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Forum Katılımcıları için 
Yeşil Rehber
Çevre Dostu Forum İnisiyatifi tüm forum 
paydaşlarının, sponsorlarının ve 
katılımcılarının Forum organizasyonunun 
tüm aşamalarında yaptıkları işlerde çevreye duyarlı bir 
yaklaşım benimsemeleri çerçevesini esas almaktadır.

Tüm Forum katılımcıları da çevreye verdikleri zararı azaltacak 
şekilde hareket ederek bu sosyal sorumluluk yaklaşımına 
bireysel olarak katkıda bulunabilirler.

Ne yapabilirsiniz?
Ulaşım Esnasında:

•Çevreyi daha az kirleten ulaşım araçlarını seçebilirsiniz. 
(Türkiye içinde veya Avrupa’da seyahat ediyorsanız; tren, 
bot veya otobüs)

• Forum alanı ve oteller/konaklanan yerler arasında Forum 
otobüsleri ve Forum botlarını kullanarak seyahat 
edebilirsiniz.

• Çevrimiçi kayıt sürecinde İstanbul’a gelirken yapacağınız 
seyahat esnasında oluşacak karbon emisyonunu 
WWF’nin sağlayacağı sistemle hesaplayabilir, bu 
emisyonu dengelemek için bu yönde çalışmaları olan 
kuruluşlara bağışta bulunabilirsiniz. Gönüllü karbon 
dengelenmesine katkıda bulunan katılımcılara Forum 
esnasında Çevre Dostu Forum İnisiyatifi standında “Çevre 
Dostu Forum Broşu” takılacak ve Çevre Dostu Forum 
İnisiyatifi internet sitesindeki Onur Listesi’nde yer verilecek.
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Forum Sırasında:

• Kayıt esnasında kullanılacak kâğıt miktarının azaltılması için 
Forum ile ilgili dokümanları ve bilgileri elektronik olarak almayı 
kabul edebilirsiniz.

• Forum’a getireceğiniz basılı kopya sayısını azaltmak için 
küçük kartvizitlerinizi ve üzerinde önemli noktaların ve internet 
adresinizin yer aldığı el ilanlarınızı getirebilir ve önemli belgelere 
ulaşmak için katılımcıları internete yönlendirebilirsiniz.

• Eğer yazılı doküman getirecekseniz bunları Orman İdare 
Konseyi tarafından sertifikalı, geri dönüşümlü kâğıtlara çift 
taraflı basarak paketlemeyi ve atık oluşumunu en aza 
indirebilirsiniz.

• Hızlı bilgi paylaşımı için bilgisayarınızı veya USB belleğinizi 
yanınızda getirebilirsiniz.

• Plastik atık oluşumunu azaltmak için kayıtta size verilecek 
tekrar doldurulabilir ve geri dönüşümlü su şişesini 
kullanabilirsiniz.

• Forum alanında, atıklarınız için uygun olan kâğıt, cam ve 
plastik geri dönüşüm kutularını kullanabilirsiniz.

• Forum alanının çift-yönlü sifonlu tuvaletlerini kullanabilirsiniz.

• Fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaşarak diğer Forum 
katılımcılarını çevreye daha duyarlı olmaya teşvik edebilirsiniz.

• Eğer Forum esnasında atık oluşumunu azaltmaya yönelik 
önerileriniz varsa lütfen bu önerileri gfi@worldwaterforum5.org 
adresine e-posta ile gönderin.
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Otelinizde:

• Odalarınızın termostatını dışarının derecesine göre ayarlamak 
ve klimaları odayı terk ederken kapatmak enerji tüketimi 
açısından büyük bir fark yaratacaktır.

• Işıkları ve elektrikli aletleri kullanmadığınız zamanlarda 
kapatabilirsiniz.

• Ayrıca dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmak, banyo 
yapmak yerine duş almak, sabun kullanırken suyu kapatmak 
ve sifonu gerekli zamanlarda kullanmak gibi yöntemlerle 
sudan tasarruf edebilirsiniz

• Açılmış  tuvalet malzemelerinin kullanılmamış  kısmını yanınıza 
alıp bitirebilir ve uygun yerlerdeki atık kutularını atabilirsiniz.

• Havluların ve çarşafların her gün değiştirilmemesini talep 
edebilirsiniz.

• Asansör yerine merdivenleri kullanabilir ve böylece egzersiz 
de yapabilirsiniz!

İstanbul Çevresinde:

• Türk meyvelerinden, sebzelerinden ve lezzetli 
yiyeceklerinden tadabilir ve Türk mutfak kültürünü 
de keşfedebilirsiniz.

• Eğer evinize bir hatıra götürmek istiyorsanız; 
İstanbul’un yerli zanaatkârlarını destekleyebilirsiniz.

5. Dünya Su Forumu’nun Çevre Dostu Forum 
anlayışı için iyi bir örnek oluşturmasına 

yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz!

3

Forum Katılımcıları için Yeşil Rehber



4

Çevre Dostu Forum İnisiyatifi Çalışma Programı:

• Uygun bir geri-dönüşüm sistemi ile Forum 
malzemelerinin tekrar kullanımını sağlamak ve su ve 
enerji tüketimini en aza indirmek için; yerel atık 
yönetimi firması İSTAÇ ile çalışılıyor. Tedarikçi ve 
yüklenicilerimizin sürdürülebil ir ekipmanlar 
kullanmaları teşvik ediliyor.

• Çevre Dostu Forum İnisiyatifi, Forum’dan önce, 
Forum esnasında ve sonrasında Forum ile ilgili 
belgeleri elektronik olarak göndererek ve kayıt 
esnasında katılımcılara dokümanları USB bellekte 
vererek kağıt kullanımını azaltmak için çalışmaktadır.

• Bizi Sütlüce’de (Fuaye 4), Feshane ve Expo 
çadırında yer alan Çevre Dostu Forum İnisiyatifi 
Paydaşları Köyü’nde ziyaret edip yapmakta 
olduğumuz çalışmalar hakkında daha detaylı bilgi 
edinebilirsiniz.

• Daha fazla bilgi internet sitemizde de bulunmaktadır.

www.worldwaterforum5.org
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“My Guide to a Sustainable Congress.” 
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