water) 
ile nasıl ilişkilendirildiğini anlatan bir yazı. 
(400 kelime civarı)
Özgeçmiş- CV (Sanal Toplantı Alanı’na 4. 
yüklenecektir.)

BaşvuruNuzu hemeN 
şİmdİ yapmaK İÇİN:
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