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TEMEL, ALTIN, PLATİN DERECELENDİRME 
Bir sahanın elde edebileceği üç AWS Standardı sertifikası seviyesi bulunur: Temel, Altın ve Platin. Tüm temel kriterler, sertifikasyon için minimum gereklilik olarak 
karşılanmalıdır. Gelişmiş kriterlere göre performans ek puanları ödül olarak kazanılabilir. Kazanılan puan arttıkça su yönetimi performansı ve AWS sertifika seviyesi 
de yükselir. 

İyi su temsilcilerinin sürekli iyileştirme arayışında olduğunu kabul etmek ve yerel su bağlamının sürekli değişen doğasına yanıt vermek için sürekli aksiyon 
taahhüdünde bulunmak amacıyla, gelişmiş kriterler ve üst düzey sertifikasyon yürürlüğe konmuştur. Bazı gösterge puanları, gösterge için emek ve başarı 
derecesini yansıtan olası puanları göstermektedir. Gösterge puanına kaç puan ayrılacağı saha ile istişare edilerek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun takdirine 
bağlıdır. 

Altın ve Platin statüsü, su yönetimi performanslarını elit seviyeye taşıyan sahaların ödülleridir/tanınmasıdır. Her sertifika seviyesi için gereken puanlar aşağıdaki 
gibi tüm Temel Göstergeler ve Gelişmiş Gösterge puanlarıdır: 

AWS Temel: 0 - 39 puan 

AWS Altın: 40 - 79 puan 

AWS Platin: 80 veya üstü puan 
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v2.0 Göstergesi v2.0 Gelişmiş Gösterge Metni v2.0 Puanları Notlar 

BİRİNCİ ADIM 
1.4.3 Menşe havza(lar)daki birincil girdilerin gömülü su kullanımı sayısal olarak belirtilmelidir. 7  

1.5.8 Sahanın havza düzeyinde su ile ilgili veri toplamayı destekleme ve üstlenme 
çabaları belirlenecektir 

4-7 4 puan almak için aşağıdakiler 
yapılmalıdır: 
• Toplanan gerçek zamanlı 

verilerle birlikte havza 
düzeyinde veri toplama 
planı geliştirin; 

 
Ayrıca ek puan 
kazanmak için: 
• İki veya daha fazla çeşitte 

suyla ilişkili harici verilerin 
toplanması; (+1) 

• En az bir tür verinin, 
sertifikalı yöntemlerle veya 
lisanslı test kuruluşları 
tarafından toplanması; 
(+1) 

• Verilerin paydaşlarla 
paylaşılması; (+1) 

1.5.9 Menşe havzalarının WASH hükmünün yeterliliği için birincil girdiler belirlenecektir 4  

1.6.3 Beklenen etkiler ve eğilimler dahil olmak üzere gelecekteki su sorunları belirlenecektir 3  
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1.6.4 Sahadan kaynaklanan potansiyel su ile ilgili sosyal etkiler belirlenecek, özellikle suya 

odaklanan bir sosyal etki değerlendirmesi ile yapılacaktır 
4  

İKİNCİ ADIM 
2.1.2 Göstergede 2.1.1'de belirtilen tüm gereklilikleri açıkça kapsayan bir beyan 

ve kuruluşun en üst düzey yürütme veya yönetim organı tarafından imzalanan ve 
kamuya açıklanan bir beyan belirlenecektir 

1  

2.3.3 Saha aynı havza içindeki diğer sahalarla (aynı kurumsal mülkiyet altında veya değil) 
ortaklık/su yönetimi faaliyetleri belirlenecek ve tanımlanacaktır 

4  

2.3.4 Sahanın başka havza(lar)daki diğer sahalarla (aynı kurumsal yapı altında veya 
başka bir kurumsal saha ile) ortaklık/su yönetimi faaliyetleri belirlenecektir 

4  

2.3.5 Sahanın su yönetim planında paydaşların mutabakatı aranır. En az bir hedef üzerinde 
fikir birliği mutabakat sağlanmalıdır. Üzerinde fikir birliği sağlanan ve paydaşların dahil 
olduğu hedeflerin bir listesi belirlenecektir 

7  

2.4.2 İklim değişikliği tahminleriyle bağlantılı su risklerini azaltmak veya bunlara uyum 
sağlamak için ilgili kamu sektörü ve altyapı kurumları ile koordinasyon içinde geliştirilen 
bir plan belirlenecektir 

6  

ÜÇÜNCÜ ADIM 
3.1.3 Saha tarafından seçilen referans tarihinden itibaren su yönetim kapasitesindeki 

gelişmelere ilişkin kanıtlar belirlenecektir 
2  

3.1.4 Saha tarafından havzanın iyi su yönetimine olumlu katkıda bulunduğuna dair fikir 
birliğini gösteren temsili bir paydaş yelpazesinden elde edilen kanıtlar belirlenecektir 

2  

3.3.4 Sosyal, kültürel ve çevresel ihtiyaçlar için gönüllü olarak yeniden tahsis edilen (saha 
su tasarruflarından) toplam su hacmi ölçülecektir 

6  
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3.5.2 Uygun olduğunda, saha tarafından seçilen bir başlangıç tarihinden itibaren kültürel 

değerler de dahil olmak üzere, işlevsiz veya ciddi şekilde bozulmuş Suyla İlgili Önemli 
Bölgeler için tamamlanmış restorasyonunun kanıtı belirlenecektir. 
Restorasyon bölgeleri saha dışında olsa da havza içinde olabilir 

6  

3.5.3 Sahanın havzadaki Suyla İlgili Önemli Bölgelerin sağlıklı durumuna olumlu katkıda 
bulunduğuna dair fikir birliğini gösteren temsili bir paydaş yelpazesinden elde edilen 
kanıtlar belirlenecektir 

2  

3.6.3 Paydaşlara güvenli içme suyuna erişim, yeterli sanitasyon ve hijyen bilinci 
sağlanmasını desteklemek için yürütülen aksiyonların bir listesi belirlenecektir 

5  

3.6.4 WASH'ın ortak bir su sorunu olarak tanımlandığı havzalarda, ilgili kamu sektörü 
kurumlarıyla bilgi paylaşmak ve güvenli içme suyuna ve sanitasyona erişime yönelik 
değişikliği savunmak için gösterilen çabalara dair kanıtlar belirlenecektir 

4  

3.7.3 Suyla ilgili riskleri ve havza dışında dolaylı su kullanımıyla ilgili zorlukları ele almak için 
yürütülen aksiyonlar belgelenecek ve değerlendirilecektir 

5-7 5 puan almak için 
aşağıdakiler yapılmalıdır: 
• Destekleyici kanıtlarla 

birlikte gerçekleştirilen 
saha aksiyonlarının bir 
listesi 

 
Ayrıca ek puan 
kazanmak için: 
• Sahanın katılımı 

sonucunda harekete geçen 
tedarikçilerin kanıtı; (+1) 

• Aksiyonların başarıları 
değerlendirilip uygunsa 
sayısal olarak 
belirtilmesi; (+1) 
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3.9.6 WASH bakımından hedeflerle ilgili belirlenmiş en iyi uygulamanın başarısı 

sayısal olarak belirtilecektir 
8  

3.9.7 Sürdürülebilir su dengesi bakımından ilgili hedeflerle belirlenen en iyi uygulamaların 
başarısı sayısal olarak belirtilecektir 

8  

3.9.8 WASH bakımından hedeflerle ilgili belirlenmiş en iyi uygulamanın başarısı sayısal 
olarak belirtilecektir 

8  

3.9.9 Sahanın Suyla İlgili Önemli Alanlara yönelik hedeflerle ilgili belirlenmiş en iyi 
uygulamaların başarıyla uygulanması 

8  

3.9.10 WASH bakımından hedeflerle ilgili belirlenmiş en iyi uygulamanın başarısı 
sayısal olarak belirtilecektir 

4  

3.9.11 En iyi uygulamaların yaygınlaşmasına yönelik gösterilen çabaların listesi belirlenecektir 3  
3.9.12 İlgili kuruluşlar, dahil olan diğer kuruluşların sorumlu kişilerinin pozisyonları ve sahanın 

oynadığı rolün bir açıklaması dahil olmak üzere toplu aksiyon çabalarının bir listesi 
belirlenecektir 

8-14 8 puan almak için 
aşağıdakiler yapılmalıdır: 
• Destekleyici kanıtlarla 

birlikte toplu aksiyonların 
listesi; 

 
Ayrıca ek puan 
kazanmak için: 
• Birden fazla aksiyon 

yapılması, her ek aksiyon 
için; (+2, azami 4) 

• Birden fazla AWS çıktı 
alanına katkıda bulunmak; 
(+2) 

3.9.13 Saha tarafından seçilen bir başlangıç tarihine göre kolektif aksiyondan kaynaklanan 3-10 3 puan almak için 
aşağıdakiler yapılmalıdır: 



AWS STANDARDI REVİZYON 2.0 
PUANLAMA YÖNERGESİ 

6 

 

 

 
 nicel iyileştirmenin kanıtı ve kolektif aksiyonla bağlantılı uygun bir grup paydaştan 

(hem aksiyonu uygulayanlar hem de aksiyondan etkilenenler dahil) sahanın kolektif 
aksiyonun gerçekleştirilmesine maddi ve olumlu katkıda bulunduğuna dair kanıtlar 
belirlenecektir 

 • Başlangıç tarihinden 
itibaren olan ilerlemenin 
nicel kanıtı; 

• Aksiyonlara katılan 
paydaşlardan ve 
aksiyonlardan etkilenen 
paydaşlardan sahanın 
olumlu ve maddi 
katkısının teyidi; 

 
Ayrıca ek puan 
kazanmak için: 
• Birden fazla aksiyon, her 

ek aksiyon için; (+2, 
azami 4) 

• Birden fazla AWS çıktı 
alanına katkıda bulunmak; 
(+2) 

Aksiyonların sonuçları dış 
uzmanlar tarafından 
doğrulanır veya kamu 
yetkilileri tarafından tanınır; 
(+1) 

DÖRDÜNCÜ ADIM 
4.1.4 Ortak su zorlukları, su riskleri ve fırsatları ve su ile ilgili maliyet tasarrufları veya 

sağlanan faydaların ve ilgili olayların tartışılması dahil olmak üzere bir yönetim veya 
yönetici düzeyinde bir inceleme belirlenecektir 

3  
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4.3.2 Sahanın ortak su zorluklarını ele alma çabaları paydaşlar tarafından 

değerlendirilecektir Sahanın beş çıktı alanının tamamındaki çabalarının paydaş 
tarafından gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirme için sağladıkları öneriler bunun bir 
parçasıdır. 

6  

BEŞİNCİ ADIM 
5.3.2 Sahanın AWS Standardını uygulama çabaları, kuruluşun yıllık raporunda açıklanacaktır 1 v1.0 6.8, v2.0 5.3.2 ve 5.3.3 

ile değiştirildi 
5.3.3 AWS Standardının uygulanmasının sahaya ve paydaşlara sağladığı faydalar kuruluşun 

yıllık raporunda sayısal olarak ifade edilecektir 
1 v1.0 6.8, v2.0 5.3.2 ve 5.3.3 

ile değiştirildi 
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AWS, bir Anonim İskoç Hayırseverlik Kuruluşu olarak tescillidir (SC045894) 
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