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“Yan etkinlik” nedir? 
Forum oturumlarına eşzamanlı olarak, oturumlar arasında ya da sonrasında düzenlenecek yan 
etkinlikler, oturumlarda yeterince kapsanmayan konular üzerine Forum katılımcılarına serbest 
bir biçimde tartışma olanağı sağlayacak resmi olmayan toplantılardır. Tüm katılımcılara açık 
olan yan etkinlikler, organizasyonların en son projelerini ve aktivitelerini tanıtabilmeleri ve 
ilgili diğer kişi ve organizasyonlarla ilişki kurabilmeleri için eşsiz platformlardır. Yan etkinlikler 
kokteyl ya da resepsiyon gibi sosyal toplantılar şeklinde de düzenlenebilirler. Tüm sivil 
toplum örgütleri, hükümetler, özel şirketler ve diğer katılımcılar 5. Dünya Su Forumu’nda yan 
etkinlik düzenlemeye davetlidirler.   
 
Nasıl düzenlenebilir? 
Yan etkinlikler Forum oturumlarına eş zamanlı şekilde, öğle yemeği aralarında ya da akşam 
saatlerinde olmak üzere; Fuar alanındaki pavyonlarda ya da özel olarak ayrılmış belirli sayıda 
50 ila 100 kişilik odalarda düzenleneceklerdir.  
 
Öğle yemeği aralarında düzenlenen yan etkinlikler yalnızca 1 saat sürebilirler.  
 
Özel odalarda düzenlenecek yan etkinliklerin zamansal planlamasını Forum Sekretaryası 
yapacak ve tüm yan etkinlikler için gerekli lojistik desteği sağlayacaktır.   
 
Özel odalarda her organizasyon ancak bir kez yan etkinlik düzenleyebilir. 
 
Yan etkinlikler istek üzerine genel katılıma kapalı özel toplantılar olarak da düzenlenebilirler. 
Bu durumlarda organizasyonlar davetli listelerini en geç 21 Şubat 2009 tarihine kadar Forum 
Sekretaryası’na göndermelidirler.   
 
Forum oturumlarına eşzamanlı olarak düzenlenecek yan etkinlikler için ilk 2 saat ücretsizdir. 
İlave her saat için 50 Euro oda kirası alınacaktır. Öğle yemeği arası ve akşam düzenlenecek 
yan etkinlikler için saat başına oda kiralama ücreti 150 Euro’dur. 
 
Forum Sekretaryası gerekli durumlarda yan etkinliklerin zamanını değiştirebilir. Yine de 
Forum’a iki hafta kala bu gibi değişikliklerden mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Forum 
Sekretaryası tarafından zamanı değiştirilen yan etkinlikler için ücret talep edilmeyecek ve 
değişiklikler derhal etkinlik organizatörlerine bildirilecektir.  
 
Belirtilen son teslim tarihinden sonra ulaşan başvurular için oda temin edilmesi garanti 
edilemeyeceği gibi, teslim tarihinden önce yapılan her başvuru için yer sağlanamayabilir. Yine 
de Forum Sekretaryası tüm başvuruları kabul etmeyi amaçlayacaktır. Başvuruların kapasitenin 
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üzerine çıktığı durumda, içerik olarak 5. Dünya Su Forumu temaları ve konuları ile ilişkili 
etkinliklere öncelik verilecektir. 
 
5. Dünya Su Forumu’nda bir yan etkinlik düzenlemek istiyorsanız, lütfen Forum web sitesinde 
yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 31 Ocak 2009 tarihine kadar 
sideevents@worldwaterforum5.org adresine gönderin. 
 
Yan etkinlik düzenlemek için Forum’a kayıt olmanız gerektiğini hatırlatırız. Forum alanında 
yan etkinlik düzenlemek isteyen firmalar Dünya Su Sergisi’nde stand sahibi olmalıdırlar. Daha 
fazla bilgi için lütfen http://www.worldwaterforum5.org/index.php?id=1872&L=5 adresini 
ziyaret ediniz.  
 
Yan etkinlikler hakkında daha fazla bilgi ve sorularınız için sideevents@worldwaterforum5.org 
adresinden İdil Yılmaz’a ulaşabilirsiniz.  
 
Ek hizmetler 
Forum Sekretaryası düzenleyici organizasyonun isteği üzerine ücret karşılığında teknik 
ekipman, simültane tercüme hizmeti, hostes ve yiyecek-içecek ikramı teminini organize 
edecektir. Yiyecek ve içecek ikramı sadece Forum’un resmi catering şirketi tarafından 
sağlanabilir.  
 
Ek hizmetler için oluşturulacak fiyat listesi Ocak ayı başında Forum web sitesinde 
yayınlanacaktır.  
 
Talep edilen hizmetlerin iptali halinde servis sağlayıcı şirket tarafından iptal cezası talep 
edilebilir.  
 
Nasıl duyurulur? 
Kayıtlı yan etkinlikler Forum web sitesinde duyurulacak, Forum programında ve katılımcılara 
dağıtılacak resmi dokümantasyonda listelenecektir (kâğıda baskı ve/ya da elektronik 
ortamda).  
 
Yan etkinliklerle ilgili tüm dokümanların üretimi ve dağıtımı etkinlik organizatörünün 
sorumluluğundadır. Forum Sekretaryası yan etkinlikler için el ilanı üretmez, duyuru dağıtmaz, 
ya da herhangi başka şekilde tanıtım çalışması yapmaz. Yan etkinliklerde dağıtılan 
dokümanlar geri dönüştürülmüş kâğıda bitki bazlı mürekkep kullanılarak basılmalı ve 
etkinliklerde sadece kâğıt torba dağıtılmalıdır. 
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Çevreci yan etkinlikler 
Düzenlenecek tüm yan etkinlikler http://www.worldwaterforum5.org/index.php?id=2161 
adresinde yer alan Forum Çevre Politikası’nın genel prensiplerini izlemelidirler.  


