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LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ 

*Kayıt teyidinizin çıkışını almayı, kimliğinizle beraber yanınıza almayı unutmayınız 
*Lütfen evden ayrılmadan önce dijital fotoğrafınızı yükleyiniz 

*Kayıt işlemleri Feshane’de, hava limanlarında veya resmî otellerde yapılacak 
*Ana Forum merkezinde (Sütlüce) doğrudan kaydınızı yapamazsınız. 

 
Sayın 5. Dünya Su Forumu katılımcısı, 
 
5. Dünya Su Forumu, 16-22 Mart arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Siz Türkiye’ye gelmek için 
hazırlanırken, biz İstanbul’daki misafirliğinizi kolaylaştıracak ve Forum’a katılımınzı daha zevkli 
kılacak bazı son bilgileri size göndermek için bu fırsattan faydalanmak isteriz. 
 
1. Kayıt İşleri 
 
Son anda acele etmemek için yaka kartınızı ve Forum çantanızı  16 Marttan önce almanızı 
kuvvetle tavsiye ediyoruz. Bu işlemleri Sütlüce olarak bilinen ana Forum merkezinde yaptırmanız 
mümkün değildir. Üç kayıt yerinden birinde bunu yapmanız lâzım: 
 

A. Bu işi, İstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanında bulunan WWF5 kayıt noktalarında veya 
Sabiha Gökçen Havalimanındaki kayıt noktalarında 14-22 Mart arasında günde 24 saat 
yapabilirsiniz. Pasaport kontrol gişelerinden sonra karşılama ve bilgilendirme noktaları 
bulacaksınız;  orada bulunun personelimiz size kayıt noktalarının yolunu gösterecektir. 
Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra, personelimiz sizi bedelsiz havalimanı aktarma 
servisinin bulunduğu yere yönlendirecektir. (Aşağıda 4. maddede bahsediliyor) 
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B. Forum’un 20 resmî otelinden birinde 14 Mart-22 Mart günlerinde saat 07.00 ile 18.00 
arasında da kaydolabilirsiniz. Yalnız daha önce kayıt ücretini ödemiş olanlar veya kredi 
kartı ile ödeme yapmak isteyenler bu otellerde kayıtlarını yaptırabilirler. Kayıt ücretinizi 
nakit olarak otellerde ödeyemezsiniz. Nakit ödemeler, Feshane’deki kayıt merkezinde 
veya havalimanlarında yapılabilir. Resmî Forum otelleri aşağıdaki listede yazılıdır: 

 
Art Hotel     Mosaic Hotel 
Ceylan Intercontinental   Özbek Hotel 
Conrad Istanbul    Park Hyatt Maçka 
Diamond City     Ramada Istanbul Old City 
Four Seasons Sultanahmet   Savoy Hotel 
Golden Age 1 Hotel    Sembol Hotel 
Grand Tahir Hotel    Swissotel The Bosphorus 
Hilton Istanbul     The Marmara Istanbul 
Grand Hotel Haliç    The Marmara Şişli 
Keçik Otel     The Sofa Hotel 
 

C. Kayıt işlemleri Forum’un Feshane kayıt merkezinde de yaptırılabilir. Orada 32 online kayıt 
noktası hizmetinizde olacaktır. Çalışma saatleri şöyle: 14-15 Mart saat 08.00 ile 21.00 
arasında, 16 Mart tarihinde saat 07.00 ile 21.00 arasında, 17-22 Mart saat 07.30 ile 19.00 
arasında. 

 
18 Marttan itibaren bir para iade noktası Feshane’deki binada hizmetinizde olacaktır. 

 
Bütun kayıt noktalarındaki personelimiz İngilizce ve Türkçe bilmektedir. Personelimizden en az bir 
kişi diğer BM dillerinde size hizmet vermeye hazır olacaktır (Fransızca, Arapça, Çince, İspanyolca 
ve Rusça). 
 
Eğer şu ana kadar bu işi yapmamışsanız, dijital fotoğrafınızı Forum kayıt sayfasına göndermenizi 
tavsiye ederiz. Eğer bu mümkün değilse, fotoğrafınız kayıt noktasında çekilip, yaka kartınıza 
basılacaktır. Böylece dijital fotoğrafınızı bilgisayara yüklemek için kayıt noktalarında yapılacak 
işlemler hızlandırılmış olacaktır. Fotoğrafınızı https://event.worldwaterforum5.org/ adresine 
kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek yükleyebilirsiniz. 
 
Eğer siz ön kaydınızı tamamlayıp kayıt ücretinizi ödemişseniz: 
 
Barkodunuzu içeren teyit mektubunuzu ve kimliğinizi alarak, üç kayıt noktasından birine gidip 
başvurabilirsiniz. Eğer teyit mektubunuzu unutmuşsanız veya kaybetmişseniz, personelimiz 
“Unutulmuş Teyit” noktasında memnuniyetle sizin için tekrar basacaktır. 
 
Eğer siz ön kaydınızı tamamladığınız halde kayıt ücretinizi henüz ödememişseniz: 
 
Yukarıda bahsedilen üç kayıt noktasından birinde ödeminizi yapabilirsiniz. Eğer ödemenizi nakit 
olarak yapacaksanız, Feshane Kayıt Merkezi’nde veya havalimanlarında bulunan İş Bankası 
şubesinde yapabilirsiniz. Eğer kredi kartı kullanmayı tercih ederseniz, bu işi bankada, kayıt 
noktalarında bulunan internet bayilerinde veya kendi dizüstü bilgisayarınızla yapabilirsiniz. 
 
2. Vize İşlemleri 

https://event.worldwaterforum5.org/
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Aşağdaki linkte Forum’a katılanlara yönelik basitleştirilmiş vize işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi 
bulacaksınız: www.worldwaterforum5.org/index.php?id=2509. 
 
3. Açılış Töreni 
 
Forum’un açılış töreni, ana Forum merkezi olan Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’nin Haliç 
Salonu’nda, 16 Mart saat 09.30-12.00 arasında gerçekleşecektir. Forum yaka kartlarını almamış 
olan katılımcıların Forum merkezine girmesine müsaade edilmeyecektir. Lütfen unutmayınız 
ki Forum merkezinin iki tarafını (yani Feshane ile Sütlüce Kongre Merkezi’ni) bağlayan köprü 16 
Mart tarihinde saat 08.00-12.00 arasında Forum’a katılan Devlet Başkanlarının geçmesi için kapalı 
tutulacaktır. Ancak hareketlerinizi kolaylaştırmak için 16 Mart tarihinde tekneler düzenli olarak 
Feshane ile Sütlüce arasında işleyecektir. 
 
Haliç Salonu, 3200 kişi kapasiteli bir mekândır. Açılış törenine giriş, özel davetliler için zemin katta 
olup,  1.kattaki giriş ise özel davetli olmayanlar içindir. Eğer elinizde bir davetiye yoksa, biz sizi 1. 
kattaki girişe çağırıyoruz. Üst katta herkes geliş sırasına göre içeriye alınacaktır. Salonun üst 
bölümünün dolmasıyla kapılar kapatılacaktır. Eğer töreni seyretmek istiyorsanız, sizi Sütlüce 
Kongre Merkezi’nde bulunan ve dev bir plazma ekranla donatılmış Sadabad Odası’na davet 
ediyoruz. 
 
4. Havalimanından şehir merkezine ulaşım 
 
 IKON Events size, her 30 dakikada bir havalimanlarından kalkan, hem 20 resmî Forum oteline 
hem Forum merkezine bağlantı sağlayan bedelsiz aktarma hizmetini sunacaktır. Aktarmalar, resmî 
oteller ile Forum merkezi arasında her 30 dakikada bir gerçekleşecektir. Ulaşım ile ilgili ayrıntılar 
5th World Water Forum web sayfasında yakında bildirilecektir. 
 
Daha iyi bir aktarma hizmetini sunabilmemiz için, geliş ve gidiş uçuşlarınızı ve 5. Dünya Su Forumu 
esnasında kalacağınız otelin adını bize bildirmenizi rica ederiz. Bu detayları flight@ikonevents.com        
adlı adrese göndererek gerçekleştirebilirsiniz. 
 
Eğer havalimanından otelinize taksiyle gitmeye karar verirseniz, bunun tutarı 15 ile 30 TL arasında 
olacaktır. 
 
5. Konaklama ve turizm hizmetleri 
 
Eğer siz otel rezervasyonunuzu henüz yapmamışsanız, bu işi 
www.worldwaterforum5.org/index.php?id=2501  web sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Orada, 
İstanbul’da bulunan ve anlaşmalı fiyatların geçerli olduğu geniş bir otel yelpazesi bulabilirsiniz. Aynı 
web sayfasından Forum esnasında turizm faaliyetleri  veya Forum öncesi / Forum sonrası turlar 
için rezervasyon yapabilirsiniz. 
 
6. Sütlüce, Feshane ve İGDAŞ 
 
Açılış gününün dışında, Forum merkezi her gün hafta boyunca saat 08.00-21.00 arasında açık 
olacaktır. Fuar ve Expo her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilere açık olacaktır. Bir 
Forum katılımcısı olarak, Sütlüce’deki tesislerde, Feshane’de ve İGDAŞ binasında serbestçe 

http://www.worldwaterforum5.org/index.php?id=2509
mailto:flight@ikonevents.com
http://www.worldwaterforum5.org/index.php?id=2501
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hareket edebilirsiniz. Ancak bu binalara girerken güvenlik kontrolünden geçmek zorundasınız. 
Haliç, bu binaları birbirlerinden ayırmaktadır ve bu su yolunun üzerinden tarihî Galata Köprüsü 
sizin için bir “köprü” oluşturmaktadır. Sütlüce’den Feshane’ye yürümek yaklaşık 10 dakikanınızı 
alır. 16 Mart gününde düzenli işleyen bir tekne servisi de yolunuzu kısaltacaktır. 
Sadece önceden alınmış VIP iznine sahip olan arabaların Forum merkezindeki katlı otoparkta park 
edebilmesi mümkündür. Eğer arabanız bu izne sahip değilse, lütfen Miniatürk tesisinin otoparkında 
park ediniz. Oradan Forum merkezine sizi aktarmak için otobüsler bekliyor olacaktır. 
 

 
 
7. Öğlen Yemeği 
 
Forum’un her gününde saat 13.00 ile 14.00 arasında öğlen yemeği kumanya şeklinde verilecektir. 
Bu hizmet, kayıt ücretinize dahildir. Kayıt sırasında katılımızın her günü için size yemek kuponları 
verilecektir. Kumanyanızı, Forum merkezinin her iki tarafında bulunan dağıtım noktalarından 
alabilirsiniz. Bunun dışında eğer öğlen yemeğinizi Sütlüce’de bulunan restoran ve kafelerde yemeyi 
tercih ederseniz bunu ödeyerek yapabilirsiniz. Tercih ederseniz Haliç kıyısına bağlı teknelerde 
balık çeşitleri ağırlıklı olan mönülerden de yiyebilirsiniz. 
 
8. Telsiz Ulaşımı 
 
Forum haftası boyunca Sütlüce ve Feshane’de parasız olarak faydalanabileceğiniz bir telsiz 
sistemi var. Bu sistemi kullanmak için şifreye gerek yoktur. Expo çadırında ayrı bir telsiz sistemi 
mevcuttur. Yanınızda kendi laptopunuzu getirmenizi öneriyoruz. 
 
9. Yeşil Forum İnsiyatifi 
 

  

5. Dünya Su Forumu’nun amacı mümkün olduğu kadar çevre dostu olmaktır. Bunu gerçekleştirmek 
için çoğu Forum bilgisi basılı değil, parmak bilgisayarı vasıtasıyla dağıtılacaktır. Kaydınızı 
yaptığınız zaman tekrar kullanılabilir bir su şişesi de verilecektir size. Plastik, kağıt gibi çöp 
malzemesi için ayrı ayrı çöp kumbaraları bulundurulacaktır. Bu Forumu “yeşil” kılmak için bizimle 
işbirliği yapmanızı rica ediyoruz. Ayrıntılı bilgi için lütfen ekteki “Forum’a Katılanlar İçin Yeşil 
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Rehber”i okuyunuz ve 4. Lobi, Feshane ve Expo çadırında bulunan Yeşil Forum standlarını ziyaret 
ediniz. 
 
10. Türk Parası 
Türkiye’nin resmi parası, Türk Lirası’dır.  

* Cari kurlarla 1 Türk Lirası = 0.45 Avro veya 0.57 dolar 
* 1 Avro = 2.21 Türk Lirası   
* 1 ABD doları = 1.75 Türk Lirası 

Buraya tıklayarak bunlar ve başka para birimleri için günün kurlarını öğrenebilirsiniz. 
 
11. İstanbul’un Trafiği 
 
İşe gidiş ve eve dönüş saatlerinde İstanbul trafiğinin sıkışıklığı bilinmektedir ve bu yoğunluk, 
çoğunlukla 07.30-09.30 ve 17.00-20.00 saatleri arasında meydana gelmektedir. Bu saatler 
arasında mümkünse hareket etmeyiniz, randevularınıza zamanında yetişmek için yeterli zaman 
ayırınız. 
 
12. Forum haftasında hava koşulları 
 
www.metero.gov.tr/2006/english/eng-cities.aspx?secimNo=40  web sayfasında güncel bir hava 
durumu bülteni bulabilirsiniz. Mart ayında hava sıcaklığının ortalama olarak 7.7 derece (46 F)  
arasında seyretmesi beklenmektedir, bu yüzden yanınıza sıcak giysiler alırsanız iyi olur. 
 
13. Forum Programı hakkında en son bilgiler 
 
Forum programı hakkında en son bilgileri www.worldwaterforum5.org web sitesinden 
edinebilirsiniz. http://portal.worldwaterforum5.org/. portalındaki Virtual Meeting Space (VMS) 
aracıyla Forumun çeşitli etkinliklerine yapacağınız katkıları tartışıp sunabilirsiniz. 
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