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Three percent of its territory being in Europe, and 97 percent in Asia, Republic of Turkey is the 
country that connects the two continents. Surrounded mostly by sea, it has land borders with 
eight countries. Its neighbours are Greece and Bulgaria in Balkan Peninsula and Georgia, Armenia, 
Azerbaijan (Nakhchivan Autonomous Republic), Iran, Iraq and Syria in Asia Minor.
Turkey is among the top economies in the developing world. It has a population of 75 million, 
which is concentrated on more industrialized regions on the west. While Istanbul is the largest city, 
Ankara stands as the capital. Thanks to its natural beauties and historical heritage as well as the 
opportunities for education and health care, Turkey is a much frequented destination for 
international travelers.
Turkish is the official language not only of Turkey but also in the Turkish Republic of Northern 
Cyprus. It is recognized as the official language in certain regions of Macedonia and Kosovo, while 
being listed among the minority languages in certain regions of Romania. Turkish is also spoken by 
a significant number of residents in Bulgaria and Greece.

Information on Turkey

Area 783.562 km²
Population 75.627.384 (2012)
Capital Ankara
Official language Turkish
Currency Turkish Lira ( )
Calling code +90
Domain tr
Administration Unitary state comprised of 81 provinces.
Political system Founded in 1923, Republic of Turkey is a democratic, secular and social 

state ruled by law. 550 members of the Grand National Assembly of 
Turkey are elected for 4 years, and the president of the republic is 
elected for 5 years, both by direct elections. Voting age is 18.

International relations Turkey is a member of the Council of Europe, NATO, OECD, OSCE and 
G-20. It has a Customs Union with EU since 1995 and negotiations for 
EU membership have been in progress since 2005.

¨

Topraklarının yüzde 3’ü Avrupa’da, yüzde 97’si Asya’da yer alan Türkiye Cumhuriyeti iki kıtayı birbi-
rine bağlayan bir Avrasya ülkesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olup sekiz ülkeyle kara sınırı vardır. 
Balkan yarımadasında Yunanistan ve Bulgaristan; Ön Asya’da Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan 
(Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti), İran, Irak ve Suriye ile komşudur.
Türkiye, dünyanın gelişmekte olan en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. 75 milyonluk nü-
fus sanayileşmenin daha fazla olduğu batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır. En büyük kenti İstanbul, 
başkenti Ankara’dır. Türkiye, doğal güzellikleri ve tarihî mirasının yanı sıra eğitim ve sağlık imkânla-
rıyla da tercih edilen bir seyahat noktasıdır.
Türkçe sadece Türkiye’nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmî dilidir. Ayrıca 
Makedonya ve Kosova’nın belli bölgelerinde resmî dil, Romanya’nın belli bölgelerinde azınlık dili o-
larak tanınmıştır. Bulgaristan ve Yunanistan’da da Türkçe konuşan ciddi bir nüfus bulunmaktadır.

Türkiye hakkında bilgiler

Yüzölçümü 783.562 km²
Nüfus 75.627.384 (2012)
Başkent Ankara
Resmi dil Türkçe
Para birimi Türk Lirası ( )
Telefon kodu +90
Alan adı uzantısı tr
İdari yapı 81 ilden oluşan üniter devlet
Siyasal sistem 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal, hukuk 

devletidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 550 üyesi 4 yılda bir, cum
hurbaşkanı 5 yılda bir halk tarafından seçilir. Seçme yaşı 18’dir.

Uluslararası ilişkiler Avrupa Konseyi, NATO, OECD, AGİT ve G-20 üyesidir. 1995’ten beri AB i
le Gümrük Birliği içinde olup 2005’ten beri AB’ye tam üyelik müzakere
leri devam etmektedir.

¨
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At least 10 thousand years old, Ankara is located 
almost in the middle of the Ana-tolian Peninsula 

and has all the charac-teristics required by ancient civilizations: a mountain hill that is hard to reach (A-
nkara Castle), agricultural lands (Çubuk Plain) and water resources (Ankara Stream). Hattics, who 
started to dominate Anatolia from 2500 B.C. were the first known settlers of Ankara. Hittites 
superseded them beginning from 2000 B.C.. The “Hittite Sun Disk” (you can see a large demonstration 
of it at Sıhhiye Square today) is the coat of arms for many institutions, one of them being Ankara Uni-
versity, the first university of the republic. Ankara was dominated by Phrygians from 2000 B.C., but af-
ter the death of King Midas, it became the home of Lydians. Thanks to Lydians, who are considered as 
the inventors of coin, agriculture and livestock farming in Ankara developed substantially.
The reason the city appealed different civilizations was because it fell within the crossroads of main 
trade routes in Anatolian Peninsula. After the domination of Persian Empire in 6th century B.C., Anka-
ra was conquered by the Macedonian King, Alexander the Great. Then it became a metropolitan of its 
age during the rule of Romans, Seljuks and Ottomans. Following the fall of Ottoman Empire in the First 
World War, Ankara was decided to be the headquarters for the Independence War, thanks to its 
central location, railway connections and vicinity to western front. Thereby, the Grand National 
Assembly of Turkey summoned in Ankara on 23 April 1920 and served with extraordinary powers as a 
constituent assembly for three years. After the War, and 16 days before the proclamation of the re-
public, Ankara was declared to be the capital city of Turkey on 13 October 1923.
Having been declared as the capital, Ankara has developed much faster and is today the second 
largest city of Turkey, with regard to its economy and population. Total number of habitants has 
reached up to 5 million, and the 93 percent of it resides in the central towns of the province. Defense 
industry is especially centered in Ankara. Ankara is also a popular city for students. There are 18 
universities in the city and some of them are listed among the best universities of the world. Ankara 
hosts international festivals of films, theatre and music each year, and its parks and museums are 
always an attraction for domestic and foreign tourists. Ankara has 41 sister cities all around the world.

En az 10 bin yıllık geçmişi olan Ankara, Anadolu yarımadasının hemen hemen merkezinde yer alır ve 
ilkçağ medeniyetlerinin gereksinim duyduğu üç özelliğe de sahiptir: ulaşılması zor bir tepe (Ankara 
Kalesi), tarım arazileri (Çubuk Ovası) ve su (Ankara Çayı). M.Ö. 2500’den itibaren Anadolu’ya hâkim o-
lan Hattiler, kentin bilinen ilk sakinleriydi. M.Ö. 2000’lerde onların yerini Hititler aldı. Bugün Sıhhiye 
Meydanı’nda büyük bir kopyasını görebileceğiniz “Hitit Güneş Kursu”, pek çok kurumun yanı sıra cum-
huriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin de amblemidir. M.Ö. 2000’de Frigyalıların ege-
menliğine giren Ankara, Kral Midas’ın ölümünden sonra Lidyalılara ev sahipliği yaptı. Madenî parayı i-
cat ettiği kabul edilen Lidyalılar Ankara’da tarım ve hayvancılığın gelişmesini de sağladılar.
Kentin farklı medeniyetleri kendine çekerek gelişmesi, Anadolu yarımadasındaki ana ticaret yollarının 
kesiştiği bir kavşakta yer almasından kaynaklanıyordu. M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu’na dâhil o-
lan Ankara, M.Ö. 334’te Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından fethedildi. Daha sonra Roma 
imparatorluklarıyla Büyük Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının egemenliğinde çağının metropolü 
haline geldi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun dağıldığı günlerde, merkezî 
konumu, demiryolu ulaşımına sahip olması ve batı cephesine yakınlığı nedeniyle Kurtuluş Savaşı’nın 
Ankara’dan yönetilmesine karar verilmişti. Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de 
Ankara’da toplandı ve üç yıl boyunca olağanüstü yetkilerle bir ihtilal meclisi olarak çalıştı. Kurtuluş 
Savaşı’nın ardından, cumhuriyetin ilanından 16 gün önce, 13 Ekim 1923’te Ankara başkent ilan edildi.
Başkent olmasından sonra çok daha hızla gelişen Ankara, ekonomisi ve nüfusu bakımından bugün 

Türkiye’nin en büyük 2. kentidir. 5 milyona varan 
il nüfusunun yüzde 93’ü şehir merkezinde ika-
met eder. Endüstride özellikle Türk savunma sa-
nayisinin merkezi olarak öne çıkmıştır. Tam bir öğ-
renci kentidir. Ankara’da 18 üniversite bulun-
maktadır ki bunlardan bazıları dünyanın en iyi ü-
niversiteleri arasında sayılmaktadır. Her yıl ulus-
lararası sinema, tiyatro ve müzik festivallerine ev 
sahipliği yapan Ankara, müzeleri ve parklarıyla 
da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte-
dir. Dünyanın her yerinden toplam 41 kardeş şeh-
ri vardır.

Capital city, city of 
universities, city of 
festivals, city of 
museums, city of parks, 
city for shopping.

Ankara

Başkent, üniversite kenti, 
festivaller kenti, müze 
kent, parklar kenti, alış-
veriş kenti.
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Resmi Tatiller
1 Ocak Yeni yıl tatili
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (yarım gün tatil)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bunlar dışında 3 günlük Ramazan Bayramı ve 4 günlük Kurban Bayramı da resmi tatiller arasındadır. Dini bayramlar Hicri takvime göre 
belirlendiği için Miladi takvimde rastladığı günler her sene değişir. Dini bayramların birinci gününden önceki gün de (arife günü) yarım 
gün tatildir.
Devlet daireleri ve bankalar genel olarak 09.00-17.30 saatleri arasında çalışır.

Official Holidays
1 January New Year’s Day
23 April National Sovereignty and Children’s Day
1 May Labor and Solidarity Day
19 May Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day
30 August Victory Day
28 October Republic Day’s Eve (half day holiday)
29 October Republic Day

In addition to the ones listed above, there are 3 days for the Ramadan Feast (Eid) and 4 days for the Sacrifice Feast (Eid), which are 
considered religious holidays. Since religious holidays are kept in accordance with the Islamic Calendar, they occur on different days 
every year. There is also half a day holiday on the eve of these religious holidays. 
Government offices and banks work between the hours of 09:00 and 17:30 during weekdays, in general.



Ankara’dan kabul mektubunuzu veya resmi davetiyenizi aldınız, tebrikler! Böylece seyahat tarihiniz 
de kesinleşti. Şimdi bir an önce vize işlemlerine başlamalı, bir yandan da uçak biletlerine bakmalısınız. 
Yoksa trenle veya otobüsle mi geliyorsunuz? Havayolu kadar rahat değiller, ama en azından bagaj sını-
rı yok. Bagaj demişken, Ankara’ya gelirken yanınıza neler almanız gerektiğini düşündünüz mü? Bu bö-
lümde, gelmeden önce yapmanız gerekenler hakkında bazı önemli tavsiyeler bulabilirsiniz.

Congratulations! You have received your letter of acceptance or formal invitation from Ankara, so 
your departure date is definite. Now you should start visa procedures as soon as possible; meanwhile, 
you should look for flight tickets. Or are you taking a bus or a train? They are not as comfortable as 
flying but at least there is no luggage limit. Speaking of luggage, have you thought about what to bring 
to Ankara? You can find some important recommendations about what to do in this section.

 Gelmeden Önce
 Before You ComeA.
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Yurt dışı seyahatlerinin en sıkıcı kısmı vize başvurusu olsa gerek. Ama belki de sıkılmanıza hiç gerek 
yok, çünkü ülkenizle Türkiye arasında karşılıklı vize muafiyetine dair bir uluslararası antlaşma 
imzalanmış olabilir. Türkiye ile vize uygulamasını bu şekilde karşılıklı olarak kaldıran pek çok ülke 
bulunmaktadır. Bu ülkelerden birinin vatandaşıysanız vize almanıza gerek kalmaz, sadece Türkiye’ye 
giriş yaparken pasaportunuza “sticker vize” denen bir bandrol yapıştırılır veya bir giriş damgası 
vurulur, o kadar. Bu şekilde pasaport kontrolünü geçip ülkeye girersiniz. Böyle bir uygulamanın sizin 
ülkeniz vatandaşları için geçerli olup olmadığını ülkenizdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunun 
internet sayfasından öğrenebilirsiniz. Eğer öğrenci vizesinden muafsanız, bu başlık altında bu 
cümleden sonra yazan hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok.
Ülkenizle Türkiye arasında vize muafiyeti antlaşması yoksa Türkiye seyahatinizin detaylarını 
planlamaya geçmeden önce vize başvurusunda bulunmalısınız. Bu aşamada, internetten yapacağınız 
basit bir sorgulamayla T.C. Elektronik Vize Başvuru Sistemi’ni keşfedebilirsiniz (www.evisa.gov.tr). 
Ancak, buradan alınan e-vize, sadece turistik ve iş amaçlı seyahat edecek olanlar içindir. Siz öğrenci 
vizesi alacağınız için, ülkenizdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na şahsen başvuruda bulunmanız 
gerekiyor. Posta, faks veya e-postayla yapacağınız başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 
ülkenizdeki Türkiye Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunabilmek için önceden randevu almanız 
gerekiyor olabilir.
İkinci olarak, turistik ve iş amaçlı seyahatler için Türkiye’ye vizesiz ve hatta pasaportsuz girme hakkınız 
varsa, vizeden muaf olduğunuz düşüncesine kapılmayın. Çünkü siz eğitim amacıyla geliyorsunuz ve 
Türkiye’ye bu amaçla gelen herkes öğrenci vizesi (“öğrenim meşruhatlı vize”) almak zorundadır.

Vize Başvurusu

The most tiresome part of your overseas travel can be the visa application. But you may not have to  
worry at all if there is an international agreement regarding visa exemption between your country 
and Turkey. There are many countries that have lifted the visa requirement with Turkey. If you are a ci-
tizen of one of those countries, you are not required to have a visa; then only a “sticker visa” or 
“entrance stamp” is put in your passport so that you can go through passport control and enter 
Turkey. You can find out if citizens from your country are required to get a visa by visiting the web page 
of the Turkish Consulate in your country. If you are exempt from the student visa requirement, you 
don’t have to worry about any of the following information. 
If there is no international agreement regarding visa exemption between your country and Turkey, yo-
u should apply for a visa before you plan the details of your trip. At this stage, you can learn about the 
Republic of Turkey Electronic Visa Application System (www.evisa.gov.tr ) by simply searching on the 
internet. However, please note that this e-visa is only valid when the purpose of travel is tourism or 
commerce. (Other purposes, such as work and study, require a regular visa given by Embassies or 
Consulates.) Since you are a student, you need to obtain a student visa by applying in person at a Tur-
kish consulate. Additionally, you may need to make an appointment in advance to apply to the 
nearest Turkish mission to obtain the visa. Applications sent by mail, fax or e-mail will not be taken 
into consideration. 
Secondly, please don’t get the idea that you are exempt from the visa requirement if you are entitled 
to enter Turkey without a visa or a passport for touristic or work purposes. You are coming to Turkey to 
study. And education purposes require a student visa (an Annotated Student Visa) given by Embassies 
or Consulates. Visa Application
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•Vize başvuru formu: Konsolosluğun internet sayfasından indirebilir veya başvuru anında 
konsolosluktan edinebilirsiniz. Başvuru formunu nasıl doldurmanız gerektiğine ilişkin talimatlara 
dikkat edin. Büyük harflerle ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız önemlidir. Burada yazdığınız bilgiler 
kimlik bilgilerinizle harfi harfine örtüşmelidir.
• Asgari bir yıl geçerliliği olan pasaport: Vize başvurusu yaptığınız tarihte pasaportunuzun net bir yıl 
geçerli olması gerekir. Bir yıldan bir gün bile az olmamasına dikkat etmelisiniz.
•Seyahat sigortası
•Fotoğraf: Son halinizi gösteren yeni bir fotoğraf olmalıdır. Hangi özelliklerde ve kaç tane istendiğine 
dikkat edin.
•Kabul mektubu: Türkiye öğrenci vizesi alabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına 
akreditesi olan bir Türk üniversitesi veya başka bir okul veya bir dil okulundan kabul mektubu almış 
olmanız gerekir. Bu kabul mektubunun halihazırda öğrencisi olduğunuz okul veya işvereniniz 
tarafından onaylanması da isteniyor olabilir.
•Öğrenci belgesi: Ankara’daki üniversiteden veya okuldan aldığınız kabul mektubunun yanında, 
halihazırda öğrencisi olduğunuz okuldan bir öğrenci belgesi getirmeniz istenebilir. 
•Oturma izni: Vize başvurusu yaptığınız ülkenin vatandaşı değilseniz, o ülkede oturma iznine sahip 
olduğunuzu belgelemeniz istenebilir. Örneğin, öğrenci vizesi almak için Birleşik Krallık’taki Türk 
Konsolosluğu’na başvuruyorsanız, ama Birleşik Krallık vatandaşı değilseniz, Birleşik Krallık’ta asgari bir 
yıl oturma iznine sahip olduğunuzu göstermeniz gerekir.
•Ekonomik durumunuzu gösteren belgeler: Banka hesaplarınızda ne kadar para bulunduğunu veya 
aldığınız/alacağınız bursları gösteren belgelerdir.
•Vize başvuru ücreti

Visa application form: You can either download it from the consulate’s internet page or the 
consulate staff can provide you with it upon request. Please follow the instructions on how to fill out 
the form carefully. It is important to fill out the form completely and in capital letters. All the 
information you provide here should be set out exactly as it appears on your ID card. 
•A passport valid for at least a year: Please note that on the date of application, your passport 
should be valid for at least one year to the day.
•Travel insurance 
•Photograph: Photos should be recent. Please note the specifications and quantity required.
•An official acceptance letter: Please be informed that in order to obtain a student visa, you should 
get an official acceptance letter from a Turkish university, school or a language course certified by 
the Ministry of Education. They might also want the letter officially certified by the school that you 
are currently enrolled in or by your place of employment.
•Student certificate: You may be required to present a student certificate from your current school 
in addition to your acceptance letter from the Turkish university or school.
•Residence permit:  You may be requested to show a residence permit if you are not a citizen of the 
country that you are applying from. For example, you have applied for a visa from the Turkish 
Consulate in the UK, but you are not a British citizen, so you must show a residence permit for the UK 
valid for at least one year.
•Proof of sufficient financial resources: Documents such as a bank statement or scholarship                     
documents etc.
•Visa application fee

Although it varies depending 
on your citizenship (the 
nationality of your passport), 
where you reside or the 
length of your stay, you will 
need the following docu-
ments to apply for a student 
visa:

Vatandaşlığınıza, bulunduğu-
nuz ülkeye ve zamana göre 
bazı değişiklikler göster-
mekle bera-ber, öğrenci 
vizesi başvurusu yaparken 
ihtiyaç duyacağınız belgeler 
aşağı yukarı şunlardır:
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Vize başvurusu için hangi belgeleri hazırlamanız gerektiğini net bir şekilde söylemek mümkün değil, 
çünkü bunlar vatandaşlığınıza, bulunduğunuz ülkeye ve zamana göre değişmektedir. Bu konuda doğru 
bilgi edinmenin en kolay yolu başvuracağınız Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun internet sitesini 
ziyaret etmektir. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa yine telefon veya e-posta ile konsolosluk 
çalışanlarına danışabilirsiniz.
Belgelerinizin aslını getirirken hepsinin birkaç fotokopisini de yanınızda bulundurmak her zaman 
faydalı olacaktır. Özellikle pasaportunuzun işlenmiş sayfalarını, kabul mektubunuzu ve öğrenci 
belgenizi çoğaltmayı ihmal etmeyin.
Dışişleri Bakanlığı, vize başvurunuzdaki olası aksaklıkların mağduriyete yol açmaması için, 
başvurunuzu seyahatinizden en az 1 ay önce başlatmanızı tavsiye etmektedir. Bununla birlikte çok 
erken başlatmanız da uygun olmayabilir. Başvuracağınız konsolosluğun internet sitesinde bu konuda 
bir tavsiye yoksa başvurmadan önce bizzat iletişime geçip bilgi almanızda fayda var.

It is not possible to say exactly which documents you will need for your visa application since it varies 
depending on your nationality, where you reside and the length of your stay. The easiest way to obtain 
reliable information is to visit the website of the Turkish Embassy or Consulate in your home country 
for the latest information about visa requirements. If you need further help, you can consult the 
consulate staff by e-mail or by phone.
Please don’t forget that it is always useful to have a few copies of your original documents especially 
copies of the filled in pages of your passport, acceptance letter, and student certificate.
Students are advised by the Ministry of Foreign Affairs to apply for their visa at least 4 weeks in 
advance of their desired travel date to avoid possible disruptions. However, it may not be suitable to 
start too early. If you cannot find any recommendation on the internet page of your consulate, it can 
be a good idea to get in touch personally before your application.

4



Türk Hava Yolları (THY) 5 kıtada 200’den fazla noktaya uçmaktadır. Bunlardan size uygun olan biriyle İstanbul ak-
tarmalı olarak Ankara’ya gelebilirsiniz. Yine, THY ve diğer bazı havayollarının, sefer sayısı mevsime göre değiş-
mekle beraber, yurt dışı noktalarından İzmir, Antalya ve Dalaman’a doğrudan uçuşları bulunmaktadır. Buralardan 
yine Ankara’ya aktarma yapılabilir. Doğrudan Ankara’ya uçan havayolları ve yurt dışındaki kalkış noktaları aşağıda 
verilmiştir.
Türkiye’ye Avrupa yönünden trenle gelmek istiyorsanız, Bükreş, Russe, Sofya, Plovdiv, Dimitrovgrad ve 
Svilengrad’dan İstanbul’a ulaşabilir, İstanbul’dan yapacağınız aktarmayla yine Ankara’ya kadar trenle 
gelebilirsiniz. Türkiye’nin Ortadoğu’yla demiryolu bağlantısı ise İstanbul-Tahran-İstanbul arasında haftada bir 
gün çalışan Transasya Treni’yle sağlanmaktadır. Tahran, Tebriz veya Razi’den bu trene binerek Ankara’ya 
ulaşabilirsiniz. Türkiye’ye demiryolu ulaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: www.tcdd.gov.trPeki, Ankara’da si-
zi karşılayacak biri var mı? Bu sorunun cevabı da seyahat planınızın bir parçası olmalı. Üniversiteniz veya okulunuz 
sizi karşılayacak bir kişi görevlendiriyor mu? Resmi olarak böyle bir hizmet verilmiyorsa bile, sizi karşılayacak biri-
ni bulmalarını yine de rica edebilirsiniz. Belki, muhatabınız olan yetkili kişi, sizi karşılaması için güvenilir birini ken-
di özel çabasıyla ayarlayabilir. Bu konuda ısrarcı olmanızda fayda var, çünkü yabancı bir ülkede, hiç tanımadığınız 
bir şehirde, belki dilini hiç anlamadığınız insanların arasında tek başına yolunu bulmaya çalışmak kulağa ne kadar 
macera dolu gelse de stresli bir uğraştır. Sizi karşılayacak birinin olması hem fiziksel hem de kültürel anlamda yol 
göstermesi bakımından rahatlatıcı olacaktır.
Eğer sizi karşılayacak hiç kimse bulamadıysanız, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı i-
le iletişime geçin (www.ytb.gov.tr, info@ytb.gov.tr, Tel: 0090-312 218 40 00). Bu kurum, Türkiye’ye gelen 
uluslararası öğrencilere İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlar terminali geliş sa-
hasında oluşturulan stantlarda karşılama ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Buralarda öğrencilere gelir gelmez 
merak ettikleri konularda önemli bilgiler aktarılmaktadır.

Turkish Airlines flies to more than 200 destinations on five continents. Choose the flight that best suits your 
needs. A flight into Istanbul is usually necessary, followed by an air transfer to Ankara. In addition, although flight 
numbers may change throughout the year, there are direct international flights to İzmir, Antalya and Dalaman 
from where you can also get connected flights to Ankara. The list of airlines offering direct flights to Ankara are 
given above.
If you wish to travel from Europe to Turkey by train, you can come to Istanbul from Bucharest, Russe, Sofia, 
Plovdiv, Dimitrovgrad and Svilengrad. You can also get transfer tickets to Ankara. Railway connection between 
Turkey and the Middle East is provided by Trans-Asia train which runs once a week between Istanbul-Tehran-
Istanbul. You can get to Ankara from Tehran, Tabriz or Razi. For detailed information please see www.tcdd.gov.tr
All right, is there someone to pick you up when you arrive in Ankara? The answer to the question should be a part 
of your travel plans. Does your university or school assign a person to pick you up? Even if official pick-up service 
is unavailable, you can still request someone to pick you up. Maybe, your contact person can arrange a suitable 
ride for you. It is a good idea to insist on this. Although trying to find your way on your own in a foreign country, in 
an entirely new city, among people whose language you don’t know at all may sound adventurous, it is actually 
very stressful. It will be much more relaxing to find that someone is there to pick you up for both physical 
assistance and cultural guidance.
If you can’t find someone to pick you up, contact “T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba topluluklar 
Başkanlığı” ( www.ytb.gov.tr., info@ytb.gov.tr,  or call: 0090-312-218 40 00). This institution offers pick-up and 
consulting services at the desks at the international terminal arrival halls of both the Istanbul Atatürk Airport and 
Ankara Esenboğa Airport. As soon as you arrive there, you will be provided with whatever information you need. 

Seyahat Planı

Travel Plans

Ankara Tren Garı danışma ve rezervasyon numaraları
Ankara Train Station information and reservation numbers 

(0312) 311 06 20 - 311 06 21 - 311 06 22 - 311 06 23 
(0312) 311 49 94
(0312) 310 65 15

Doğrudan Ankara’ya uçan havayolları
Airlines offering direct flights to Ankara

AnadoluJet: Lefkoşa
Azerbaijan Airlines: Bakü

Borajet: Soçi
Iraqi Airways: Bağdat

IranAir: Tahran
Lufthansa: Frankfurt, Münih

Pegasus Airlines: Lefkoşa
Sun Express: Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart

THY/Turkish Airlines: Brüksel, Viyana, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Moskova-VKO
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Vizeniz ve biletiniz tamamsa yola çıkmaya hazırsınız demektir. Yani hemen hemen. Gelmeden önce yapmanız ge-
reken birkaç şey daha olabilir:
• Cep telefonunuzu yurt dışında hangi tarife üzerinden nasıl kullanabileceğiniz konusunda GSM 
operatörünüzden bilgi alın.
•  Dişçinize görünün. Büyük ihtimalle seyahat sigortanız diş tedavisini kapsamıyor.
•  Ülkenizdeki banka hesaplarınızı ve diğer işlerinizi yönetmesi için güvendiğiniz birine (tercihen birinci derece-
den bir aile üyesine) vekalet verin. Böylece ileride küçük bir imza için binlerce kilometre yol yapmak zorunda 
kalmazsınız.
•  Önemli belgelerinizin hepsini (pasaport, her türlü kimlikler, ehliyet, kredi kartları, seyahat sigorta poliçesi, öğ-
renci belgesi, kabul mektubu vs.) fotokopi çektirin. Hatta en az ikişer kopya çektirmelisiniz. Birer tanesini ayrılır-
ken evde bırakın ve diğer kopyaları yanınıza alın, ama asıllarından farklı bir yerde taşıyın. Asıllar el bagajınızda ola-
cağına göre, kopyalar bavulda durabilir mesela.
•  Arkadaşlarınızla vedalaşmayı ihmal etmeyin!
Hepsi tamamsa, geriye bir tek bavul hazırlamak kaldı. Bir açıdan, gelmeden önce yapacağınız en zor işlerden biri. 
Belki aylarca belki en az bir yıl boyunca ülkenize dönmeyeceksiniz. Öyleyse yanınızda ne getireceğiniz önemli. Bu i-
şi sizin yerinize kimse yapamaz, neyin önemli olduğuna siz karar 
vereceksiniz, ama yine de birkaç tavsiye verebiliriz:
Giysiler: Ankara’ya tam bir karasal iklim hakimdir. Kışın sıcaklık 
sıfırın altına iner ve rüzgar da oldukça kuru ve serttir. Yaz 
sıcaklıklarıysa 40°C’ye yaklaşmaktadır. Mutlaka, mevsime uy-
gun kıyafetlerinizden daha çok sayıda getireceksiniz. Ancak bü-
tün bavulu sadece tişörtlerle veya sadece kazaklarla 
doldurmayın. Özellikle bahar aylarındaki kısa süreli hava deği-
şimlerine uyum sağlayabilmek için her ikisine de ihtiyacınız ola-
bilir. Genel olarak Türkiye dört mevsimin de yaşandığı bir coğraf-
yada bulunmaktadır. Hava durumunu Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün internet sitesinden takip edebilirsiniz: 

 
Bot ve mont: Bu ikisi olmadan Ankara’da kışı geçiremezsiniz. E-
ğer sonbahar aylarında geliyorsanız bir kalın montunuz ve bir 
çift botunuz hazır olmalı. Uzun yolculuklarda bu ikisini 
taşımanın en kolay yolu botları giymek ve montu da elinize al-
maktır. Böylece bavulun üçte biri size kalır! Ama kışa daha vakit 
var diyorsanız veya her halükarda bunların çok fazla yük olacağı-
nı düşünüyorsanız hiç yük etmeyin,  Ankara’dan yenilerini satın 
alabilirsiniz.

www.mgm.gov.tr

If you have gotten your visa and tickets then you are ready to set 
off. Well, almost! You may have a few more things to do before 
you depart:
•  Learn international tariffs from your GSM operator.
•  See your dentist. Travel insurance usually does not cover 
dental treatment.
•  Give power of attorney to someone you trust (preferably to a 
first degree relative) to handle your financial matters for you. 
Thus, you won’t have to travel thousand of miles for a minor 
signature issue.
•  Make two photocopies of all your important documents 
(your passport, all sorts of IDs, driver’s license and the credit cards, travel insurance policy) you plan to take. 
Leave one copy of each with family or friends at home and pack the other copies separately from the originals.  
Since the originals will be in your hand luggage, you can keep the copies in your suitcase.
•  Don’t forget to say good-bye to your friends! 
If everything is ready, now you need to prepare your suitcase. In one respect, it is one of the most challenging 
things that you have to do before you set off. You won’t be able to go back to your country for months or even a 
year maybe. Thus, what to take with you is important. No one can do it for you. You should decide what is 
important for you. However we can still offer some tips: 
Clothing: Ankara has a continental climate. The cold winter temperatures are commonly below the freezing po-
int during this season with harsh winds. Summer days can reach nearly 40 C.  You will definitely need to bring mo-
re seasonable clothes. But it may not be a good idea to fill your suitcases with only t-shirts or sweaters. In order to 
adapt to short term changes in the weather, you may need both. Generally, Turkey is geographically located 
where all of the four seasons exist. Detailed weather forecasts can be found on the Turkish State Meteorological 
Service site: 
Boots and a coat: You cannot survive a winter in Ankara without them. If you are coming in the fall, you should 
have a warm jacket and a pair of boots. The best way to carry both of them is to wear the boots and carry the 
jacket with you. It will save you one-third of your suitcase. However, you can always buy new ones in Ankara if you 
think there is a very long time till winter or they are too heavy to carry.

www.mgm.gov.tr

Personal
Preparations

 Kişisel Hazırlıklar
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Dizüstü bilgisayarınız: Ankara’da internet kafeler her yerdedir ve ucuzdur. Ama hiçbir bilgisayar kişisel 
bilgisayarınızın yerini tutmaz. Ankara’da en az altı ay kalacaksanız kendi bilgisayarınızı getirmeniz iyi bir fikir olabi-
lir. Yolculukta biraz kolunuz ağrısa da geldikten sonraki rahatınıza değecektir. Elbette bu vesileyle gelmeden önce 
her zaman kullandığınızdan daha küçük ve kolay taşınabilir yeni bir bilgisayar satın almayı düşünebilirsiniz. Veya 
hiç yük etmeyin, yenisini Ankara’dan alırsınız.
Faturalar ve reçeteler: Gümrükte sorulacak olursa, bilgisayarınızın ve sürekli kullandığınız ilaçların size ait oldu-
ğunu, bunların ticaretini yapmadığınızı ispatlamanız adına fatura ve reçeteleri göstermeniz gerekebilir. Bu yüz-
den, bunları el bagajınızda bulundurmanızda fayda var.
Anılarınız: Ailenizin veya sevgilinizin fotoğrafı, sevdiğiniz bir poster veya bir resim Ankara’daki odanızda 
evinizdeki kadar şık durmayabilir, ama ilk başta bütünüyle yabancısı olduğunuz bir ortamda tanıdık şeyler görmek 
rahatlatıcı olacaktır.
Bunlar dışında pasaport, kimlikler, öğrenci belgesi, Ankara'daki okuldan ve varsa Ankara'da kalacağınız kurum-
dan aldığınız kabul mektubu gibi bütün önemli belgelerinizi el bagajınızda bulundurun. Türkiye'de araç kullanma-
yacaksanız bile ehliyetinizi getirin. Araç kullanmaktan başka işlere de yarayabilir. Örneğin kütüphanenin çanta e-
manet masasına pasaportunuzu veya kimliğinizi vermektense ehliyetinizi verirsiniz. Son olarak, bu elinizdeki reh-
ber. Bir kopyasının yanınızda bulunması iyi olabilir.
Mümkünse önceden hazırladığınız bir miktar Türk lirasını da el bagajınıza koyabilirsiniz. Havaalanından veya 
gardan şehir merkezine gitmenize yetecek kadar bir miktar paranız olursa, paranızın geri kalanını şehir merkezin-
deki döviz bürolarında daha avantajlı kurlar üzerinden değiştirebilirsiniz. Genel olarak, en az bir aylık geçiminizi 
sağlayacak kadar parayla gelmenizi tavsiye ederiz. Özellikle ilk günlerde harcamalarınızın normalden fazla olaca-
ğını da hesaba katarsak, yanınızda yaklaşık 1.500 TL’ye denk gelecek miktarda para olması iyi olur.

Your laptop: You can find internet cafes everywhere in Ankara and they are cheap, too. However, no computer 
can take the place of your own. It may be a good idea to bring your own computer if you are going to stay in Anka-
ra for at least six months. It will be worth the trouble. Of course you may consider buying a smaller and more 
easily portable computer than your present one. Alternatively, buying one when you arrive in Ankara can be a 
possible solution.
Receipts and prescriptions: If you bring medications, make sure they are in the original packaging and are 
accompanied by a prescription from your physician. You may also be asked at the customs to show sales receipts 
of your computer and prescriptions to prove that they belong to you and you don’t plan to sell them.  Thus, have 
these documents in an accessible, yet secure, location. 
Memories: Having photographs of your family or girl/boy friend, a poster you like or a picture in your room in An-
kara may not look as good as it does at home but seeing something familiar around you that has personal 
meaning will be comforting in a completely unfamiliar environment. 
Apart from these, keep all types of important documents such as passport, IDs, student certificate, acceptance 
letter from the school in Ankara and possibly an acceptance letter from the institution where you will reside in 
your hand luggage. Even if you won’t be driving in Ankara, bring your driver’s license. You may find it useful for ot-
her purposes. For example, you can leave it instead of leaving your passport or ID at the library’s check room. 
Lastly, it would be a good idea to have a copy of this guide book with you.
You may also want to consider having some Turkish Lira (TRL) on you. If you have enough Turkish liras to go to the 
city center from the airport or railroad terminal, you may exchange the rest of your money in the Currency 
Exchange Offices at the city centers. They offer better exchange rates. Generally speaking, we recommend that 
you bring with you enough money to pay for your living expenses for at least a month. Considering the fact that 
your expenses for the first few days will be higher than normal, you should have about 1,500 TRL with you. 

Bu noktada bir iki uyarı yap-
makta fayda olabilir: Tür-
kiye’de konutlara verilen e-
lektrik 220 volttur ve Avrupa 
standartlarında ikili prizler 
kullanılmaktadır. Genel hat-
larıyla belirtmek gerekirse, 
Kuzey Afrika ile Yakındoğu ül-
kelerinde kullanılan prizler 
Türk prizleriyle aynıdır. Buna 
kar şı lık, Hin dis tan, Çin, 
Japonya,     Avustralya, Suudi 
Arabistan, İngiltere, Doğu Af-
rika ülkeleri ve Amerika kıta-
sının neredeyse tamamında 
kullanılan elektrik fişleri Türk 
prizleriyle uyumsuz-dur. En i-
yisi, nereden geliyor-sanız ge-
lin ülkenizdeki fişlerin Avrupa 
prizleriyle uyumunu araştırıp 
öğrenin. Buna göre gerekli 
dönüştürücü adaptörlerini 
yanı-nızda getirebilir veya 
Ankara’da bolca bulunan yapı 
marketlerin birinden edine-
bilirsiniz. Elektrikli cihazları-
nızı prize takmadan önce kul-
lanma kılavuzlarını mutlaka 
tekrar gözden geçirin. Cihazın 
fişi Türk priziyle uyumlu olsa 
bile, Türkiye ile ülkenizdeki o-
lası voltaj farkı cihaza zarar ve-
rebilir.

At this point may we remind 
you that Turkish power plugs 
are 2 round pins at European 
standards running at 220 V. 
Generally speaking, plugs in 
North African and the Near 
East are the same as Turkish 
plugs. On the other hand, p-
ower plugs in India, China, 
Japan, Austral ia,  Saudi 
Arabia, England, East African 
countries and almost the 
entire part of the American 
continent do not match 
electrical sockets (outlets) in 
Turkey. Learn whether your 
plugs match Turkish sockets 
or not before leaving home 
so that you can bring neces-
sary adaptors and/or conver-
tors. Alternatively, you can 
buy them at one of the many 
hardware stores in Ankara. 
Make sure you read the 
manuals of your appliances 
before leaving home to see 
what you'll need to plug 
them in when you come to 
Turkey. Even if your plugs 
match the outlets in Turkey, 
the voltage difference can 
damage your appliances. 
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First of all, don’t forget to adjust your watch if you take an international flight. Turkey is in the Eastern European 
Time Zone: GMT+2. Summer (Daylight-Saving) Time is observed in Turkey, where the time is shifted forward by 1 
hour during summer months: Eastern European Summer Time = GMT+3
Secondly, be aware that you are at an airport or a train terminal, be watchful (and common sense should be 
applied here!) No matter how safe a city is, you always have to be wary at the airports or train/bus terminals so 
be especially cautious in areas such as these where you may be more easily victimized. Though Ankara is 
generally a safe city, you definitely don’t want to be victimized at the transportation centers where many 
foreigners first arrive in a city. That’s why you need to keep your bags with you at all times. Keep your phone, 
wallet and money out of sight and be mindful of where you put them.
The local currency in Turkey is the Turkish Lira (TL). While shopping you may be asked to pay for something with a 
currency other than the Turkish lira such as Dollars or Euros. Do not agree to this since paying in the money more 
valuable than the Turkish Lira it would be disadvantageous for you. Besides this, never give your money into the 
hands of anybody even if they want to help you. However much you need to pay, count out the money yourself 
and give it. You’ll soon become familiar with the units and get used to them. The local currency in Turkey is 
available in the following denominations: banknotes: 5, 10, 20, 50, and 100 TL; coins: 5, 10, 25, 50 kurus and 1 TL. 
One Turkish Lira equals 100 kurus. But 1 kurus is actually not in circulation. Thus, for example, 1, 98 TL actually 
means 2 TL so while shopping, don’t expect change for this in return.
If you have learned how to use your cell phone abroad beforehand, you can use your cell phone right away to c-
heck in with the folks at home hoping to hear from you. If not, don’t worry! You can find the information 
regarding how to get in touch with your friends and family cheaply under the telephone and internet heading of 
this guidebook.

İlk önce, doğrudan yurt dışı bağlantılı bir uçuşla geldiyseniz saatinizi ayarlamayı unutmayın. Türkiye UTC+2 Doğu 
Avrupa zaman dilimindedir, ancak yaz saati uygulamasının geçerli olduğu tarihlerde UTC+3 dilimine geçilir.
İkinci olarak, bir havaalanında, tren veya otobüs garında olduğunuzu hatırlayın ve uyanık olun. Bir şehir ne kadar 
güvenli olursa olsun, havaalanları, tren ve otobüs garları en dikkatli olunması gereken yerlerdir. Ankara genel o-
larak güvenli bir şehirdir. Ancak çok sayıda yabancının şehre ilk adımı attığı ulaşım merkezlerinde kötü niyetli kim-
selerin aradığı kurban olmak istemezsiniz. Bu yüzden çantalarınızı göz önünden ayırmayın. Telefonunuzu, 
cüzdanınızı ve paranızı herkesin görebileceği şekilde elinizde taşımayın ve koyduğunuz yere dikkat edin.
Türkiye’nin para birimi Türk lirasıdır. Alışverişlerinizde sizden Türk lirası dışında para isteyen ya da Dolar veya Eu-
ro gibi paralarla ödeme yapmanızı kabul edeceklerini söyleyen kişiler olabilir. Kabul etmeyin, çünkü Türk lirasına 
göre daha değerli olan bu paralarla ödeme yapmanız kendi aleyhinize olacaktır. Ayrıca, takside, kafede, mağaza-
da veya başka herhangi bir yerde kimsenin yardımcı olmak için bile olsa paranızı elinizden almasına izin verme-
yin. Ne kadar ödemeniz gerekiyorsa paranızı kendiniz sayın ve ödeyin. Kısa zamanda paraları tanır ve alışırsınız. 1 
lira 100 kuruştur. Türk lirası, 5-10-20-50-100-200 liralık banknotlar ve 1-5-10-25-50 kuruşluk ve 1 liralık madeni 
paralar şeklinde tedavül etmektedir. Yalnız, 1 kuruş fiilen tedavülde değildir. Bu yüzden örneğin 1,98 TL’lik bir 
alışverişte para üstü beklemeyin. Bu fiilen 2 TL demektir.
Ülkenizden ayrılmadan önce cep telefonunuzu yurt dışında nasıl kullanacağınızı öğrendiyseniz, ülkenizde sizden 
haber bekleyenlere yolculuğunuzun iyi geçtiğini haber vermek için ilk etapta hemen cep telefonu 
kullanabilirsiniz. Ancak kullanamıyorsanız üzülmeyin. Ailenizle ve arkadaşlarınızla en ucuz şekilde nasıl 
konuşabileceğinize dair bilgileri bu reberin telefon ve internet başlığı altında bulabilirsiniz.

Temel Bilgiler

 Basic Information

 Ankara’ya Hoş Geldiniz!
 Welcome to Ankara!B.
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a. Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı (ESB)
Esenboğa Havalimanı şehir merkezine (Kızılay’a) 35 km mesafededir. Havalimanı’ndan Kızılay veya 
Ulus’a gitmek için Havaş otobüsleri, 442 numaralı EGO otobüsleri veya taksi seçeneklerinden birini 
kullanabilirsiniz.
Havaş otobüsleri: Esenboğa Havalimanı’nın iç ve dış hat çıkış kapılarından her yarım saatte bir otobüs 
kalkmaktadır. Şehir merkezindeki ana durak olan Ulus’a kadar yolculuk yaklaşık 35 dakika sürer. Yolcu 
varsa otobüs Ulus’tan AŞTİ’ye devam eder (yaklaşık 25 dakika daha). Gün içinde 10 TL olan bilet bede-
li, gece 00.00-06.00 saatleri arasında 12,50 TL’dir.
•  Diğer detaylar için bakınız: www.havas.net
•  Havalimanı Bürosu telefonu: (0312) 398 03 76 veya (0555) 985 10 70.
•  Ulus Bürosu telefonu: (0312) 310 35 55 dahili 2 veya (0555) 985 10 71.
•  Ulus Bürosu adresi: Ulus, 19 Mayıs Stadyumu, B Kapısı. Ulus durağı.
•  E-posta: faydin@havas.net (Fatih Aydın, İstasyon Müdürü)
442 numaralı belediye (EGO) otobüsü: Havalimanı, AŞTİ, Kızılay ve Ulus arasında ring yapar. 
Havalimanında iç ve dış hatların geliş katı çıkış kapısı önünden 06.20-23.40 saatleri arasında 20 daki-
kada bir kalkar. Bilet bedeli, belediye otobüslerinin standart tarifesinden farklı olup 5,25 TL’dir. AŞTİ, Kı-
zılay ve Ulus’tan kalkış saatleri ve güzergah bilgisi için bakınız: EGO Genel Müdürlüğü Şehiriçi Ulaşım 
Bilgi Sistemi (http://map.ego.gov.tr:8080/ego/index.aspx).
Esenboğa Taksi: Taksimetre 2,70 TL’den açılır, kilometre başına 2,40 TL yazar. Gece-gündüz aynı tarife 
geçerlidir. Havalimanı’ndan Kızılay’a taksiyle gitmek yaklaşık 80 TL tutar. Ancak yine de kötü 
sürprizlerle karşılaşmamak için taksiye binmeden önce mutlaka ne kadar ödeme yapmanız gereceğini 
sorun.
•  Web sitesi: www.esenbogataxi.com
•  Telefon: (0312) 398 00 00 dahili 1258 veya (0312) 398 08 97, (0312) 398 08 98.

a.  Ankara Esenboğa International Airport (ESB)
Esenboğa airport is 35 km from the city center (Kızılay). In order to go to Kızılay or Ulus, you can either 
take a Havaş shuttle bus, a Ankara city bus no. 442 or a taxi.
Havaş shuttle buses: This shuttle is available for all domestic and international flights landing at 
Esenboğa Airport every half an hour. It takes approximately 35 minutes to get to the main stop, Ulus. 
If there are passengers for the bus station (Intercity Bus Terminal) services continue on to the bus 
station, AŞTİ, from Ulus (approximately 25 minutes more). The price is 10 TL for daytime and 12.50TL 
for night (between 00.00-06.00).
•  For more information please see www.havas.net
•  Havaş Phones: (0312) 398 03 76 or (0555) 985 10 70
•  Ulus Bureau Phones: (0312) 31035 55 / extension 2 or (0555) 985 10 71.
•  Ulus Bureau Address: Ulus, 19 Mayıs Stadyumu, B Kapısı. Ulus durağı.
•  E-Mail faydin@havas.net ( Fatih Aydın, Operational Manager)
Ankara municipality bus (EGO) number 442: Bus 442 runs in a loop from the airport to AŞTİ (the bus 
terminal), Ulus and Kızılay. It departs every 20 minutes from the arrivals level, in front of the passen-
ger exit door of both the Domestic and International Terminals. The price for bus 442 is different from 
the standard fees. It is 5.25 TL. You may obtain detailed information about departure times and bus 
routes by visiting the following link: EGO Genel Müdürlüğü Şehiriçi  Ulaşım Bilgi Sistemi 
(http://map.ego./index.aspx).
Esenboğa Taxi: The initial price is 2.70 TL and taxicab fare is 2.40 TL per kilometer. (That is, the ride 
will start at 2.7 TL, and the rate is 2.40 TL per kilometer). The rates for day and night are same. A taxi 
drive from the airport to Kızılay will cost around 80 TL. However, in order to avoid unpleasant 
surprises, ask how much you will need to pay before you get in.
•  Web page: www.esenbogataxi.com
•  Phone: (0312) 398 00 00 extention1258 or (0312) 398 08 97, (0312) 398 08 98

Şehir merkezine nasıl gidilir?
Sizi karşılayacak biri yoksa, ha-
vaalanından, tren ve otobüs 
garından şehir merkezine tek 
başınıza gideceksiniz demek-
tir. Öyleyse bu bölümü dik-
katli okumanızda fayda var. 
Bir de, nasıl giderseniz gidin 
trafiğe dikkat edin. Ankara'da 
en sık ihlal edilen kuralların 
başında trafik kuralları gelir. 
Trafik ışıklarına ve işaretleri-
ne riayet edin, ama fazla 
güvenmeyin. Karşıdan karşı-
ya geçmeden önce mutlaka 
trafiği kontrol edin.

How to get to the city center
 If there is no one to pick you 
up, then you will need to 
make your own way to the 
city center from the airport, 
train or bus terminal, so it 
would be a good idea to read 
this part carefully. Moreover, 
pay attention to traffic 
however you go. The most 
commonly violated rules in 
Ankara are the traffic rules. 
Obey the traffic lights and 
signs but even if pedestrian 
traffic lights are green, it is 
absolutely essential to keep a 
watchful eye. At crosswalks 
don’t forget to look before 
crossing the street.
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b.  Ankara Tren Garı
Ulus’ta Hipodrom Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nin kesişim noktasında, Gençlik Parkı’nın köşesin-
de yer almaktadır. Gar’ın hemen önünde duran otobüslerle Kızılay’a veya şehrin diğer merkezi nokta-
larına kolayca ulaşılabilir. Ayrıca, Metro’nun Ulus istasyonuyla Ankaray’ın Tandoğan ve Maltepe istas-
yonları Gar’a 5-10 dakika yürüme mesafesindedir.
c.  Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi – AŞTİ
AŞTİ, Ankara’ya otobüsle geldiğiniz zaman ineceğiniz büyük otobüs garıdır. Eskişehir Yolu ile Konya 
Yolu’nun kesiştiği yerde, Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) üzerindedir. AŞTİ’nin içindeki istasyondan 
Ankaray’a binerek Kızılay’a kolayca gidebilirsiniz. Yine, 442 numaralı belediye otobüsüyle AŞTİ’den 
Kızılay’a veya Ulus’a, Tren Garı’na veya Esenboğa Havalimanı’na gitmek çok kolaydır.
3. Hepimiz Yardıma İhtiyaç Duyarız!
Ne yapmanız ve nereye gitmeniz gerektiğini söyleyen kurallar her yerdedir, ama nasıl yapacağınız, ne 
şekilde gideceğiniz gibi pratik bilgiler her yerde yazmaz. Öyleyse, sormaya çekinmeyin. Türkler, örne-
ğin, birbirine yol sormaya hiç çekinmezler. Öyle ki Türkçe'de “Sora sora Bağdat bulunur” diye bir de-
yim vardır. İki adımda bir sürekli bir şeyler sorduğunuz için yadırganacağınızı düşünmeyin. Hepimiz yar-
dıma ihtiyaç duyarız ve yardıma muhtaç olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Ayrıca unutmayın, 
Türkler dünyada misafirperverliğiyle tanınan bir millettir. Yabancı olmanız dolayısıyla size daha anla-
yışlı ve istekli şekilde yardım etmek isteyenler olacaktır.
Elbette, dikkatli olun. Yabancı olmanız avantaj olabileceği gibi dezavantaj da olabilir. Ayrıca, kime 
yaklaşacağınızı seçebilirsiniz, ama kimin size yaklaşacağını bilemezsiniz. Kötü niyetli kimselere karşı u-
yanık olmalısınız. Ne yazık ki, tam olarak kimden yardım isteyebileceğinizi net bir şekilde söylemenin 
imkanı yok. İçgüdülerinizi kullanın. Ne kadar farklı kültürlere ait olsak da güvenilir olanla olmayanı a-
yırt edebilecek ortak hislere sahibizdir.
Henüz Türkçe bilmiyorsanız veya konuşulanları anlamakta zorlanıyorsanız 
İngilizce iletişim kurmayı deneyin. Türkiye’de en yaygın yabancı dil İngiliz-
ce olup ardından diğer Avrupa dilleri gelmektedir. Beyaz yakalıların İngiliz-
ce bilme ihtimali yüksektir.

b. Ankara Central Railway Station:
The Ankara Central Railway Station (Gar) is situated at the junction of 
Hipodrom Avenue and Cumhuriyet Avenue on the corner of Gençlik Park.  
You can easily reach Kızılay or other central locations of the city by bus in f-
ront of the station. In addition to this, the Ulus metro station and 
Ankaray’s Tandoğan and Maltepe stations are a ten-minute walk from the 
station.
 c. Ankara Intercity Terminal Administration-AŞTİ: 
AŞTİ is an acronym for Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (Ankara 
Intercity Terminal Administration) and is the huge terminal you arrive at 
when you come to Ankara by bus. It is at the junction of the Eskişehir Road 
and Konya Road, on the Konya Road (Mevlana Boulevard). AŞTİ has its 
own Ankaray metro/underground train station, with an underpass connecting the terminal and the 
station. You can easily go to Kızılay by Ankaray. Again, it is very easy to go to Kızılay or Ulus, train station 
or Esenboğa Airport from AŞTİ on an Ankara municipality bus no. 442.
3. Everybody needs help! 
The rules about what to do and where to go are everywhere but practical information like how to do it 
or how to go isn’t written everywhere, so don’t hesitate to ask. Turks, for example, never hesitate to 
ask each other the way. There is an idiomatic expression in Turkish “Sora sora Bağdat bulunur” (“You 
can find your way to Baghdad by asking.”) Don’t assume that you will be regarded as strange or odd. 
We all need help and we know how it feels to be in need of help. Also, remember that Turkish people 
are known for their hospitality all over the world and since you are a foreigner, they will be even more 
willing to help you.
Of course, use your common sense as you would anywhere else in the world. Being a foreigner could 
also be a disadvantage. Additionally, you can choose who to approach but you can’t choose who will 
approach you. You should be watchful against ill-intentioned people. Unfortunately, there is no way 
to tell you exactly who you can ask for help from. Use your instincts. Even though we belong to diffe-
rent cultures, we all have the common sense to distinguish who can be trusted and who cannot. 
If you don’t know Turkish or have difficulty in understanding the conversation, try to communicate in 
English. English is the most commonly spoken foreign language everywhere in Turkey and then comes 
other European languages. White collar workers are more likely to know English. 
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Yeni bir ortama girmek zordur. Bütünüyle yabancı bir ortama girmekse çok daha zordur. Ankara’da 
geçireceğiniz günler boyunca size rehberlik edecek kişi ve kurumlar varsa kendinizi bir nebze daha ra-
hat ve huzurlu hissedeceksiniz. Öte yandan, her şeyi kendi başınıza halletmek zorundaysanız, 
telaşlanmayın. O kadar da zor değil. İlk günlerin bu kadar zor görünmesinin, sizi strese sokmasının iki 
sebebi var: Birincisi, şimdilik hiç kimseyi ve hiçbir şeyi tanımadığınız için kendinizi yalnız ve güçsüz his-
sediyor olabilirsiniz. Bu duygu ilerleyen günlerde daha siz farkına varmadan yerini keşfetmenin, 
öğrenmenin ve eğlenmenin keyfine bırakacak. İkinci sebep de, ilk günlerde uğraşmanız gereken çok 
fazla formalite olması. Okula kayıt yaptırılacak, yurda yerleşilecek, ikamet izni alınacak vs. ve siz neyin 
nerede olduğu, nereye nasıl gideceğiniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. İşte, ilk günlerde aklınıza 
takılabilecek bazı soruların yanıtlarını bu bölümde bulabilirsiniz.

Entering any new setting is difficult. However, entering into a totally foreign setting is even more 
difficult. You will feel a little bit more calm and relaxed if you have people or institutions that give you 
support and guidance while you are in Ankara. On the other hand, don’t panic if you have to handle 
everything on your own. It’s not that difficult. The first days may appear to be hard and stressful for 
two reasons:  First, you may feel alone and powerless since you don’t know anybody or anything for 
the time being. The joy of discovering, learning and having fun will soon replace this feeling before yo-
u know it in the coming days. The second reason is that when you first arrive, there will be lots of 
formalities you need to cope with including enrolling, finding accommodation, obtaining a residence 
permit, etc and you don’t know where to go and how to go there. You can find the answers to your 
questions here in this section.

 İlk Günleriniz
 Your First DaysC.
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Geçerli turist vizesi olan yabancıların ayrıca ikamet izni almalarına gerek yoktur. Ancak, öğrenim veya çalışma vi-
zesi gibi özel meşruhatlı vize ile Türkiye'ye seyahat eden yabancıların, vizelerinin geçerlilik sürelerine bakılmaksı-
zın Türkiye'ye girişlerini müteakip kalacakları ildeki Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ikamet izni almaları gerek-
mektedir.
Buna göre, yabancı uyruklu öğrenci olarak Ankara’da öğrenci vizesiyle (öğrenim meşruhatlı vizeyle) kalacağınız     
için, Türkiye’ye giriş yaptığınız tarihten itibaren 1 ay içinde, ikamet izni almak için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ya-
bancılar Şube Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler, öğrenim türünüze göre de-
ğişmekle beraber, aşağı yukarı şunlardır:
• İkamet beyannemesi formu: İnternetten indirip doldurabilir veya başvuru sırasında Şube’den bir kopya 
edinebilirsiniz.
• Pasaport: Pasaportun kendisinden başka, resimli sayfanın ve Türkiye’ye giriş mührünün yer aldığı sayfanın 
fotokopileri de istenir.
•  Fotoğraf
•  Yurtta kalıyorsanız yurt yazısı
• Yabancı öğrenci bilgi formu: Türkçe öğrenim merkezi veya üniversiteniz tarafından düzenlenir. Kabul 
mektubundan farklı bir belgedir. Bir çeşit öğrenci belgesi yerine geçer.
•  Burs yazısı: Devletten veya özel kişilerden herhangi bir burs almıyorsanız, Ankara’da kendi imkanlarınızla 
geçinebileceğini ispatlayacak çeşitli belgeler istenebilir.

If you have a valid visa, you do not need a residence permit for up to 90 days. On the other hand, 
foreigners who reside, work or study in Turkey, should register themselves at the nearest local police 
department upon their arrival in Turkey, regardless of the validity of their visa. 
Accordingly, since you will be staying in Ankara as an international student with a student visa 
(Annotated Student Visa), you are required to apply for a residence permit at the Ankara Yabancılar 
Şube Müdürlüğü (Foreigner Office of the Police Department) within the first month of your arrival. 
The documents (although they may vary according to the type of your education) requested from 
international students are:
•  The Residence Permit Information Form: You can download the form from the internet and fill it in 
or get a copy from the Police Directorate during your application.
•  Passport: Copies of passport's photo-page and page with the last entry to Turkey are also required 
as well as the original passport.
•  Photograph
•  Official paper indicating that you are staying at the dormitory (if you are staying at one.)
•  Foreign student information form: This foreign student information form is issued by the Turkish 
learning center or your university. It is a different document from your acceptance letter and can be 
used as a student certificate.
•  Scholarship document: If you don’t have a state or private scholarship, proof of sufficient financial 
resources for the duration of your education in Ankara may be required.  Residence Permit

Oturma İzni
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İkamet izinleriyle ilgili önemli olabilecek diğer hususlar şöyle sıralanabilir:
•  Öğrenci ikametleri birer yıllık sürelerle harçsız/ücretsiz olarak verilmektedir. Ancak, “kitapçık” veya 
“defter” bedeli adı altında bir tür değerli kâğıt harcı alınmaktadır. Burslu olsun olmasın bütün öğrenci-
ler bunu kendi ceplerinden öderler. 2013 sonu itibarıyla bedeli 181 TL’dir.
•  Türkiye’deki eğitiminiz bir yıldan uzun sürecekse, okulunuzda kayıt yenilediğinizi belgelediğiniz her 
yıl ikamet izniniz re’sen uzatılır. Bunun dışındaki hallerde ikamet izninizi, izin belgesinde belirtilen sü-
renin sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde, yine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şube Müdürlüğüne müracaat ederek uzatmanız gerekmektedir.
•  İkamet iznizi kaybederseniz yine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne der-
hal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almalısınız. Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde 
bulunan yabancı öğrencilere 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince cezalı harç tahsil işlemi yapılmakta-
dır. Bu yabancılar hakkında ihlal edilen süreye bağlı olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı geti-
rilmektedir.
•  Öğrenim kurumunuz veya ikamet adresiniz değişirse, bu değişikliği 48 saat içinde hem ayrıldığınız 
hem de nakil olduğunuz yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmeniz gerekmektedir. 
•  Türkiye’de kabul edildiği bir okula süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencile-
rin bilgileri okul idaresi tarafından emniyet makamlarına bildirilmektedir.
•  Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanma veya hükümlü olma durumla-
rında öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.
•  4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca Türkiye’de öğrenim amaçlı ika-
met tezkeresi hamili yabancı uyruklu örgencilerin çalışması yasaktır.

Other particular points regarding your residence permit may be listed as: 
•  Student Residence Permits can normally be given for a single calendar year at a time and is free of 
charge. However, by the name of “book” or “booklet” value, a kind of paper fee is required. All 
students have to pay this amount themselves whether they have scholarships or not. It costs 181 TL 
(fee for 2013).
•  If your education program in Turkey is to take longer than a year, your residence permit will be 
extended for another year automatically when you provide the necessary documentation 
demonstrating that you have renewed your enrollment at your school for the current academic year. 
In other cases, you are expected to file an application at the Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şube Müdürlüğü (Police Department for Foreigners) within 15 days at the latest from the time your 
residence permit has expired.
•  If you lose your residence permit booklet, you are expected to apply at the Ankara İl Emniyet Mü-
dürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü (Police Department for Foreigners) promptly to obtain a new one 
within 15 days. Should you fail to do so, you will be subjected to a penalty fee as stated in law no. 492 
concerning Fees. Foreigners violating the visa and residence rules face a ban from entering the 
country for a period ranging from 3 months to 7 years, depending on the extent of their violation.
•  If you change your school or address, you are obliged to report the change to the local authorities, 
both at your previous and current residences within 48 hours. 
•  A foreign student who fails to enroll within the official enrollment period at a school from which 
he/she holds an acceptance letter shall be reported to the police by the school administration. 
•  All student residence permits are annulled in the event of dismissal from school, deferral of 
acceptance, taking leave, being arrested or incarceration. 
•  As stated in law no. 4817 “Concerning the Employment Permits of Foreigners,” foreign students hol-
ding student residence permits in Turkey are not allowed to work whilst in Turkey.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri
Contact information of the Police Department for Foreigners

• Web:  www.ankara.pol.tr/Sayfalar/Yabancilar-Sube-Mudurlugu.aspx 
• E-Mail:  yabancilar@ankara.pol.tr 
• Danışma/Information: (0312) 303 54 88
• Adres/Address: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mevlana Bulvarı, Konya Yolu   
Üzeri, İskitler, Yenimahalle, Ankara.
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Türk vatandaşları, bütün kamusal işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası adı verilen kişiye 
özel bir vatandaşlık numarası kullanırlar. Benzer bir sistem, Türkiye’de ikamet eden yabancılar için de 
mevcuttur. Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi almış olan bütün yabancılar, Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilirler. Nüfus ve Vatandaş-
lık İşleri Genel Müdürlüğü, bu şekilde kendisine bildirilen yabancı uyruklulara bir yabancı kimlik nu-
marası verir. Yabancı kimlik numaraları, tıpkı Türk vatandaşlarına verilen T.C. kimlik numaraları gibi 11 
hanelidir, ama farklı olarak her zaman 99 ile başlar.
Henüz bilmiyor olabilirsiniz, ama en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi aldıysanız artık sizin de bir yabancı 
kimlik numaranız var. Bu numarayı bir an önce öğrenmenizi tavsiye ederiz, çünkü bundan sonra devlet 
dairelerinde, hastanede, noterde ve banka işlemlerinizde hep bu numarayı kullanacaksınız. T.C. kimlik 
numarasının sorulduğu herhangi bir işlemde sizin kullanacağınız numara yabancı kimlik numarasıdır.
Yabancı kimlik numarasını öğrenmenin en kolay yolu, https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden do-
ğum yılı ve ikamet tezkeresi numarası ile veya kişi bilgileri ile online sorgulama yapmaktır. Bu sayfayı 
kullanırken, kişisel bilgilerinizin güvenliği için, tarayıcınızın adres çubuğunda yeşil renkli kilit imgesinin 
göründüğünden emin olun. Yabancı kimlik numaranızı öğrendiğiniz ekranda kimlik bilgilerinizde bir 
yanlışlık varsa ikamet tezkerenizi aldığınız yere, yani Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar 
Şubesi’ne başvurmalısınız.
Yabancı kimlik numaranızın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Sorgulama Sayfası’na 
işlenmesi biraz zaman alabilir. Ne kadar süreceğini biz de bilmiyoruz, ama bir hafta, on gün belki de bir 
ay sürebilir. Eğer ikamet tezkerenizi henüz yeni aldıysanız, yabancı kimlik numaranızı sistemde 
göremeyince panik yapmanıza gerek yok.

All Turkish citizens utilize a personal number, called Turkish Republic Identity Number, to carry out of-
ficial business. A similar system has also been established for foreigners residing in Turkey. All 
foreigners holding a residence permit for at least 6 months are reported to Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü (Citizenship Records Bureau). The Bureau issues a “foreign national identity 
number” to each of those foreign citizens that have been reported. Foreign national identity numbers 
are also 11-digit numbers, like the ones issued for Turkish citizens, but they always start with 99, 
unlike those given to Turkish citizens.
You may not be aware of it, but if you have been given a residence permit that is at least 6 months 
long, you have a foreign national identity number as well. We suggest that you find out what that 
number is as soon as possible since you will be asked for that number when you next wish to conduct 
business at a government office, hospital, notary public or a bank. On all occasions when a Turkish 
identity number is requested, you are expected to provide your foreign national identity number.
The simplest way to find out what your identity number is going online to the following web page 
https://tckimlik.nvi.gov.tr/ and entering your personal details. When you use this page, make sure   
that the address bar on your web browser contains a green padlock symbol to protect your online se-
curity. If you notice any mistakes on the screen containing your identity number, you should inform 
the authority that has issued your residence permit, in other words, the Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 
Yabancılar Şubesi (Police Department for Foreigners).
It may take a while for your foreign national identity number to appear in the national system, a week, 
ten days or even a month. Therefore, if you have just collected your residence permit, do not panic if 
you fail to see your foreign national identity number in the system right away.

  Foreign National
 Identity Number

Yabancı Kimlik
 Numarası
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Ankara’da toplu taşıma otobüs, dolmuş ve metroyla sağlanır.
a.  Metro
Toplam 24 istasyonu birbirine bağlayan iki metro hattı bulunmaktadır:
1. Kızılay-Batıkent arasında işleyen kırmızı renkli “Metro” hattı,
2. Dikimevi-Kızılay-AŞTİ arasında işleyen yeşil renkli “Ankaray” hattı. 

Metro, özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde başkent trafiğine yakalanmamak için iyi bir tercih  
olabilir. Ancak metro güzergahı dışında kalan yerlere ulaşmak için otobüs veya dolmuş da kullanmanız 
gerekecek.

The public transport system in Ankara consists of buses, mini-buses (dolmuş) and the underground.
a.  The Underground
Currently, there are two underground lines connecting a total of 24 stations:
1.  The Red Line, also called “Metro”, operating between Kızılay and Batıkent,
2.  The Green Line, also called “Ankaray”, connecting Dikimevi to AŞTİ via Kızılay.

The underground offers a good solution for those wishing to avoid the rush hour traffic in the capital. 
However, buses and mini-buses will be required to reach areas that are not served by the undergro-
und system. 

Toplu Taşıma

Public Transport

Metro ve Ankaray seferlerinin ilk ve son hareket saatleri şöyle:
Departure times of the first and last trains on the Metro and Ankaray lines are as follows:

İlk tren/first  train                 Son tren/Last train

Ankaray                 from AŞTİ: 06.00                  from AŞTİ: 23.50
                from Dikimevi: 06.15                  from Dikimevi: 00.10

Metro from Kızılay: 06.00                  from Kızılay: 00.00
from Batıkent: 06.00                  from Batıkent: 23.40
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b.  Otobüs
Otobüsler iki çeşittir. Özel Halk Otobüsleri’ne binmek için dışardan bilet almanıza gerek yok. Bu mavi renkli oto-
büslerde bilet otobüsün içindeki görevliden alınır. Bu yüzden “halk otobüsü” olarak bilinen bu araçlara “paralı 
otobüs” de denir. Öğrenci bileti 1,30 TL iken tam bilet 2,00 TL’dir. 

İkinci grup otobüsleri Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO idaresi işletmekte ki bunlara binebilmek için 
Ankarakart adı verilen “temazsız akıllı kart”lardan edinmeniz gerekir. “Serbest (ücretsiz), indirimli ve 
tam” olmak üzere üç çeşit akıllı kart vardır ve bunlar kişiye özeldir. Kart sahipleri kartlarına istedikleri 
miktarda Türk lirası yükler ve her kullanımda bir binişlik toplu taşıma ücreti karttan düşülür. 2013 itiba-
rıyla bir indirimli biniş ücreti 1,30 TL, bir tam biniş ücreti 1,75 TL’dir. Akıllı kartlar EGO otobüsleri ve met-
ro için ortaktır.
Siz öğrenci olduğunuz için indirimli kart kullanacaksınız. Kartınızı alabilmek için, eğitim-öğretim yılının 
başında, okulunuzun ilan ettiği tarihler arasında öğrenci işlerine başvurmanız gerekir. Kart bedeli 5 
TL’dir. Kartınızı bir kez teslim aldıktan sonra ilerleyen senelerde tekrar başvuruda bulunmanız gerek-
mez. Her eğitim-öğretim yılı başında okulunuz öğrenci bilgilerinizi EGO idaresine bildirir ve kartınız ye-
ni eğitim yılı için EGO tarafından güncellenir. Böylece, hiçbir ek başvuru ve ödeme yapmadan eğitim 
hayatınız boyunca aynı kartı kullanmaya devam edersiniz. Mezun olduğunuzda kartınız EGO tarafın-
dan kullanıma kapatılır.
Her kullanımda karttan düşülecek olan biniş ücretleri gideceğiniz mesafeye göre değişmez. 
Otobüsten/metrodan sadece 2 durak sonra da inseniz 15 durak sonra da inseniz aynı ücreti ödersiniz. 
Ancak, Esenboğa Havaalimanı’na ve 
Ankara’nın ilçelerine giden otobüslerin 
biniş ücretleri farklıdır. Şehir içi ve ilçe o-
tobüsleri için uygulanan bütün fiyatları 
görmek için EGO idaresinin ücretler ve 
tarifler sayfasını ziyaret edebilirsiniz:  
 http://www.ego.gov.tr/parts/egoucret
vetarifeler.asp 

b.  Buses
There are two types of buses. For Özel Halk 
Otobüsleri, which are blue, you do not need 
to have a ticket before you get on. Tickets 
are bought from a conductor on board. 
These public buses are also called “cash 
payment” buses. While the fixed fare for a 
student is 1.30 TL, it is 2.00 TL for a normal a-
dult fare. 

The second group of buses is operated 
by E GO of the Greater An ka ra 
Municipality. You need a smartcard to use them. There are three types of the card, called Ankarakart: 
Free, discount and full fare. Your smartcard is issued specifically for you and is not transferable. Card 
holders top-up their smartcards with the amount of Turkish Liras of their choice; and upon each use, a 
sum corresponding to the fare is deducted from their credit. The full fare is 1.75 TL and the discounted 
fare is 1.30 TL for the year 2013. These smartcards can be used both on EGO buses and the undergro-
und. 
You, as a student, are entitled to use a smartcard at discount fares. In order to collect your student 
smartcard, you have to apply at the register’s office at your school between the dates announced at 
the beginning of the academic year. The smartcard itself costs 5.00 TL. Once you have a card, you will 
not need to make another application for the coming years. Your school will inform EGO of your 
details at the beginning of each academic year and your card will be re-activated for the year. 
Therefore, you can continue to use the same smartcard for your entire educational period without 
having to make another application or pay for another smartcard. Your smartcard will be de-activated 
by EGO once you have graduated. 
The amount deducted from your credit after each use does not depend on the distance travelled. You 
pay the same fare, whether you go for two stops or 15 stops on the underground or buses. However, 
buses to Esenboğa Airport or to towns around Ankara charge different fares. In order to see a full list 
of fares on EGO buses, please visit the webpage concerning fares at the address below: 
http://www.ego.gov.tr/parts/egoucretvetarifeler.asp

The bus system in Ankara 
has been centered around 
Kızılay. As a result, each 
neighborhood in Ankara 
has at least one bus route 
to Kızılay. However, Anka-
ra does not have an 
overnight public transport 
system. Buses do not run 
very frequently af ter 
10:00 P.M. and most 
routes stop running after 
11:00 P.M. If you have not 
been able to get on a bus 
at 11:30 P.M., you should 
consider taking a taxi 
instead of continuing to 
wait at the bus stop.
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Ankara’da otobüs sistemi 
öyle bir kurulmuştur ki, he-
men her semtin Kızılay ve-
ya civarına en az bir oto-
büs bağlantısı vardır. Öte 
yandan, Ankara’da gece 
boyunca devam eden bir 
toplu taşıma hizmeti bu-
lunmamaktadır. 22.00’den 
sonra otobüsler oldukça 
seyrelir. Pek çok semteyse 
23.00’den sonra otobüs 
bulunmaz. 23.30’dan son-
ra durakta fazla oyalan-
mayıp taksi seçeneğini dü-
şünmeye başlayabilirsiniz.



Otobüslerin durak dışında yolcu alma-indirme yapması yasaktır. Bu yüzden en yakın durağa 
yürümeniz gerek. Bazı duraklarda insanların sıra halinde beklediğini bazılarında beklemediğini fark 
edeceksiniz. Bir durakta birden fazla sıra varsa hangi otobüs için hangi sıraya girmeniz gerektiğini bil-
menin tek yolu sıradakilere sormaktır. Sonra yanlış yerde beklemeyin! Durakta bekleyen tek 
kişiyseniz, özellikle akşamın ilerleyen saatlerinde, otobüs yaklaşırken el kaldırarak şoförün sizi fark et-
mesini sağlayın, yoksa hiç durmadan geçip gidebilir.
Bir durakta hangi otobüslerin durduğu, durağın içinde veya yanındaki tabelalarda yazılmıştır. Ayrıca, 
her durağın 5 haneli bir durak numarası vardır. Bu numarayı akıllı cep telefonunuza kurduğunuz EGO O-
tobüs Hatları Bilgi Sistemi (www.ego.gov.tr/mobil/index.html) üzerinden sorgulatıp hangi otobüsün 
ne zaman geleceğini takip edebilirsiniz.
İneceğiniz durağa yaklaşırken, kapı kenarlarında “dur” veya “stop” yazan butonlardan birine basın. Ka-
pının üzerindeki kırmızı ışık ve şoförün başının üzerindeki “duracak” lambası yanar. “Dur” veya “stop” 
butonlarına otobüs durağa yanaşmadan önce bastığınıza emin olun.
c.  Dolmuş
Dolmuşlar için durak kavramı geçerli değildir. Tabii ilk ve son durak dışında. Herhangi bir yerden 
dolmuşa binmek için elinizi kaldırmanız yeterlidir. Trafiğin durumuna göre uygun bir şekilde durup sizi 
alacaktır. Dolmuş ücreti olan 2,00 TL’yi yerinize oturduktan sonra önünüzdeki yolcuya vererek elden e-
le şöföre ulaştırmalarını isteyebilirsiniz. Ancak, özellikle para üstü beklediğiniz durumlarda en iyisi üc-
reti binerken şoföre bizzat uzatmanızdır. Gideceğiniz yer güzergah üzerindeyse, vardığınızda size ha-
ber vermesi için şoförden yardım isteyebilirsiniz. Veya sürekli aynı dolmuşu kullanan yolcular da size 
yardımcı olabilir. İneceğiniz yeri zaten biliyorsanız, geldiğiniz zaman “müsait bir yerde inebilir miyim?” 

demeniz yeterlidir. Otobüs ve metroda 
olduğu gibi dolmuş ücretleri de 
mesafeye göre değişmez.

Buses are only allowed to stop at bus 
stops for passengers to get on or get 
off. Therefore, you have to walk to the 
nearest bus stop. You will notice that 
people queue at certain bus stops 
while at others there is no queue. If yo-
u see several queues at a certain bus 
stop, the only way to make sure you s-
tand in the correct queue is to ask a 
fellow passenger. Otherwise, you risk 
waiting in the wrong queue! If you are 
the only person waiting at a bus stop, 
you should raise your arm to attract 
the driver’s attention, particularly in 
the evening hours. Otherwise, the bus 
may just pass by without stopping. 
The numbers of buses serving a 

certain bus stop can be found written in the stop itself or on the bus stop sign. Furthermore, each bus 
stop has a 5-digit bus stop code. After downloading the EGO Bus Lines Information System application 
(www.ego.gov.tr/mobil/index.html) onto your smart phone, you can conduct a search to find out 
about the arrival times of buses at your bus stop by using the bus stop code.
As you approach your stop, press one of the buttons that says “stop” to indicate that you wish to get 
off. Red lights, with the word “duracak,” above the driver’s head and the door will come onto show 
that the bus is about to stop. The buttons will not function if the bus has already come to a full stop. 
Therefore, make sure that you press the button before the bus reaches your stop.
c.  Dolmuş (Mini-buses)
To get on a dolmuş, you do not have to wait at a particular stop, except for its departure point. You can 
hail a dolmuş whenever you wish to stop one. The driver will stop at the most convenient location to 
pick you up depending on the traffic. You can send your fare, which is 2.00 TL, to the driver through 
fellow passengers after you take your seat. However, it is more preferable to give the money 
personally before sitting down especially if you need to get some change back. You can ask the driver 
to give you a shout when you reach your destination, if you are not sure about where exactly to get off. 
Or you can always ask a fellow passenger for help as well. If you know where to get off, you shout out 
by saying, “müsait bir yerde inebilir miyim?” which means “can I get off at a convenient location?” 
Unless otherwise indicated, you pay a fixed fare on a dolmuş as well, regardless of the distance 
travelled, like you do on buses and the underground.
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a.İnternet
Türkiye’de internet kafeler çok yaygındır ve internetin saati ortalama 1 TL olup birçok Avrupa ülkesine 
göre oldukça ucuzdur. Kaldığınız yurtta veya evinizde kendi bilgisayarınızdan internet erişimini kurana 
kadar geçecek sürede internet kafelerden rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Ayrıca birçok kafe ve restoran, 
müşterilerine ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sunar. Böylece dizüstü veya tablet bilgisayarınızdan ve cep 
telefonunuzdan kolaylıkla internete girebilirsiniz. Tabii ki, kamuya açık bu tip kablosuz bağlantılarda 
bankacılık işlemleri veya online alışveriş gibi bazı hizmetler açısından güvenlik riskleri bulunduğunu 
unutmayın. Aynı şey havaalanı, otobüs ve tren garları için de geçerli.  

a.  Internet
Internet cafés are quite common throughout Turkey and the cost of one hour of being online is about 
1.00 TL, which is quite a bit cheaper than the rates in most countries in Europe. You can easily make 
use of those cafés until you establish an internet connection at your dormitory or house.  Moreover, 
many cafés and restaurants provide free Wi-Fi connection for their customers. Therefore, you can 
simply go online if you have your laptop, tablet or smart phone with you when you are in one of those 
places. However, do bear in mind that there are various security risks concerning online banking and 
shopping with such wireless connections with open public access.  The same is also true for airports, 
bus terminals and train stations.

 Telefon ve İnternet

 Telephoning and 
the Internet
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b.  Telefon kartları
İlerleyen günlerde yurt içi telefon görüşmeleriniz için mutlaka bir yerel SIM kart almak isteyeceksiniz. 
Ancak, yurt dışı aramaları söz konusu olunca en ekonomik seçenek cep telefonu olmayabilir. Özellikle 
de ülkenizde sizden haber bekleyen aileniz ve arkadaşlarınızla uzun uzun konuşmak istiyorsanız Türk 
Telekom bayilerinden alacağınız kontörlü kartlardan veya TT kartlardan faydalanabilirsiniz.
Kontörlü kartlarla, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ankesörlü telefonlardan yurt içi veya uluslara-
rası arama yapabilirsiniz. Uluslararası arama tarifesinde ülkeler dört kademeye ayrılmıştır ve ülkenin 
bulunduğu kademeye göre konuşma ücreti dakikası yaklaşık 0,14 TL ile 2,16 TL arasında değişir. Yani 4 
TL’lik bir kontörlü kart ile, aradığınız ülkeye bağlı olarak, 2-28 dakika kadar uluslararası görüşme 
yapabilirsiniz.
TT kart ise, üzerindeki kart numarasının manuel olarak girilmesi sayesinde ankesörlü telefonlar dahil 
bütün sabit telefonlardan arama yapma imkânı veren bir karttır. Kullandığınız sabit telefon uluslarara-
sı aramalara kapalı olsa dahi, aşağıdaki adımları izleyerek TT kart ile o telefondan uluslararası arama 
yapabilirsiniz. 5, 10, ve 25 TL’lik TT kartlar bulunmaktadır. 5 TL’lik TT kart ile 55 dakika şehirlerarası, 44 
dakika uluslararası görüşme (1. kademe için geçerli) ve 14 dakika GSM görüşmesi yapabilirsiniz. 10 
TL’lik TT kart ile 112 dakika şehirlerarası, 91 dakika uluslararası görüşme (1. kademe için geçerli) ve 30 
dakika GSM görüşmesi yapabilirsiniz.
TT kartı doğru kullanmak için aşağıdaki talimatları sırayla uygulayın ve her adımda anonslar bittikten 
sonra numaraları tuşlayın:
1.   Herhangi bir sabit/ankesörlü telefonda 0811 212 36 36′yı tuşlayın.
2.   Türkçe için 1′i, İngilizce için 2′yi tuşlayın.
3.   Kart numaranızı girip kare (#) tuşuna basın.
4.   Aramak istediğiniz numarayı alan kodu ile birlikte girip kare (#) tuşuna basın.

b.  Telephone cards
You might want to consider buying a local SIM card for domestic phone calls. However, making a call 
on your mobile phone might not be your cheapest option when making international calls. If you want 
to have longer conversations with your family and friends at home, you can obtain pre-paid telephone 
cards or TT cards from Türk Telekom sales points. 
You can make domestic or international calls by using pre-paid telephone cards from telephone 
booths that can be found at various locations throughout the city. There are four categories in the 
country list for international calls. The cost of calls varies between 0.14 TL and 2.16 TL per minute 
depending on the zone. In other words, you can have an international call lasting 2-28 minutes with a 
pre-paid card of 4.00 TL. 
On the other hand, it is possible to make phone calls from any landline telephone or public telephone 
booth by manually entering the number you find on a TT card. Even if the telephone you wish to use 
has been barred from international calls, it is still possible to use it for international calls by following 
the steps given below. There are TT cards with the value of 5, 10, and 25 TL. A 5 TL TT card will provide 
you with 55 minutes of intercity calls or 44 minutes of international calls (Zone 1) or 14 minutes of 
calls to a cellular phone number. A 10TL TT card will provide you with 112 minutes of intercity or 91 
minutes of international (Zone 1) or 30 minutes of calls to a mobile phone. 
Here are the instructions to activate a TT card. Key in the numbers after listening to the instructions at 
each step:
1.  Key in 0811 212 36 36 on a public telephone or a landline telephone. 
2.  Press 1 for Turkish, or press 2 for English.
3.  Key in the number you see on the card and then press (#).
4.  Dial the number you want to call, starting with the area code, and then press (#).

Her şeyden önce en önemli 
üç acil yardım numarasını bir 
yere not etmenizde fayda 
var:
•   Ambulans: 112
•   Polis: 155
•   İtfaiye: 110
Diğer yardım hatlarını bu 
rehberin sonundaki listede 
bulabilirsiniz.

It is essential that you make 
note of the following three 
emergency numbers:
•   Ambulance: 112
•   Police: 155
•   Fire: 110
You can find other assistance 
numbers at the end of this 
guide.
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c.   SIM kartlar
Turkcell, Vodafone ve Avea Türkiye’de en yaygın kullanılan üç GSM operatörüdür. Bunların faturasız (p-
eşin ödemeli, TL yüklemeli) hatlarını almak için geçerlilik süresi dolmamış olan pasaportunuz 
yeterlidir. Pasaportunuzla birlikte herhangi bir Turkcell, Vodafone veya Avea bayisine girip faturasız 
hat almak istediğinizi söylerseniz, sadece abonelik sözleşmesi imzalayıp dakikalar içinde SIM kartınızı 
alabilirsiniz. Pasaportunuzun işlenmiş sayfalarının fotokopileri burada işe yarayabilir.
Faturalı hat almak içinse pasaportun yanında ikamet tezkeresi de gerekmektedir. Ayrıca 3.000 TL’yi 
bulabilen yüksek tutarlarda teminat göstermeniz ve kefil getirmeniz istenir. Kefilden istenen başka bel-
geler de olabilir. Kısacası, yabancıların faturalı hat alması oldukça zahmetli ve masraflıdır. Eğer peşin ö-
demeli hatlar ihtiyacınızı karşılamıyorsa, mutlaka faturalı hat almak istiyorsanız, sizin yerinize bir Türk 
arkadaşınız kendi adına alıp hattı size verebilir. Böyle bir yöntem izlerseniz faturanızı her ay vaktinde ö-
demeye dikkat edin, çünkü arkadaşınız faturanın yasal borçlusudur ve onu zor durumda bırakmak 
istemezsiniz.
İster faturalı ister faturasız hat başvurusu yapın, Latin alfabesi dışında bir alfabe ile düzenlenen pasa-
portların yeminli tercüman tarafından yapılmış ve noter tarafından tasdiklenmiş tercümesi istenir.

c.  SIM cards
Turkcell, Vodafone and Avea are the major mobile network operators in Turkey. You only need a valid 
passport in order to get a pre-paid SIM card from one of these operators. When you walk into any 
Turkcell, Vodafone or Avea sales point, you can sign a users’ contract and get yourself a SIM card 
within minutes. Photocopies of your passport pages might come in handy during this procedure. 
To get a contract SIM card, you need to show your residence permit, along with your passport. You 
may be asked to show collateral for 3000 TL and may be asked to have someone else co-sign your 
contract. They may request your guarantor to provide certain documents as well. In short, it is rather 
complicated and costly for foreigners to have a contract SIM card. If you really must have a contract li-
ne, and a pre-paid SIM card does not meet your communication needs, then you may look into the 
option of asking a Turkish friend to get a line for you. If you do that, then you should make sure that yo-
u pay your phone bill on time as your Turkish friend will be legally responsible for the payment of the 
bill, as you would certainly not want to put your friend in a difficult position. 
However, it is important to remember that if your passport contains information that has not been 
written by using Latin characters, you need to provide a translation bearing the official stamp of a 
notary public, regardless of the type of SIM card you wish to obtain.  
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Bir öğrenci kentinde yaşıyorsunuz. Ankara’da bulunan 18 üniversitede on binlerce Türk ve yabancı öğ-
renci eğitim alıyor. Bunların bir kısmı yurtlarda ikamet ederken bir kısmı da ev kiralamayı tercih etmek-
te. Elbette ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Ev hayatı biraz daha masraflı olabilmekle bera-
ber, Ankara’da yaşayan bir öğrencinin aylık geçim masrafları ortalama 1.000-1.200 TL arasındadır.
a.  Yurtlar
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların yanında bazı üniversitelerin kendi bünyesinde işlettiği 
yurtlar da vardır. Buralarda kalanlar aylık belli bir ücret öderler. Türkiye’ye okumaya gelen yabancı öğ-
rencilerin çoğu devlet yurtlarına yerleştirilmektedir ve hatta Türkiye burslusu öğrencilerden yurt üc-
reti dahi alınmamaktadır. Gerçi ücretli kalınsa bile, aylık 80-90 TL civarındaki fiyatlarıyla devlet yurtları 
öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan en ekonomik seçenek olarak görünmektedir. Devlet yurt-
larında günde iki öğün yemek çıkar. Menemen gibi basit birkaç yemeğin de seçilebildiği sabah kahval-
tısı, Türkiye’de alışılmış kahvaltılardan daha zengin ve besleyici bir menüye sahiptir. Akşam yemeği ise 
saat 17.00’de başlar ve tabildot şeklinde 4 çeşit sıcak ev yemeği 5 TL’dir. Burslu öğrenciler, iki öğünde 
de, yurt idaresinden aldıkları ücretsiz yemek kuponlarını kullanabilirler.
Özel yurtlar ise fiyat açısından oldukça değişkenlik göstermektedir. Belli koşullarda tamamen ücretsiz 
olan özel yurtlar da vardır, ayda 800 TL isteyen lüks yurtlar da. Ortalama fiyatlar ise 300 TL civarındadır. 
Odalar genellikle 4-6 kişilik olup hafta içinde kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonunda üç öğün yemek 

çıkar.Gerek devlet yurtlarında gerek ö-
zel yurtlarda öğrencilerin çamaşır yı-
kama ve ütü ihtiyaçlarını karşılamak i-
çin çalışan birimler bulunmaktadır. 
Öğrenciler 5 TL ödeyerek sıra alır, kirli 
çamaşırlarını kuru olarak verir ve 
yıkandıktan sonra yine kuru bir şekil-
de teslim alır.

You are living in a city of students. Tens 
of thousands of Turkish and inter-
national students continue their edu-
cation in 18 universities established in 
Ankara. While some of those stay in 
student dormitories, others prefer to 
rent their own houses. Of course, the-
re are advantages and disadvantages 
concerning either of those options. 
Living in your own house can be more 
costly, as monthly expenses of a 
student in Ankara can be about 1000-
1200 TL on average.
a.  Dormitories
In addition to the dormitories 

managed by The Ministry of Youth and Sports, there are dormitories operated by the universities 
themselves. Students staying at those dormitories pay a certain monthly fee. Most international 
students are offered accommodation at public dormitories and those arriving with a Turkish 
scholarship are not requested to pay for their accommodation. However, even when students have to 
pay for their accommodation, public dormitories offer the most convenient choice with their monthly 
80-90 TL rents. They also provide two meals a day. Compared to a traditional Turkish breakfast, 
students are offered a richer and more nutritious menu at breakfast, including several simple dishes 
such as scrambled eggs etc. Dinner is served starting from 17:00 and there is a set menu of 4 courses 
costing 5 TL. Students with scholarships can use the meal vouchers given to them by the dormitory ad-
ministration for both meals.
Private student accommodation is also available at varying prices. While some dormitories charge 
800 TL for a month, there are also free dormitories, provided students meet certain criteria. On 
average, students pay 300 TL monthly for private dormitories. Rooms are generally shared by 4-6 
students and two meals are served on week days. At weekends, dormitories offer 3 meals a day.
There are also units providing laundry and ironing services at public and private dormitories. Students 
can put their names on lists to use these services by paying 5TL. They give in their laundry and collect it 
cleaned and dried.

 Ankara’da Yaşam
 Living in AnkaraD.

Konaklama

Accommodation
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b.   Ev kiralamak
Yurt yerine evde kalmanın genel dezavantajları ise temizlik ve yemek gibi bütün işlerle doğrudan ilgi-
lenmek zorunluluğudur. Bunlar öğrencinin hem çalışma ve eğlence için ayıracağı vakti daraltır hem de 
belli ölçüde harcama yapmayı gerektirir. Aslında en başta, yeni bir ev tutulduğunda yapılan eşya mas-
raflarını düşünmek gerekir. Çünkü evler genellikle eşyasız kiraya verilir. Ankara’da ev kiralamanın ne ka-
dar bir bütçe gerektirebileceğine ilişkin genel bir fikir vermek gerekirse:
•  Kira: Aylık ödenir. 3+1 (3 oda 1 salon) büyüklüğündeki bir evin kirası, bulunduğu semte göre, 600 
TL’den başlar ve 1.500 TL’ye kadar varabilir. Evin özellikleri de elbette kira bedelini etkileyen başlıca un-
surlardan biridir, ancak bunun dışında ev sahipleri bazen evde kaç öğrencinin kalacağına bağlı olarak 
da kira bedelinde değişiklik yapabilmektedir.
•   Depozito: Genellikle bir aylık kira bedeli kadardır.
•   Elektrik: Tek başına yaşayan bir öğrencinin aylık elektrik masrafı 35 TL civarındadır. Ankara’da bütün 
elektrik abonelikleri faturalıdır. Önce kullanır, sonra ödersiniz. (Elektrik voltajı, fiş ve prizler hakkında 
“Gelmeden Önce” bölümünde yaptığımız uyarıları aklınızdan çıkarmayın!)
•   Su: Tek başına yaşayan bir öğrencinin aylık su masrafı 15-20 TL civarında olacaktır. Su aboneliği, ev 
sahibinin tercihine bağlı olarak, kartlı (peşin ödemeli) veya faturalı olabilir.
•   Isınma: 3+1 doğalgazlı kombili bir evin ısınma maliyeti kullanım derecesine göre değişmekle bera-
ber, kışın ayda 150-300 TL, yazın da 20 TL civarında olacaktır. Merkezi ısıtma sisteminin kullanıldığı 
apartmanlarda ise daire başına düşen aylık ısınma bedeli 200-300 TL arasında değişir.
•   Aidat: Apartmanın ortak giderlerinin karşılanması için aylık ödenen aidatlar daire başına ortalama 
20-50 TL arasında değişir.
•   İnternet: Eve kurulan internet bağlantısının masrafı servis sağlayıcıların altyapısına ve alınan hiz-
metin türüne göre değişmekle beraber, aylık 25-40 TL’lik bir harcama öğrenci evindeki internet ihti-
yaçlarını karşılamaya yetecektir.
•   İki veya üç arkadaş birlikte kalınıyorsa, takdir edersiniz ki faturalar yukarıda belirtilenlerden biraz da-
ha fazla gelir, ama sonuç itibarıyla kişi başına düşen masraf azalır.

b.  Renting a flat
Another disadvantage of renting your own flat is the fact that you have to take care of all your cleaning 
and cooking, which limits the time you have to concentrate on your studies, as well as the time you 
can set aside for socializing. It also requires additional expenses. In fact, one also has to take into 
account the cost of furniture when you rent a flat since most rentals are unfurnished. Overall the cost 
of renting a flat in Ankara can be calculated as follows:
•  Rent: It is paid on a monthly basis. Monthly rent for a three-bedroom flat (3 bedrooms and a living 
room) ranges between 600 TL and 1500 TL, depending on its location. Characteristics of a flat can also 
have an impact on the rent. Some landlords may wish to vary their asking price depending on the 
number of students that are to stay in the flat.
•  Deposit: It is usually the equivalent of a one month’s rent.
• Electricity: A student living alone normally pays about 35 TL a month for electricity. You are required 
to have a contract with the power company to utilize electricity in Ankara. You use it first, and pay 
later. (Please remember the information given in the section “Before You Come” concerning voltage, 
plugs and sockets!)
•  Water: A student living alone normally pays about 15-20TL a month for water. The flat might have a 
pre-paid smartcard or contract system, depending on the preference of the landlord. 
•  Heating: A 3-bedroom flat equipped with its own natural gas furnace will utilize, depending on 
degree of heat you require, 150-300 TL of natural gas in winter months and 20 TL in the summer. Flats 
in buildings with a central heating system usually pay about 200-300 TL a month for heating. 
•  Monthly Fee: There is a monthly fee to cover the common expenses of a building, which usually 
comes to about 20-50 TL per flat. 
•  Internet: Although the type of service required and the infrastructure of the service provider have 
an impact on the cost of the internet access you have at your home, a connection costing 25-40 TL a 
month should be enough to cover the requirements of a student flat.
•  If two or three students share a flat, utility bills will be a bit higher than those stated above as can be 
expected. However, your share will be lower as the bills will be split among the people sharing the flat.

Eğitiminize devam ettiğiniz 
süre boyunca bir gün siz de çe-
şitli sebeplerle ev kiralamak 
isteye-bilirsiniz. Tercihle-
rinize uygun bir ev bulmanın 
en kolay yolu online emlak 
sayfalarını kullan-maktır. El-
bette, gazete ilanları-na da 
göz atabilirsiniz. Hangi yol-
dan bulursanız bulun, sonun-
da beğendiğiniz evi ya doğru-
dan ev sahibinden ya da 
emlakçıdan kiralayacaksınız.
Cebeci, 100. Yıl, Beşevler ve 
Bahçelievler öğrencilerin en 
yoğun yerleştiği semtlerin ba-
şında sayılabilir. Sebebi, bu-
raların üniversite kampüs-
lerine yakın olmasıdır. Ayrıca, 
şehir merkezine ulaşımın ko-
lay olması da öğrenciler için  
önemli kriterlerden biridir. 
Ancak üniversite çevrelerin-
de öğrencilere kiralanan ev-
lerin iki büyük dezavantajı, ol-
dukça bakımsız ve normal-
den pahalı olmalarıdır.

During the course of your 
educational program, you 
may wish to rent your own 
flat. The simplest way of hou-
se hunting is to do it online 
through the web pages of re-
al estate companies. You can 
also check the ads in news-
papers. Regardless of the 
method you utilize in search-
ing for a suitable flat, you will 
have to make a contract 
either directly with the 
landlord or with a realtor 
when you have found one.
Cebeci, 100. Yıl, Beşevler and 
Bahçelievler are considered 
among the neighborhoods 
where most students live 
since many university cam-
puses are nearby. Further-
more, they are also preferred 
by students because of their 
good transport links to 
downtown. However, a ma-
jor disadvantage of flats near 
university campuses offered 
to students is the fact that 
they are usually over-priced 
and are not well-maintained. 
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Yabancı uyruklu öğrenci olarak Türkiye’ye banka hesabı açmanız çok kolaydır. Bankadan bankaya de-
ğişmekle beraber, hesap açmak için gerekli belgeler hemen hemen şunlardan ibarettir:
•   Pasaport veya ikamet tezkeresi
•   Yabancı kimlik numarası (Yukarıda “İlk Günleriniz” bölümündeki ikinci başlığa bakınız.)
• Adres teyit belgesi: Evde kalıyorsanız son faturalardan birini göstermeniz istenecektir. Yurtta 
kalıyorsanız yurt idaresinden alacağınız bir yazı işinizi görebilir. Detayları, hesap açmak istediğiniz ban-
kanın müşteri ilişkileri bölümünden öğrenebilirsiniz.
•   Hesabın açılabilmesi için, 5-10 TL gibi sembolik bir miktar veya Dolar ve Euro cinsinden yine bu de-
ğerde belli bir miktar para yatırmanız gerekir. Bu, bir işlem ücreti değildir. Sizin paranızdır. Türkiye’den 
ayrılmadan önce hesabınızı kapatırken geri alabilirsiniz.
Bankalar vadesiz mevduat hesaplarından her ay “hesap işletim ücreti” adında bir miktar kesinti 
yapmaktadırlar. Ancak burslu öğrenciler genellikle bu uygulamadan muaf tutulmaktadır. Hesap aç-
mak için görüşmeye gittiğinizde “hesap işletim ücreti” ödemeniz gerekip gerekmeyeceğini 
sormanızda fayda var.
Dilerseniz PTTBank’ta posta çeki hesabı da açabilirsiniz. Bunun için gerekli belgeler sadece pasaport 
veya ikamet tezkeresidir.

Ankara’da 20’den fazla büyük alışveriş merkezi (AVM) bulunmaktadır. Genellikle 10.00-22.00 saatleri 
arasında açık olurlar. Kışın kar, buz ve soğuk havaya, yazın da bunaltıcı sıcaklara maruz kalmadan keyif-
le alışveriş yapabileceğiniz yerlerdir. Çoğuna toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak çok kolaydır ve ihtiyacı-
nız olan hemen her şeyi buralarda bulabilirsiniz. Giyim, gıda, teknoloji, ev-dekorasyon vb. her türlü 
mağazanın yer aldığı AVM’lerde üst katlar da sinema ve lokantalar için ayrılmıştır. Çoğunda mescit ve 

bebek bakım odası gibi hizmetler de verilmektedir. Bunlar dı-
şında, sık sık çocuklara ve yetişkinlere yönelik müzikli eğlence 
ve gösteri programları düzenlemektedir. Kısacası, coğrafi ko-
şulların da etkisiyle Ankara’da AVM’ler sadece alışveriş yeri o-
larak değil, arkadaşlarınızla bütün bir günü geçirebileceğiniz 
yaşam ve eğlence merkezleri olarak düşünülmektedir.

It is very easy for foreign students to open a bank account in 
Turkey. Although there are variations, most banks require the 
following documents to open a bank account:
•  Passport or residence permit
•  Foreign national identity number (See the section “Your 
First Days” above.)
•  Proof of address: If you are renting/staying at a flat, you will 
be asked to show a utility bill with your name on it. If you are 
staying in a dormitory, a document obtained from the admi-
nistration stating your address will be sufficient. Customer 

Relations department of the bank you are interested in will provide further details.
•  In order to activate your account, you need to deposit a small amount, such as 5-10 TL or the 
equivalent of that amount in US dollars or Euros. This is not a banking charge. It is your money, and yo-
u can withdraw it when you close the bank account before leaving Turkey. 
For current accounts, banks charge monthly fees. However, scholarship students are generally 
exempt from that payment. You should ask your bank whether you will have to pay a monthly fee or 
not when you go to open your bank account. 
If you wish, you can open a postal cheque account at PTT Bank. Your passport or residence permit will 
be the only document needed.

There are over 20 shopping malls in Ankara. They are usually open between 10:00 and 22:00. You can 
have an enjoyable shopping experience without having to be exposed to snow and ice in the winter or 
to sweltering heat in the summer. Most shopping centers have good public transport links, and you 
can find almost everything you need there. Food courts and movie theatres are on top floors of 
shopping centers, where you can find shops selling a great variety of products such as clothing, food, 
technology, house wares etc. Most shopping malls also have specially designated sections for prayer 
and baby care. They often hold concerts and shows to entertain their customers. In short, shopping 
malls in Ankara, in addition to being great places for shopping, have been designed as meeting places 
where you can spend an enjoyable time with your friends without having to face the climatic 
conditions.  

Banka Hesabı
Açmak

Alışveriş

Opening a
Bank Account

Shopping
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a.   Giyim
AVM’lerde her türlü kıyafet için her bütçeye hitap eden giyim mağazaları bulabilirsiniz. Ayrıca, 
aradığınız basit günlük kıyafetlerse, çok uzaklara gitmenize de gerek yok. Kızılay metrosu giriş katında 
(Kızılay meydanı alt geçitlerinde) öğrenci bütçesine uygun kıyafet ve ayakkabı bulabilirsiniz. Yine Kızılay 
başta olmak üzere bütün büyük semtlerde mutlaka size uygun olan mağazalar bulunmaktadır. Bunun 
dışında, semt pazarları giyim konusunda en kaliteli seçenekleri sunmaz, ama bazen küçük ihtiyaçları 
hem de çok uygun fiyatlarla karşılamaya yeter de artar bile.
b.   Gıda
Büyük alışveriş merkezlerinin içindeki büyük süpermarketler dışında, bütün semtlerde, günlük 
ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz küçük marketler vardır. Hangi ürünlerin hangi marketlerde daha u-
cuza bulunabileceğini tecrübelerinizle öğrenene kadar, kaldığınız yere en yakın marketten rahatlıkla a-
lışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca günlük ihtiyaçlarınız için her mahallede bulunan bakkal dükkânı ve manav 
gibi pek çok seçeneğiniz de var. Bu tür alışverişlerde yabancılık çekmemeniz adına bazı temel ürünlerin 
ortalama fiyatlarını aşağıda gösterdik. Sebzeler için sırasıyla yaz ve kış fiyatları ayrı ayrı verilmiştir.

a.  Clothing
You can find clothing that caters to all tastes and budgets at the shopping malls. However, if you are 
only looking for simple clothes for your daily needs, you do not need to go very far. You can find 
conveniently priced clothes and shoes for students in the shops at the Kızılay underground station. 
Most major neighborhoods, especially Kızılay, also have suitable shops for students. Furthermore, lo-
cal markets can also be a good alternative to meet your simple needs at very reasonable prices, even if 
they may not offer the highest quality. 
b.  Groceries
In addition to the large supermarkets that you can find in shopping malls, there are smaller 
supermarkets in all neighborhoods for your daily food shopping. Until you find out about the prices in 
major supermarkets, you can just shop at the nearest supermarket. There are also local shops where 
you can buy your daily groceries as well as your fruit and vegetables. We have given you the prices of 
some items to give you an idea. Two different prices are given for vegetables, for summer and winter, 
respectively.

Bread/
Eggs/
Pasta/
Water/
Milk/
Fruit juice/

Ekmek (300 gr.): 0,60 TL 
Yumurta (pack of 6): 2,75 TL
Makarna (500 gr.): 1,00 TL 
Su (500 ml.): 0,50 TL

Süt (1 lt.): 2,50 TL
Meyve suyu (1 lt.): 3,30 TL

Coke/Kola (1 lt.): 2,00 TL

Apples/Elma (1 kg.): 2,00 TL
Grapes/Üzüm (1 kg.): 1,90 TL
Lemons/Limon (1 kg.): 4,50 TL
Tomatoes/Domates (1 kg.): 1,20 - 3,50 TL
Potatoes/Patates (1 kg.): 1,00 - 2,00 TL
Onions/Soğan (1 kg.): 1,20 - 1,50 TL
Green Pappers/Sivri biber (1 kg.): 1,50 - 4,00 TL

Veal Chunks/Dana kuşbaşı (1 kg.): 27,00 TL
Lamb Chops/Kuzu pirzola (1 kg.): 45,00 TL
Turkish Sausage/Sucuk (250 gr.): 12,00 TL
Hand soap/Sabun (1 adet): 2,00 TL
Shampoo/Şampuan (400 ml.): 7,00 TL 
Tooth paste/Diş macunu (100 ml.): 8,00 TL 
Toilet paper/Tuvalet kağıdı (6 rulo): 7,00 TL
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Elbette, dışarıda vakit geçirdiğiniz zamanlarda veya özel günlerde dışarıda yemek isteyeceksiniz. 
Ankara’nın her yerinde bulunan fast food zincirleri ve kebapçılar hiçbir zaman aç kalmayacağınızın 
garantisidir. Ancak sürekli fast food yiyerek beslenmemelisiniz. Bu noktada, ev yemekleri yapan 
lokantalar ilk seçenekleriniz arasında bulunabilir. Bunlar genellikle öğrenci evlerinin yoğunlaştığı 
semtlerde hizmet vermektedirler. Hepsi self-servis olup çorba, ana yemek, pilav/makarna ve tatlı ola-
rak 4 çeşitte toplanan bir öğün 6-7 TL civarındadır. Çoğunda ekmek ve su sınırsız ve ücretsizdir. Daha 
pahalı ve kaliteli mekanları tercih etmek isterseniz, seçenekleriniz çok daha fazla çeşitlenip artacak ta-
bii ki. Orta halli kebapçı lokantalarında kişi başına ödeyeceğiniz hesap ortalama 12-17 TL arasında ola-
caktır. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde fiyatlar biraz daha pahalı olabileceği gibi ucuz se-
çenekler de dikkatli olmak kaydıyla epey yaygındır. Lokantaya girmeden önce ne yemek istediğinize ka-
rar vermiş olsanız dahi sipariş vermeden önce menü istemenizde fayda var. Böylece fiyatları da görebi-
lirsiniz.
Bunun dışında Türk mutfağı ve yemek kültürüyle ilgili birkaç şey söylemek gerekirse:
•Her öğünde ekmek tüketilir.
•Su gazsızdır.
•Türk kahvesi, ayran ve çay Türk sofralarına özgü başlıca içeceklerdir. 
•Lokantada siz sipariş vermeden servis edilen salata ve ekmek gibi şeyler ücretsizdir. Yine, yemekten 
sonraki çay servisi ikramdır. Ancak, bu her şey için geçerli olmayabilir. Özellikle kebapçılarda yemekten 
önce servis edilen çeşitli soğuk ve sıcak atıştırmalıklar büyük ihtimalle ücretlidir.
•Özel olarak hazırlandığı lokantalar dışında Türkiye’de domuz eti tüketilmez. Kırmızı et olarak sığır, da-
na, koyun ve kuzu en çok tüketilen et çeşitleridir.
•Türkiye’nin kıyılarında bulunan bütün balık çeşitlerini Ankara’da yiyebilirsiniz.
•Özellikle gece saatlerinde çalışanlar hariç, Ankara’daki lokantalar genellikle 22.00’den itibaren 
kapanır.

•Self-servis lokantaların hiçbirinde ve genel olarak müşteri 
profili öğrencilerden ibaret olan yerlerde bahşiş bırakma usu-
lü yoktur. Ancak, uzun oturulan, kişi başına 25-30 TL veya da-
ha fazla hesap ödediğiniz lokantalarda uygun miktarda bah-
şiş bırakmanız beklenebilir.
•Kredi kartı veya banka kartınızla ödeme yapacağınız zaman, 
çoğu lokantada post cihazı masanıza getirilir veya ödeme ka-
sada sizin önünüzde gerçekleştirilir. Kartınızı arkada sizin 
göreme-yeceğiniz bir yerlere götürmelerine kesinlikle izin 
vermeyin.

En güzel yemek evde yaptığı-
nız yemektir. Taze et ve sebze 
a l ı şver i ş in i z i  en  ya k ın  
marketten yapabilir, böylece 
en sağlıklı ve ucuz yemekleri 
evinizde ken-diniz hazır-
layabilirsiniz. Yurtta kalıyor-
sanız da yurt yemekha-nesi 
zaten ihtiyacınızı karşıla-
yacaktır.

The nicest food is the food 
cooked at home. You can do 
your meat and vegetable 
shopping at a local store and 
you can cook healthy and 
cheap meals at home. If you 
are staying at a dormitory, 
your meals will be provided 
anyway. 

You will of course have meals in restaurants when you are out or on special occasions. Fast-food 
restaurants, which you can find throughout Ankara, will also ensure that you never go hungry. 
However, you should not live on fast-food. You can find restaurants that offer home cooking. Such 
restaurants are usually found in areas where students live. They are all self-service type restaurants 
and a 4-course meal, consisting generally of a soup, a main dish, a pasta/rice dish and a dessert, costs 
about 6-7 TL. They usually do not charge for bread and water. If you prefer higher quality restaurants, 
you will of course have a wider selection. You can expect to pay about 12-17 TL per person at a modest 
kebapçı. While restaurants at touristic locations tend to charge higher prices, you can also find 
cheaper options, provided you are careful. Even if you know exactly what you want to eat before you 
go into the restaurant, it is always advisable to ask for the menu in order to see the prices. 
A few pointers about Turkish cuisine and food culture can be listed as follows:
•Bread is a staple with each meal. 
•Drinking water is not fizzy.
•Turkish coffee, ayran (a drink made with yogurt) and tea are the main beverages in Turkish meals. 
•Bread and salads brought to you at restaurants before you give your order are free of charge. 
Similarly, tea served after your meal is also free. However, the same rule may not apply to starters 
brought before the main meal at kebab restaurants in particular.
•Pork is not served in restaurants in Turkey, except for restaurant specializing in it. Beef, veal, mutton 
and lamb are the most common types of red meat consumed in Turkey.
• You can find a great variety of sea food in Ankara, brought from the Turkish coasts. 
•With the exception of all-night restaurants, restaurants in Ankara generally close at 10 P.M.
•Tipping is not expected in self-service restaurants and in restaurants generally frequented by 
students. However, you are expected to tip a reasonable amount at restaurants where you spend a 
longer time or pay over 25-30 TL per person.
•If you want to pay by credit or debit card, you should expect the POS machine to be brought to your 
table for the actual transaction. You should never allow your card to be taken out of your sight. 

Yemek 

Food

25



Sinema, tiyatro ve opera, soğuk kış günlerini hoş hatıralarla doldurmanın en keyifli yolu belki de. Ne ka-
dar şanslısınız ki, kültür-sanat etkinlikleri bakımından Türkiye’nin en faal kentlerinden birinde 
yaşıyorsunuz. Ankara’da can sıkıntısına fırsat vermeyen bir kültür hayatı yaşayabilirsiniz. Hemen belir-
telim, beğendiğiniz bütün sinema, tiyatro, opera ve konser programlarının biletlerini kurumların ken-
di gişelerinden, online satış sistemleri üzerinden veya www.mybilet.com sitesinden alabilirsiniz.
Sinema: Ankara’da hemen her alışveriş merkezinin içinde bir büyük sinema da bulunmaktadır. Buna 
göre, rehberin sonuna eklediğimiz alışveriş merkezi adreslerini sinema adresi olarak da 
düşünebilirsiniz. Bunlar dışında, şehrin merkezi noktalarında müstakil olarak hizmet veren sinemaları 
da sizin için ayrıca listeledik. Vizyonu takip ederken, Ankara Uluslararası Film Festivali programına da 
göz atmayı unutmayın: www.filmfestankara.org.tr
Tiyatro: Ankara Devlet Tiyatrosu 10 sahnede faaliyet göstermektedir. Bunun yanında, özel tiyatroların 
kullandığı 20 tane kadar daha sahne bulunmaktadır. Burada hepsinden bahsetmemiz mümkün değil, 
ama şehrin merkezi noktalarında bulunan sahneleri sizin için rehberin sonundaki listeye ekledik. An-
kara Devlet Tiyatrosu’nda öğrenci bileti 5 TL’dir. Biletlerinizi Kızılay metro alt geçidinde Milli Müdafaa 
Caddesi’ne çıkan merdivenlerin hemen çaprazındaki küçük gişeden de alabilirsiniz. Bu arada belirt-
meden geçmeyelim, 1996’dan beri her yılın Kasım ayında düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Fes-
tivali kaçırmamanız gereken etkinliklerden biridir. Detaylı bilgi için bakınız:
www.ankaratiyatrofestivali.org
Opera ve Bale: Ankara Devlet Opera ve Balesi 3 farklı sahnede faaliyet göstermektedir. Hepsinin ileti-
şim bilgilerini bu rehberin sonundaki listede bulabilirsiniz. Bilet fiyatları programa ve salondaki yerine 
göre değişmekle beraber, öğrenci kimliğinizi göstererek alacağınız biletler 5-10 TL arasında olacaktır.
Klasik Müzik: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası, Ankara’da çok sesli 
müzik icra eden en büyük iki orkestradır. Yine, iletişim bilgilerini rehberin sonundaki listede bulabilirsi-
niz. Öğrenciler için 5 TL olan CSO biletlerini kendi gişesinden veya www.mybilet.com üzerinden 
alabileceğiniz gibi Karanfil Sokak’taki (Kız-
ılay) Dost Kitabevi’nden de alabilirsiniz. 
BSO biletleri ise seçtiğiniz koltuğa göre 8-
13-18 TL’dir. Konser saatinden 1 saat önce 
Tunus Caddesi ve Milli Kütüphane’den ha-
reket eden ücretsiz servislerle Bilkent Kon-
ser Salonu’na kolayca gidebilirsiniz.

Music, films and plays offer probably the most enjoyable way to fill your cold winter days with great 
memories. You are very fortunate since you are living in one of the most culturally rich cities in Turkey. 
You can have a truly enjoyable cultural experience. Please note that a ticket for an event of your 
choice can be obtained at the venue itself, or through the website of the activity at www.mybilet.com.
Cinema: Almost all shopping malls in Ankara have movie theatres. Consequently, the list of shopping 
malls, which you will find at the end of this guide, can also serve as a list of movie theatres in town. 
Additionally, a list of movie theatres in central locations in Ankara has also been included. You should 
also make note of the Ankara International Film Festival and follow its program through the website: 
www.filmfestankara.org.tr
Theatre: Ankara State Theatre (Ankara Devlet Tiyatroları) performs its plays at 10 separate locations. 
There are 20 other stages used by private theatre companies in Ankara. Although each one of them 
cannot be mentioned here, quite a comprehensive list has been included at the end of this guide. An-
kara State Theatre tickets cost 5 TL for students. Tickets can be obtained from the box office near the 
Milli Müdafaa Caddesi exit of the Kızılay underground station. Please make note of the Ankara 
International Theatre Festival, which has been held in November every year since 1996. For further in-
formation, please visit: www.ankaratiyatrofestivali.org
Opera and Ballet: The Ankara State Opera and Ballet stages shows in 3 different locations. Contact de-
tails for them can be found in the list at the end of this guide. Although ticket prices vary depending on 
the show and the place of your seats, discounted tickets are available for 5-10 TL with your student ID.
Classical Music: The Presidential Symphony (CSO) and Bilkent Symphony (BSO) are the two major 
classical music orchestras in Ankara. Contact information can be found in the list at the end of this 
guide. Tickets at the CSO cost 5 TL for students and can be obtained from their own box office, from 
the Dost Bookstore (Karanfil sokak, Kızılay) or from www.mybilet.com. The cost of tickets for BSO 
depends on the place of your seat and can be 8 TL, 13 TL or 18 TL. You can reach the Bilkent Concert 
Hall by using the free shuttle service departing from Tunus Caddesi or the National Library, one hour 
before the announced starting time of the concert.  
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Müzeler: Müzeler, bir şehrin veya bütün bir ülkenin tarihini ve kültürünü koruyup gelecek nesillere ak-
tarmak gibi önemli bir işleve sahiptir. Elbette, bunları öğrenip araştırmak isteyenler için de eşsiz 
değerlerdir. Eğer sizin için de böyleyse Ankara’da aradığınızı bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Nere-
den başlayacağınıza karar verirken size yardımcı olmak düşüncesiyle, bazı önemli müze ve 
örenyerlerinin iletişim bilgilerini bu rehberin sonunda sizin için listeledik. 
Esasında, Ulus’ta, Ankara Kalesi giriş kapısının önünde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden 
başlamanızı tavsiye ederiz. Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar Anadolu’nun arkeolojik eserlerinin ser-
gilendiği bu müze kendine özgü koleksiyonlarıyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer almaktadır. An-
cak, tavsiyemizin bir de pratik bir sebebi var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne girerken alacağınız 
Müzekart ile Ankara’da bulunan pek çok devlet müzesini ücretsiz gezebilirsiniz.
Belli bazı birkaç istisna dışında ülke çapında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bulunan tüm müze 
ve örenyerlerinin kapılarını 1 yıl boyunca sınırsız olarak açan Müzekart, Ankara’da Bakanlığa bağlı bü-
tün müze ve örenyerlerinde geçerlidir. Yüksek öğrenim kurumlarında ön lisans, lisans veya yüksek li-
sans programlarına devam eden yabancı öğrenciler ile KKTC’de bulunan ve yüksek öğretim kurumları-
na bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere üniversite kimliği ibrazı şartı ile %50 indirimli (10 
TL) olarak düzenlenir. İkamet tezkeresi olan yabancılar da bu şekilde sahip oldukları yabancı kimlik 
numarasıyla Müzekart alabilirler.
Ankara’daki Müzekart basım istasyonları: 
•Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Ankara Müze Kart Merkez Ofisi
•Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi.
 Müzekart hakkında daha fazla bilgi için: 
•www.muzekart.com
•www.kultur.gov.tr/TR,31155/muzekart-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular.html

Museums: Museums have an important function as they preserve the heritage and culture of a 
country for future generations. They are invaluable for those who wish to learn about history and 
culture. If you are one of those people, you will certainly appreciate what Ankara has much to offer. A 
list of museums and historical sites is provided at the end of this guide. 
Actually, we suggest that you start with the Anatolian Civilizations Museum, located outside the gates 
of the Ankara Citadel in Ulus. This museum, where artifacts from the Paleolithic Age to the present are 
displayed, is among the best of its kind in the world, thanks to its impressive collections. However, the-
re is a very practical reason behind this suggestion. The Museum Card, which you can collect from the 
museum, will provide you with free access to many state museums in Ankara.
The Museum Card will provide free access to all museums and historical sites operated by the 
Ministry of Culture and Tourism for a period of one year. International students enrolled in the 
undergraduate and graduate programs of all universities in Turkey and in the Turkish Republic of Nort-
hern Cyprus are entitled to have this card with a 50% discount (TL10) by showing their student ID 
cards. Foreigners in possession of a foreign national identity number can also obtain a Museum Card. 
The Museum Card can be obtained from the following places in Ankara: 
•Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Ankara Müze Kart Merkez Ofisi
•Ankara Anatolian Civilizations Museum.
For further information about the Museum Card: 
•www.muzekart.com
•www.kultur.gov.tr/TR,31155/muzekart-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular.html
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Büyük alışveriş merkezlerinin bünyesindeki oyun salonları ve eğlence merkezleri öğrencilerin severek 
vakit geçirdiği yerlerin başında gelir. Yine, Ulus’ta Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Gençlik Parkı da öğ-
rencilerin sık uğrak yerlerinden biridir. Gençlik Parkı’nın içindeki lunaparkta eğlenmenin alışveriş mer-
kezlerinde eğlenmekten daha ucuz olduğu söylenebilir. Ayrıca, Ankara’nın en yeni eğlence mekanı o-
lan Harikalar Diyarı’nı da görmelisiniz. Avrupa’nın en büyük parkı olan Ankara Harikalar Diyarı, spor sa-
haları, Go-kart ve kaykay pisti, model gemi-uçak-araba kullananlara özel alanlarıyla Ankara’da eşi ol-
mayan bir eğlence parkıdır. 
Ankara’nın denizi olmayabilir, ama kocaman bir akvaryumu var! Türkiye’de görebileceğiniz en büyük 
akvaryum! NATA VEGA alışveriş merkezindeki Aqua Vega, 4,5 milyon litre su kapasitesi ve 98 metre u-
zunluğuyla Avrupa’da da en büyük ikinci akvaryum tüneli olma özelliğine sahip. Birbirinden farklı tuzlu 
ve tatlı su canlılarına ev sahipliği yapan bu muhteşem dünyayı hafta içi 10.00-20.00, hafta sonu 11.00-
21.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Öğrenci kimliğinizle giriş ücreti 10 TL’dir.
Ankara gece hayatıyla ünlü olan bir şehir değil, ama büyük ihtimalle düşündüğünüzden çok daha eğ-
lenceli bir yer. Ankara’da her zevke ve her bütçeye hitap eden bar ve kulüpler bulmak mümkün. Keşfet-
meye nereden başlayacağını bilemeyenler için, Ankaralı üniversite öğrencilerinin en popüler 
tercihlerinden oluşan birkaç seçeneği bu rehberin sonunda listeledik. Her biri farklı özellikleriyle be-
ğenilen bu mekanların ortak özelliğiyse hepsinin canlı müzik sunması. Canlı müzik, elbette türü yine 
herkesin zevkine göre değişmekle beraber, Ankaralı üniversite öğrencilerin vazgeçilmez kriterlerin-
den biri.

Arcades and entertainment centers in large shopping malls are among the places where students 
prefer to spend their free time. Similarly, Gençlik Parkı in Ulus is a place frequented by young people. 
In Gençlik Parkı, there is also an amusement park, which is cheaper than the ones found in shopping 
centers. Moreover, you should visit Ankara Wonderland, which is the latest addition to the 
entertainment scene in Ankara. Ankara Wonderland, the largest park in Europe, is unrivaled in Ankara 
with sports fields, go-kart and skate board areas, as well as specially designated areas for model boat-
plane-car enthusiasts. 
Although Ankara is not by the sea, it has a large aquarium. It is actually the biggest aquarium in Turkey! 
The Aqua Vega, which you can see at the NATA VEGA shopping center, boasts the second largest 
aquarium tunnel in Europe with its 98-metre length, and 4.5m liter water capacity. You can visit 
various salt and fresh water creatures in that wonderful world between 10 A.M. and 10 P.M. on 
weekdays and between 11 A.M. and 9 P.M at weekends. Tickets cost 10 TL for students.
Ankara has never been really famous for its night life. However, you will probably find it to be more 
exciting than you imagined. You can find bars and clubs that can appeal to many different tastes and 
budgets. For those who do not know where to start, the names of some venues have been included at 
the end of this guide. A common characteristic of these places is that they offer live music. Although 
musical tastes vary, live music is one of the most important criteria for entertainment for students in 
Ankara.
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Ülkenizde yaptığınız sporlara ara vermeden Ankara’da da devam edebilirsiniz. Elbette ilk önce, 
üniversitenizin veya okulunuzun size sağladığı spor imkânlarını araştırmanızda fayda var. Bunlara 
ulaşmanız hem daha kolay hem daha ucuz olacaktır. Ancak, seçeneklerinizin okulunuzun size 
sağladıklarıyla sınırlı olmadığını da bilin. Ankara’da fitness salonları, açık ve kapalı yüzme havuzları, 
dalış merkezleri ile savunma ve alan sporlarını yapabileceğiniz pek çok özel spor merkezi bulunmakta-
dır. Şehrin merkezi noktalarında yer alan birkaç tanesini sizin için bu rehberin ikinci bölümünde 
listeledik, ancak gerek ulaşım gerek fiyatları itibarıyla size daha uygun başka yerler de olabilir. Bu yüz-
den herhangi bir yere kesin kayıt yaptırmadan önce bütün seçenekleri incelemek için 
www.ankaraspormerkezleri.com sitesini ziyaret etmenizde fayda var. Ankara’daki Türk ve yabancı 
arkadaşlarınıza danışmayı da unutmayın!
İlk bakışta sizin de fark edeceğiniz gibi, Türkiye’de en sevilen sporlar futbol ve basketboldur. Öyle ki, il-
kokuldan liseye kadar birçok okulun ve her üniversitenin, hatta bazen bir üniversite içinde hemen her 
fakültenin futbol ve basketbol takımları vardır. Yine, Ankara’da gerek öğrenci gerek çalışan her yaştan 
insan için profesyonel veya amatör futbol-basketbol okulları faaliyet göstermektedir.
Genç-yaşlı pek çok Ankaralı, akşamları okul veya iş arkadaşlarıyla toplanıp halı sahalarda futbol oyna-
mayı çok sever. Ankara’da bağımsız işletilen halı sahalar olduğu gibi okullarının bünyesinde işletilen 
sahalar da vardır. Arkadaşlarınızla birlikte bunlardan birinde oynamak isterseniz önceden randevu al-
manız gerektiğini unutmayın. Futbol, Türkiye’de izleyici olarak da en çok takip edilen spordur. Sadece 
futbol üzerine yayın yapan spor gazeteleri vardır veya günlük genel gazetelerin spor sayfalarının bü-

yük bölümü futbol üzerinedir. Yeri gelmişken belirtelim, 
Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda Gençlerbirliği maçlarına 
giderek Süper Lig karşılaşmalarını izlemeniz mümkün. De-
taylı bilgi için bakınız: www.genclerbirligi.org.tr
Türkiye’de Süper Lig’den sonra en çok takip edilen spor or-
ganizasyonu ise Türkiye Basketbol Ligi’dir ve Avrupa’nın en 
zorlularından biri olarak kabul edilmektedir. 16 takımın 
mücadele ettiği ligde şu an itibarıyla iki Ankara takımı yer 
almaktadır. TED Ankara Kolejliler ve Türk Telekom kulüple-
rinin maçlarını sırasıyla TOBB Spor Salonu ve Ankara 
Arena’da (Ankara Spor Salonu) izleyebilirsiniz.

You can continue with your regular sports activities in An-
kara without interruption. It is advisable to look into the 
sports facilities your own school offers first. Those will be 
both more practical and more economical. However, you 
should know your options are not limited to those offered 
by the school. There are many private sports centers in An-
kara for those interested in fitness, swimming, diving, 
contact sports and many other sports branches. Some of 
the more centrally located ones have been listed in the 

second part of this guide for you. However, there might be other places that are cheaper or closer to 
you. Therefore, you should have a look at www.ankaraspormerkezleri.com before enrolling in any o-
ne of them. Ask your Turkish and foreign friends for their opinions as well!
As you will probably notice immediately, the most popular sports in Turkey are football and 
basketball. In fact, almost all schools -from primary schools to high schools, and all universities, even 
all departments of certain universities- have football and basketball teams. There are also several 
professional and amateur football and basketball schools for young people and adults in Ankara.
Many residents of Ankara of all ages enjoy getting together with their school or work mates in the eve-
ning to play football on astro turf football pitches. In addition to privately run astro turf pitches (halı 
saha), there are those managed by schools themselves. If you wish to have a game with your friends in 
one of them, you should remember to book the pitch beforehand. Football is also the most popular 
spectator sport in Turkey. There are daily newspapers dealing only with sports, and major daily papers 
allocate a large percentage of their sports section to football. Additionally, the Ankara 19 Mayıs 
Stadium is where Gençlerbirliği, currently the only representative of Ankara in Turkish Super League, 
play their matches and you can watch Super League games there. For further information: 
www.genclerbirligi.org.tr
The second biggest sporting organization in Turkey is the Turkish Basketball League. It is regarded as o-
ne of the toughest leagues in Europe. There are 16 teams in the league, and currently two of those are 
from Ankara. You can watch the matches of TED Ankara Kolejliler and Türk Telekom at the TOBB Sports 
Hall and Ankara Arena, respectively.
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a.  Mediko merkezleri
6111 sayılı Kanun gereğince; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faa-
liyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı 
öğrenciler, her türlü sağlık muayenesi için, okudukları üniversitenin medikosuna giderler. Eğer şikâ-
yetleri medikoda giderilemezse, daha ileri tetkik ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasına ihtiyaç var-
sa, mediko tarafından bir “sevk” yazısı düzenlenerek öğrenci Sosyal Güvenlik Kurumu’yla (SGK) anlaş-
malı bir hastaneye, tercihen üniversite hastanesine gönderilir. Ancak öğrenci sevk istediği belli bir has-
tane varsa bunu beyan edebilir. Sevk için 1 TL ücret alınmaktadır. Öğrenci hastanedeki muayene ve te-
davisi için ücret ödemez. Tam burslu yabancı öğrencilerin sağlık giderleri üniversitelerin mediko mer-
kezleri tarafından karşılanır.
b.Genel Sağlık Sigortası
Yukarıda tarif edildiği şekilde tam burslu olmayan yabancı öğrenciler ise medikoya gitmezler, ama Ge-
nel Sağlık Sigortalısı olarak yine Türkiye’de sağlık güvencesi edinebilirler. Eskiden Türkiye’de yüksek öğ-
renim gören bütün yabancı öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası sistemine dâhil olmaları zorunluydu. 
Ancak 2013 Mayıs’ından beri bu durum artık öğrencilerin tercihine bırakılmıştır. Eğer Genel Sağlık 
Sigortalısı olmak istiyorsanız Ankara’daki okulunuza kayıt yaptırdığınız tarihten itibaren 3 ay içinde Sos-
yal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmalısınız. Bu süreyi kaçırmanız halinde Genel Sağlık Sigortası kap-
samına girme hakkını süresiz olarak kaybedersiniz ve öğrenim hayatınız boyunca özel sigortacılıktan 
başka bir seçeneğiniz kalmaz.

a.  Medical centers
As stated in Law no. 6111, foreign students who are given full scholarships by either public 
institutions, institutions set up by law, non-profit organizations or foundations that have been given 
tax exemptions are eligible to visit the medical center at their school for any healthcare issues while 
being enrolled in a higher education institution under the quota given by the Council of Higher Educa-
tion (YÖK). If the university health center is not able to resolve the problem, and further tests and 
examinations are required, the medical center will prepare a document to refer the student to a 
hospital within the framework of the Turkish Social Security Institution (SGK), and preferably to a uni-
versity hospital. The students may also state their preferences. There is a fixed payment of 1 TL for this 
procedure. Students do not pay for medical examination and therapy at hospitals. The healthcare 
expenses of students on full scholarships are covered by the medical centers in the universities.
b.  General Health Insurance
Students who are not on full scholarships as described above cannot use the services of a university 
medical center. However, they can have health insurance under the General Health Insurance system, 
while living in Turkey. All foreign students at higher education institutions had to be part of the Gene-
ral Healthcare Insurance system in the past but it has been left to the personal preference of each 
student since May 2013. If you would like to be part of the general healthcare system in Turkey, you ne-
ed to file out an application at the Social Security Institution (SGK) no later than 3 months after you 
finalize your registration at your school in Ankara. If you fail to do so, this option will be closed to you 
indefinitely. The only option at your disposal will then be private health insurance for the remainder 
of your education period in Turkey.  
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Genel Sağlık Sigortalısı olan yabancı öğrenciler SGK’ya aylık sigorta primi öderler. 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre hesaplanan prim miktarı 01.07.2013 ila 
31.12.2013 tarihleri arasında aylık 40,86 TL olarak uygulanmıştır. Bir kez Genel Sağlık Sigortalısı 
olduğunuzda, Türk vatandaşlarının da bağlı olduğu belirli sınırlara uygun olarak, devlet hastanelerin-
de ücretsiz muayene ve tedavi olabilirsiniz. Anlaşmalı özel hastanelerde ise küçük bir katkı payı öde-
mesi istenebilir.
Sağlık giderleri üniversitelerin mediko merkezleri tarafından karşılanan tam burslu öğrenciler de yine 
isterlerse bunun yerine Genel Sağlık Sigortası sistemine girmeyi tercih edebilirler. Bu durumda prim ö-
demeleri de gerekmez. Türkiye Burslusu öğrencilerin sağlık sigorta primleri T.C. Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca ödenir. Yine, Türkiye Burslusu öğrencilerin sigorta tescil iş-
lemlerinin aynı kurum tarafından tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu yüz-
den, konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Başkanlığın Uluslararası Öğrenciler Dairesi'ne danışmanızda 
fayda var:
• http://www.ytb.gov.tr
• info@ytb.gov.tr 
• (0312) 218 40 00
• Oğuzlar Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:145, Balgat 06520 Ankara.

Foreign students on the General Health Insurance system are required to pay a monthly contribution 
to SGK. The monthly contribution for the period between 01.07.2013 and 31.12.2013 has been 
calculated to be 40.86 TL, according to the provisions of Law no. 5510 concerning Social Security and 
General Health Insurance. Once you have become part of the General Health Insurance system, you 
can receive free medical care at public hospitals under the same regulations that Turkish citizens have 
to follow. You may also receive medical care at some private hospitals by making a small contribution. 
Students on full scholarships whose medical care is provided by the medical centers at their 
universities can also become part of the General Health Insurance system, if they wish. They are not 
required to pay monthly contributions. Monthly health insurance contributions of students on Tur-
kish scholarships are covered by the Prime Ministry Presidency for Turks Abroad and Related 
Communities. Efforts are currently being carried out to handle the insurance registry procedures of 
students on Turkish scholarships by the same organization as well. Therefore, you are advised to 
contact the International Students Office of the presidency for further information:
• http://www.ytb.gov.tr
• info@ytb.gov.tr
• (0312) 218 40 00
• Oğuzlar Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 145, Balgat 06520 Ankara.
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c.  Hastaneden randevu almak
Genel Sağlık Sigortası sistemine dâhil olduysanız muayene olmak için medikodan sevk almanıza gerek 
yoktur. Genel Sağlık Sigortalısı olmak size doğrudan hastaneye başvurma hakkı verir. Randevu almak i-
çin siz de Türk vatandaşları gibi Hastane Randevu Merkezi’ni kullanabilirsiniz.
Hastane Randevu Merkezi, Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak hastanelerle ağız ve diş sağlığı 
merkezlerinden muayene randevusu almayı sağlayan bir hizmettir. Alo 182 hattından Hastane Rande-
vu Merkezi’ni arayabilir ya da www.hastanerandevu.gov.tr veya www.mhrs.gov.tr adresleri üzerinden 
(ikisi de aynı siteye açılır) randevunuzu kendiniz alabilirsiniz. İnternet üzerinden ilk kez randevu alaca-
ğınız zaman önce adınıza bir hesap açmanız istenecek. Bununla ilgili yönlendirmeleri takip edin. Kayıt 
sırasında T.C. kimlik numarası hanesine yabancı kimlik numaranızı yazın. (Yabancı kimlik numarası için 
yukarıda “İlk Günleriniz” bölümündeki ikinci başlığa bakınız.)
Telefonla randevu alacaksanız:
•  Alo 182’yi bütün ankesörlü veya sabit telefonlardan ya da cep telefonlarından arayabilirsiniz. 
Aramanız, herhangi bir sabit telefonu aramışsınız gibi ücretlendirilir.
•   Çağrınızı yanıtlayan operatör T.C. kimlik numarası soracaktır. Siz yabancı öğrenci olduğunuzu söyle-
yin ve yabancı kimlik numaranızı verin.
•   Daha sonra rendevu almak istediğiniz hastaneyi ve polikliniği söyleyin. Eğer belli bir hekime görün-
mek istiyorsanız hekimi de bu aşamada belirtmelisiniz.
•   Son olarak, operatörün bildirdiği gün ve saat aralıklarından size uyan birini seçtiğinizde randevunuz 
tamamlanmış olacak.
d.  Eczaneler
Gerek medikodan gerek hastaneden yazılan ilaçlarınız sigorta kapsamındadır. Sadece küçük bir katkı 
payı ödeyerek ilaçlarınızı anlaşmalı eczanelerden alabilirsiniz. Ankara’da eczanelerin çalışma saatleri 
mevsim geçişlerinde ufak değişiklikler göstermekle beraber genel olarak şu şekildedir:
•  Hafta içi: 08.00-19.00
•  Cumartesi: 08.00-13.30
•  Pazar: Nöbetçi eczaneler dışında kapalı.
Nöbetçi eczaneleri şu iki sayfadan takip edebilirsiniz:
•  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nöbetçi eczane sayfası: www.asm.gov.tr/eczane.htm
•  Ankara Eczacı Odası’nın nöbetçi eczane sayfası: www.aeo.org.tr/NobetciEczaneler.aspx
c.  Making an appointment at a hospital
Once you have become a part of the General Health Insurance system, you do not need referral from 
the university medical center to make an appointment with a doctor. As a General Health Insurance 
holder, you can directly contact hospitals. You can use the Hospital Appointment Center to set up an 
appointment with a doctor, just like Turkish citizens do. 
The hospital Appointment Center is a service designed to provide appointments at secondary and 
tertiary care centers, including dental care clinics. It can be reached by calling “182” or visiting 
www.hastanerandevu.gov.tr or www.mhrs.gov.tr online. The first time you contact the system, you 
will be directed to set up an account for yourself. Please follow the directions to do so. When you are 
asked to give your identity number, you should submit your foreign national identity number. (see the 
section entitled “Your First Days” above concerning information on foreign national identity number)
If you would like to set up an appointment by phone:
•  Call 182 from any telephone you have at your disposal. Calls will be charged at the standard landline 
call rates. 
•   The operator answering the call will ask to know your identity number. Tell the operator that you 
are a foreigner and give your foreign national identity number.
•  Then inform the operator about the hospital and clinic from which you would like to get an 
appointment. If there is a certain doctor you would like to see, you should state your wish at this stage.
•   Finally, choose the most suitable day and hour offered to you by the operator to set up your 
appointment.
d.   Pharmacies
All medicines prescribed by university medical centers or hospitals are covered by your insurance po-
licy. By paying a small contribution, you can collect your medicines from pharmacies. Although there 
might be small seasonal variations in working hours of pharmacies in Ankara, they are generally as 
follows:
•Weekdays: 08:00-19:00
•Saturday: 08:00-13:30
•Sunday: Closed, except pharmacies on duty.
You can find out about the addresses of pharmacies on duty on the following web pages:
•Webpage of Ankara Healthcare Directorate: www.asm.gov.tr/eczane.htm
•Webpage of Ankara Chamber of Pharmacists: www.aeo.org.tr/NobetciEczaneler.aspx
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Türkiye’de en yoğun yolcu taşımacılığı karayolu üzerinden şehirlerarası otobüslerle yapılmaktadır. 
AŞTİ’den neredeyse her saat başında Türkiye’nin her tarafına onlarca otobüs kalkar. Ankara, şehirlera-
rası yolcu taşımacılığında hem bir merkez hem de en büyük aktarma yeridir. En çok varış noktası bulu-
nan otobüs firmalarından bazılarını bu rehberin sonunda listeledik. Aşağıda tanıttığımız yakın tatil 
beldelerinin bazılarına bu firmalarla gidebilirsiniz.
Türkiye’de havayolu taşımacılığı da her geçen gün ucuzlamakta ve çeşitlenmektedir. Özellikle erken 
rezervasyon avantajlarını kullanarak çok uzun mesafeleri bile çok ucuza uçabilirsiniz. Bunun dışında, 
bazı yakın bölgeler için en verimli seçenek demiryolu da olabilir. Örneğin mutlaka görmeniz gereken 
Eskişehir ve Konya’ya hızlı trenle hem çok kısa sürede hem de en ucuz şekilde ulaşabilirsiniz.
Bu rehberin başlıca amacı size başkentimizi tanıtmaktı. Ancak, buraya kadar gelmişken görmeden 
gitmenize üzüleceğimiz başka bazı yerlerden de biraz bahsetmek istiyoruz:
Gölbaşı: Ankara’nın güneyinde yer alan Gölbaşı ilçesi, Ankara kent merkezine 20, Esenboğa 
Havalimanı’na 35 km uzaklıktadır. Özellikle ilçeye adını veren Mogan ve Eymir gölleriyle tanınır. 
Mogan Gölü etrafındaki 100’den fazla kafe ve restoran, doğa manzaralı sakin ve huzurlu birkaç saat ge-
çirmek isteyen Ankaralıları ağırlamaktadır. Gölün etrafında bir bisiklet yolu ve olta balıkçıları için 
iskeleler bulunmaktadır. Gölün üzerinde ise çeşitli spor aktiviteleri düzenlenmektedir. Gölbaşı’na 
Kızılay’dan belediye otobüsleriyle kolayca ulaşmak mümkün. Detaylı bilgi için, Gölbaşı Belediyesi’nin 
turizm rehberine bakabilirsiniz: www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi
Kızılcahamam: Ankara-İstanbul karayolu üzerinde (E5) yer alan Kızılcahamam, 16.000 nüfusuyla 
Ankara’nın küçük kuzey ilçelerinden biridir. Dağlık bir arazide bulunan ilçe, geniş çam ormanlarıyla es-
kiden beri başkentin akciğeri olarak bilinir. Günümüzde yerli-yabancı turistlerce kaplıcalarındaki şifalı 
suları, otelleri, tarihi yerleri ve festivalleriyle tanınır. Özellikle Ankaralıların en sık uğradığı dinlence yer-
lerinden biridir. Ankara’ya 80, Esenboğa Havalimanı’na ise yaklaşık 90 km uzaklıktadır. Ankara’dan 
Kızılcahamam’a gitmek için Etlik Garajı veya Kültür Merkezi’nden 15-20 dakikada bir kalkan 
otobüslere binebilirsiniz. Otobüsler Ankara’dan 07.30-22.30 arası, Kızılcahamam’dan 07.00-20.30 

arası çalışmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız:
www.kizilcahamam.bel.tr (Kızılcahamam Belediyesi)

Bus travel is the most popular means of travelling in Turkey. 
There are many buses departing almost on an hourly basis to 
all cities in Turkey from AŞTİ. Ankara is a major hub for intercity 
passenger transport. A list of bus companies with the most 
extensive network has been included at the end of this guide. 
They provide connections to some of the nearby touristic 
attractions that have been included at the end of this guide as 
well.
Air travel throughout Turkey has become cheaper and the 
number of destinations served has been increasing. By making 

use of early booking offers, you can even make long-haul journeys at very reasonable prices. The rai-
lway provides a convenient option particularly for some of the nearer destinations. For instance, High 
Speed Train is a very practical and cheap solution to reach Eskişehir and Konya, which are cities 
definitely meriting a visit. 
Although this particular guide has been prepared to provide information on our capital city, it would 
be a shame not to visit some of the nearby locations that you will enjoy visiting:
Gölbaşı: This town, located in the south of Ankara, is 20 km to the Ankara city centre and 35 km to 
Esenboğa Airport. It is known for its two lakes, Mogan and Eymir. Lake Mogan, with over 100 cafés and 
restaurants on the lakefront, is an ideal location for spending a quiet and peaceful time in a natural 
setting. There are piers for fishing enthusiasts and a bicycle track around the lake. Various sporting 
events take place on the lake from time to time. You can get to Gölbaşı by taking a municipality bus 
from Kızılay. For further information please visit the following website:
 www.ankaragolbasi.bel.tr/turizmrehberi
Kızılcahamam: Kızılcahaman, on the E5 state road connecting Ankara to İstanbul, is one of the small 
towns situated to the north of Ankara with a population of 16,000. It is a mountainous area covered 
by extensive pine forests and has long been considered the lungs of the city of Ankara. It is frequented 
by both Turkish and international visitors; and also famous for its hot springs, spas, historical sites and 
festivals. It is one of the most popular retreats for the people of Ankara. It is 80 km to the city of Ankara 
and about 90 km to Esenboğa Airport. There are bus services to Kızılcahamam every 15-20 minutes 
from the Etlik Bus Station or Cultural Center. Buses run between the hours of 07:30 and 22:30 from An-
kara, and 07:00 and 20:30 from Kızılcahamam. For further information, you can visit the official web 
page of Kızılcahamam Municipality: www.kizilcahamam.bel.tr

Türkiye İçi Seyahat

Travelling 
within Turkey
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Beypazarı: Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan Beypazarı ilçesi, doğal ve kültürel güzellikleri buluş-
turan yüzlerce yıllık geçmişi, ahşap evleri, el sanatları ve saray tarzı mutfağıyla Ankara’nın görülmesi 
gereken yerlerinden biri. Ankara’dan 100 km uzaklıkta bulunan Beypazarı’na Etlik Garajı’ndan saat ba-
şı, AnkaMall AVM’nin önünden yarım saat arayla otobüs ve minibüsler hareket etmektedir. Bilet          
fiyatları 5 TL ile 7 TL arasında değişen seyahat firmalarının telefon numaralarına şu adresten 
ulaşabilirsiniz: www.beypazarliyiz.com/bilgiarsivi/ulasim.aspx
Daha fazla bilgi için bakınız: www.beypazari.bel.tr (Beypazarı Belediyesi).
Safranbolu: Karabük’ün bir ilçesi olan Safranbolu, adını safran çiçeğinden almıştır. İlaç, gıda ve kozme-
tik sanayinde kullanılan safran dünyanın en pahalı bitkilerinden biridir ve dünyadaki en kaliteli türü bu-
rada yetişmektedir. Ancak, Safranbolu denince ilk akla gelen “Safranbolu evleri” olur. 18 ve 19. yüzyıl-
dan miras kalan yüzlerce ev bu küçük ilçede kültür mirası olarak yasal koruma altındadır. Bu özelliğiyle 
Safranbolu Türkiye’de tarihi yapısını kent düzeyinde korumayı başaran nadir yerleşim yerlerinden biri 
olup adeta açık hava müzesi niteliğindedir. Lokumu ve yerel mutfağı da turistlerin hayranlığını kaza-
nan diğer değerleridir. Metro Turizm, Safran Turizm ve Güven Turizm, Ankara’dan Safranbolu’ya git-
mek için kullanabileceğiniz otobüs firmalarıdır. Safranbolu hakkında detalı bilgi için: www.safranbolu-
bld.gov.tr (Safranbolu Bele-diyesi), www.safranbolu.gov.tr (Kaymakamlık).
Kartalkaya: Türkiye’nin en kaliteli kayak merkezlerinden 
biri olan Kartalkaya, Bolu il sınırları içinde, Köroğlu Dağ-
ları üzerinde kurulmuştur. Kayak sezonu aralık ayında 
başlar ve 6 ay devam eder. Bu süre boyunca ortalama kar 
kalınlığı 2,5 metre kadardır. 2.000 metre rakımda yer a-
lan pistlerin toplam uzunluğu 20 km.yi bulmaktadır. 
Ankara’dan ulaşım için önce Bolu şehir merkezine gidip 
oradan aktarma yapmak gerekir. Ankara-Bolu arası yak-
laşık 200 km olup Bolu’dan kayak merkezine ulaşım da 
yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Ancak, yaz veya kış fark 
etmez, gitmeden önce rezervasyon yaptırmanızda fayda 
var. Çünkü Kartalya Kayak Merkezi’ndeki otel sayısı fazla 
değildir.

Beypazarı: The town of Beypazarı, located on the historical trade route Silk Road, has a history of 
bringing together hundreds of years of natural and cultural treasures. It is a must-see with its typical 
wooden houses, handcrafts, and royal cuisine. It is 100 km from Ankara and can be reached by taking 
the shuttle services departing from Etlik Bus Station once every hour and from AnkaMall shopping 
center once every half an hour. The fare ranges between 5 TL and 7 TL, depending on the company you 
choose. You can find the telephone numbers of the bus companies at this page: 
www.beypazarliyiz.com/bilgiarsivi/ulasim.aspx. For further information, you can visit the official web 
page of the Beypazarı Municipality: www.beypazari.bel.tr .
Safranbolu: Safranbolu is a town in Karabük. It gets its name from “saffron,” which is a plant used in 
the pharmaceutical, food and cosmetic industries. Saffron is one of the most valuable plants in the 
world and some of the highest quality saffron plants in the world are still grown in Safranbolu. 
However, the first thing that comes to mind when Safranbolu is mentioned is its well-preserved 
houses. Hundreds of houses from the 18th and 19th century are now under legal protection as part of 
our cultural heritage. Safranbolu, one of the rare examples of towns that have managed to preserve 
their historical characteristics, is almost an open-air museum. It is also famous for its Turkish delight 
and local cuisine. Some bus companies you can use to travel to Safranbolu from Ankara are Metro Tu-
rizm, Safran Turizm and Güven Turizm. You can visit the official web page of the Safranbolu 
Municipality for further information at www.safranbolu-bld.gov.tr as well as the web page of the local 
administration www.safranbolu.gov.tr .
Kartalkaya: Kartalkaya is one of the best skiing resorts in Turkey. It is in the Köroğlu Mountains, within 
the city boundaries of Bolu. The ski season starts in December and lasts for six months. The average 
depth of snow for this period is 2.5 meters. The total length of ski trails is about 20 kilometers. To get 
to Kartalkaya, you first need to go to the Bolu city center and then take a 45-minute local bus ride. It is 
about 200 km. from Ankara to Bolu. However, you should make sure you have booked your room 
before going there. Since there are only a few hotels in the Kartalkaya Ski Resort, finding 
accommodation can prove to be difficult both in winter and summer.
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Ilgaz: Ilgaz Kayak Merkezi Kastamonu’da, Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer almaktadır.  Daha ı-
lımlı havası ve daha az kalabalık olması gibi özellikleriyle Bursa-Uludağ ve Bolu-Kartalkaya’nın daha sa-
kin ve sessiz bir alternatifidir. 1.600 ila 2.000 rakım aralığında toplam 3 pisti vardır. Kar kalınlığı sezon 
boyunca 70 cm ile 2,5 m arasında değişir. Ilgaz Kayak Merkezi’nde kamuya ait veya özel, her bütçeye 
uygun birçok konaklama tesisi bulunmaktadır. Ankara-Kastamonu arası 200 km.dir ve Kastamonu şe-
hir merkezinden Ilgaz Kayak Merkezi’ne günde üç kez dolmuş servisi bulunmaktadır.
Notlar:
•Etlik Garajı (“eski garajlar” diye de bilinir) Etlik Caddesi üzerindedir. Ankara’nın ilçelerine giden oto-
büsler buradan kalkar. Genel olarak küçük otobüs firmaları tarafından kullanılmaktadır. Kızılay’dan 
bineceğiniz Etlik otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. Telefon numarası: (0312) 327 67 67. 
•Ankara dışı seyahatlerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın:
http://www.mgm.gov.tr (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Ilgaz: The Ilgaz Ski Resort is within the boundaries of the Ilgaz Mountain National Park. Thanks to its 
milder climate and less crowded ski trails, it is a more peaceful and quieter alternative to Bursa-
Uludağ or Bolu-Kartalkaya. It has 3 ski trails from 1600 and 2000 meter altitudes. The depth of the 
snow during the ski season ranges between 70 cm and 2.5 m. There are several accommodation 
options available, as both public and private enterprises operate hotels to cater to different budgets. 
In order to get to Ilgaz, you need to first go to Kastamonu, which is 200 km from Ankara. Then you can 
make use of the special shuttle services from the Kastamonu city center to the Ilgaz Ski Resort, which 
run three times a day.
Notes:
•Etlik Bus Station (Also known as Eski Garajlar, the old bus station) is on Etlik Caddesi. Buses to towns 
around Ankara leave from this station. It is generally used by smaller companies. You can get to the 
Coach Station by taking a bus that goes to Etlik from Kızılay. The telephone number is (0312) 327 67 
67.
•Remember to check the weather conditions before setting out on a journey:
http://www.mgm.gov.tr (Turkish Meteorological Service)
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•Türkiye’de erginlik yaşı 18’dir.
•18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışı yasaktır.
•18 yaşından itibaren cezai sorumluluk tamdır. Yani kişi yetişkin olarak yargılanır.
•Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.
•Kanunları ve kuralları bilmemek mazeret sayılmaz. Bu yüzden, bir sözleşme imzalamadan veya bir iş 
ve harekette bulunmadan önce konuyla ilgili bilgi almanızda fayda var.
•Türkiye’de dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay-
rımcılığa uğramama hakkınız Anayasal güvence altındadır. Bu veya benzeri sebeplerle ayrımcılığa 
uğradığınızı düşünüyorsanız, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hakkınızı arayabilirsiniz.
•Devlet dairelerinde yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak ülkenizin diplomatik temsilciliğinden yardım 
isteyebilirsiniz.

•The legal age is 18 in Turkey.
•Selling alcohol and tobacco products to minors is prohibited.
•People of legal age have full criminal liability. That is, people over the age of 18 years are regarded as 
adults in terms of legal procedures. 
•Smoking is prohibited in all enclosed public places.
•Being unaware of laws and regulations cannot be considered an excuse. Therefore, it is absolutely 
essential that you obtain detailed information before signing a contract or conducting business.
•You are protected by the constitution in Turkey against discrimination because of your language, 
race, color, gender, political opinion, philosophical beliefs, religion, sect or similar reasons. If you feel 
you are being discriminated against, you can demand that your rights be respected according to the 
relevant regulations.  
•You can seek assistance from the diplomatic representative of your country concerning any 
problems you may face at Turkish state organizations.

Hukuksal Konular

Legal Issues
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Ülkenize dönmeden önce yapmanız gereken önemli bazı işler olabilir:
•Banka hesaplarınızı ve telefon hatlarınızı kapatın. Banka kartlarınızı kesinlikle kırıp atmayın.
•Kütüphane, spor merkezi vb. hizmetlerle üyelik ilişkilerinizi sonlandırın.
•Faturaları ödediğinizden emin olun.
•Kişisel boçlarınızı kapatın. Ödünç/emanet aldığınız malzemeleri sahiplerine iade edin.
•Bavula sığmayan veya ülkenize götürmek istemediğiniz eşyaları arkadaşlarınıza verebilirsiniz.
•Paranızı ülkenizde kolaylıkla tekrar çevirebileceğiniz (Dolar ve Euro gibi) bir para birimine çevirin. An-
cak, Türkiye sınırlarından çıkana kadar ihtiyacınız olabilecek bir miktar Türk lirasını ayırmayı 
unutmayın.
•Kendinize ve ülkenizde sizi bekleyen yakınlarınıza hediyelikler almayı ihmal etmeyin.
•Ankara’daki arkadaşlarınızla vedalaşın. Telefon numaraları ve e-posta adreslerini almayı unutmayın.

There may be certain steps to take before returning to your country:
•Close your bank accounts and terminate your telephone contracts. Do not just discard your debit 
cards. 
•Terminate your memberships at libraries, gyms etc. 
•Make sure that you have paid all your bills.
•Make sure that you have paid back all personal debts. Don’t forget to return furniture etc that you 
have borrowed.
•Your friends may be happy to receive some of your personal belongings that are too large to fit into 
your suitcases or things that you do not want to take back to your country.
•Convert your Turkish lira into currencies that are easily convertible in your country, such as the dollar 
and euro. However, make sure you have kept enough Turkish liras with you to pay for your expenses 
until you leave Turkey. 
•Don’t forget to bring back gifts and souvenirs to your family and friends at home. 
•Say goodbye to your friends in Ankara. Don’t forget to take their telephone numbers and email 
addresses.
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Ÿ French Cultural Center – 
Ankara Fransız Kültür Merkezi
www.ifturquie.org
coursankara@ifturquie.org
(0312) 408 82 00
Yıldız Branch: Konrad Adenauer Caddesi, No.30, Yıldız, Çankaya 06550.
Kızılay Branch: Galatasaraylılar Derneği binası, İzmir Caddesi No.19, Kat: 4-5, Kızılay, Ankara

Ÿ German Cultural Center –
Ankara Goethe Enstitüsü
www.goethe.de/ankara
info@ankara.goethe.org
(0312) 419 52 83
Atatürk Bulvarı No.131, Bakanlıklar, Ankara06640

Ÿ Turkish-American Association –
Türk-Amerikan Derneği
www.turkishcourses-tad.com
turkishinfo@taa-ankara.org.tr
(0312) 426 26 44, (0312) 426 37 27
Cinnah Caddesi No.20, Kavaklıdere, Ankara

Ÿ British Cultural Center –
Türk-İngiliz Kültür Derneği
www.tba.org.tr
(0312) 419 18 44
Bestekar Sokak No.32, Kavaklıdere, Ankara06680

Ÿ Ankara Üniversitesi TÖMER
tomer.ankara.edu.tr
Kızılay Branch:
kizilay@tomer.ankara.edu.tr
(0312) 435 97 81, 434 30 90
Ziya Gökalp Caddesi No.18/1, Kızılay, Ankara

Ÿ Gazi Üniversitesi TÖMER
tomer.gazi.edu.tr
tomer@gazi.edu.tr
(0312) 229 31 99, 229 78 00, 229 88 12
Ÿ Etlik Mahallesi, Ali Suavi Sokak No.15, Maltepe, Ankara0657

Kültür Merkezleri

Turkish
Language Courses

Cultural Centers

Türkçe Dil Kursları
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Sinemalar
Tiyatrolar
Operalar

Cinemas
Theaters
Operas

Ÿ Büyülü Fener – Bahçelievler AÇS Tiyatrosu (Salon): 
www.buyulufener.com.tr/bahceli (0312) 230 02 35-05, (0312) 229 88 26
(0312) 212 92 96 Gençlik Cd. 24/C Anıttepe, Ankara.
7. Cadde, 18. Sokak No:22, Bahçelievler, Anka-
ra. Ÿ Ankara Deneme Sahnesi

www.ads.org.tr
Ÿ Büyülü Fener – Kızılay (312) 385 32 71, Gişe: (0312) 418 97 98
www.buyulufener.com.tr/buyulufener- Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi (Oyun 
kizilay-sinemasi Salonu), Menekşe Sokak No:8, Kızılay, Ankara.
(0312) 425 01 00
Hatay Sokak No:18, Kızılay, Ankara. Ÿ Ankara Sanat Tiyatrosu

www.ast.com.tr
Ÿ Ankara Cinemaximum ast@ast.com.tr
www.cinemaximum.com.tr (0312) 417 76 76
(0312) 255 66 72 İzmir Caddesi, Ihlamur Sokak 7/A, Kızılay, An-
AnkaMall, Armada, Antares, Atlantis, Cepa, kara.
Gordion, Panora.

Ÿ Kızılırmak Opera
www.kizilirmaksinemasi.com Ÿ DOB – Opera Sahnesi
(0312) 425 53 93 https://secure.dobgm.gov.tr/opera2009/dev
Kızılırmak Caddesi 21/B, Kocatepe, Ankara opera.asp 

bilet@dobgm.gov.tr 
Ÿ Metropol Avşar (0312) 324 22 10, Gişe: 324 68 01
www.avsarsinema.com.tr Atatürk Bulvarı No:20, Ulus, Ankara
(0312) 425 74 78
Selanik Caddesi No:76, Kızılay, Ankara. Ÿ DOB – Operet Sahnesi

(Resim ve Heykel Müzesi binasının içindedir)
Ÿ Maltepe Cinemalltepe (0312) 324 45 19
(0312) 232 28 77 Talatpaşa Bulvarı, Türkocağı Sokak No:1, Ope-
Şehit Gönenç Caddesi No:5/2B – 53/A ra, Ankara.
Maltepe, Ankara.

Ÿ DOB – Leyla Gencer Sahnesi
(0312) 354 90 06-16

Ÿ ADT – Altındağ Tiyatrosu Bağdat Caddesi No:16, Gimat, Macunköy, An-
(0312) 316 59 02 kara.
Babür Caddesi No:40, Altındağ, Ankara

Çok Sesli Müzik/Classic Music
Ÿ ADT – Şinasi Sahnesi Ÿ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
(0312) 467 17 45 (CSO)
Tunus Caddesi No:92, Kavaklıdere, Ankara www.cso.gov.tr

CSO gişesi: (0312) 309 13 43 / 201
Ÿ ADT – Büyük Tiyatro Dost Kitabevi gişesi: (0312) 417 29 01
(0312) 324 22 10 Talatpaşa Bulvarı No:38, Opera 06330 Ankara.
Atatürk Bulvarı No:50, Opera, Ankara

Ÿ Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO)
Ÿ ADT – Küçük Tiyatro www.bso.bilkent.edu.tr
(0312) 311 11 69 bso@bilkent.edu.tr 
İstiklal Caddesi, Çirmen Sokak No:8, Ulus, An- (0312) 290 22 84, Gişe: (0312) 290 27 75
kara Bilkent Üniversitesi, Bilkent Konser Salonu, 

Bilkent 06800 Ankara.
Ÿ Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent 

Tiyatroları Ÿ Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent 
www.baskenttiyatrolari.com Orkestrası
(0312) 309 87 92, (0312) 417 47 60 (0312) 309 25 32
Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Tiyatroları, U- Gençlik Parkı Kültür Merkezi, Ulus, Ankara.
lus, Ankara.

Ÿ Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu
www.acstiyatrosu.com
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Places of Worship

İbadethaneler
Ankara’da her mahallede en az bir camii vardır. Şehir içinde gezerken durup etrafınıza baktığınızda 
birden fazla camiinin minaresini görebilirsiniz, mutlaka en az biri yürüyüş mesafesindedir. Kısacası, 
namaz vakti yakınsa nerede camii bulacağınız konusunda endişelenmenize gerek yok. Aşağıda sa-
dece en büyük ve en çok kullanılan camileri listeledik. Ankara’da bir Sinagog ve birkaç kilise de faa-
liyet göstermektedir. Aşağıda listelediklerimiz dışında Birleşik Krallık, Yunanistan, İtalya ve Vatikan 
Büyükelçiliklerinin bünyesinde işletilen kiliseler de bulunmaktadır.

Kocatepe Mosque: Dr. Mediha Eldem Sokak, Kocatepe, Ankara

Maltepe Mosque: www.maltepecamisi.org, info@maltepecamii.org, (0312) 229 45 10, 
Şehit Gönenç Caddesi No.3, Maltepe, Ankara

Hacı Bayram Mosque: Hacı Bayram Veli Caddesi, Ulus, Ankara

Balgat Merkez Mosque: Dr. Sadık Ahmet Caddesi No.31, Balgat, Ankara

Beşevler Merkez Mosque: 7. Cadde No.27, Beşevler, Ankara

Ankara Synagogue: (0312) 311 62 00, Birlik Sokak No.8, Samanpazarı,  Ulus, Ankara

Ankara International Protestant Church: www.ipcaturkey.org, (0312) 284 35 78, Atrium İş 
Merkezi, 1574.Sokak No.45, Karakusunlar/Çiğdem Mahallesi, Balgat, Ankara

Batıkent Bereket Church: batikentkilisesi.com, (0312) 255 44 06-07
Kentkoop Mahallesi, Özgünkent Sitesi, 1800. Cadde, 1859. Sokak, No.16/B, Batıkent, Ankara

Kurtuluş Church: (0312) 418 62 87, Selvi Sokak 17/A, Kolej, Ankara

Christ’s Church: www.mesihinkilisesi.com, mesihinkilisesi@gmail.com, (312) 255 35 90, 
ÇağlarÇarşısı No.20/26, Kardelen, Batıkent, Ankara

SteThérèse Church: (0312) 311 01 18, Işıklar Caddesi, Kardeş Sokak No. 15, Ulus

There is at least one mosque in every neighborhood in Ankara. When you look around as you are 
walking in Ankara, you will often see the minarets of several mosques. You will always have at 
least one mosque within walking distance. Therefore, you can be sure that you can get to a 
mosque on time for your prayers. We have given a list of the major mosques in Ankara. There are 
also a few churches and one synagogue. Apart from the ones listed below, there are churches 
within the embassies of the United Kingdom, Greece, Italy and Vatican.
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Ÿ Anıtkabir (Ataturk’s Mausoleum): Atatürk’ün anıt mezarı olup Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi’ni de içinde barındırmaktadır.

Ziyaret saatleri: Haftanın yedi günü ziyarete açık.
•1 Şubat – 14 Mayıs: 09.00-16.30
•15 Mayıs – 31 Ekim: 09.00-17.00
•1 Kasım – 31 Ocak:  09.00-16.00
Giriş ücreti: Ücretsiz.
•Türkçe sesli rehber: 2 TL
•Diğer dillerde sesli rehber: 5 TL
Adres: Anıt Caddesi, Tandoğan, 06520 Çankaya/Ankara.
Telefon: (0312) 231 79 75, (0312) 231 28 05.
Ulaşım: Ankaray’dan Tandoğan istasyonunda inildiğinde 5 dk. yürüme mesafesinde. Ulus ve 
Kızılay’dan belediye otobüsleriyle ulaşmak da mümkün.

Ÿ Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Museum of Anatolian Civilizations): Kendine özgü 
koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, 
Anadolu arkeolojik eserleri Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar, kronolojik bir sırayla 
sergilenmektedir.

Ziyaret saatleri: Haftanın yedi günü ziyarete açık.
•Yaz (Nisan-Ekim): 08.30-19.00
•Kış (Kasım-Mart): 08.30-17.30
•Gişeler müze kapanış saatinden yarım veya bir saat önce kapanmaktadır.
Giriş ücreti: 15 TL (Müzekart ile 1 yılda azami 2 kez girilebilir. Müzekart+ ile sınır yoktur.)
Adres: Necatibey Mahallesi, Gözcü Sokak No:2, 06240 Ulus, Ankara.
Telefon: (0312) 324 31 60, (0312) 324 31 61, (0312) 324 31 65.

Web sitesi: www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr
E-posta: anadolumedeniyetleri@muze.gov.tr, anmedmuz@ttnet.net.tr, 
anmedmuz@gmail.com
Ulaşım: Ulus Meydanı’nındaki Cumhuriyet Anıtı’ndan (Atatürk heykelinden) Ankara 
Kalesi’ne doğru hiç sapmadan devam ettiğinizde yol sizi Müze girişine çıkaracaktır.

Ÿ Anıtkabir/Ataturk’s Mausoleum: It is the final resting place of Atatürk, the father of the 
Turks, and it houses the Atatürk and Independence War Museum as well.

It is open seven days a week between the following hours:
From February 1 to May 14: 09:00-16:30
•From May 15 to October 31: 09:00-17:00
•From November 1 to January 31:  09.:00-16:00

Entrance is free of charge.
•Audio guide in Turkish: 2 TL
•Audio guide in other languages: T5 L
Address: Anıt Caddesi, Tandoğan, 06520 Çankaya/Ankara
Telephone: (0312) 231 79 75, (0312) 231 28 05
Getting there: It is about a 5 minute walk from the Ankaray Tandoğan station. You can also get to 
Anıtkabir by bus from Ulus or Kızılay.

Ÿ The Museum of Anatolian Civilizations: It is one of the most important museums in the world 
with its unique collections dating back to the Paleolithic Age. 

It is open to visitors seven days a week. The opening hours are:
Summer (April – October): 08:30-19:00
Winter (November -March): 08:30-17:30
Ticket booths are closed 30 minutes to one hour before closing time.
Entrance: 15 TL (You are entitled to 2 visits a year with a Museum card. However, a Museum card+ 
provides unlimited entry.)
Address: Necatibey Mahallesi, Gözcü Sokak No.2, Ulus, Ankara06240
Telephone: (0312) 324 31 60, (0312) 324 31 61, (0312) 324 31 65
Web Page: www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr
Email: anadolumedeniyetleri@muze.gov.tr, anmedmuz@ttnet.net.tr, anmedmuz@gmail.com
Getting there: Follow the main road by the Atatürk Monument in Ulus Square going up towards 
the Ankara Citadel. You will see the entrance of the museum. Places to Visit

Görülecek Yerler
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Ÿ Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi: 1925’te Atatürk’e armağan edilen arazide 
Atatürk’ün talimatıyla kurulan AOÇ Türk tarımına öncülük etmiştir. 1937’de Atatürk tarafından 
Hazine’ye bağışlanan Çiftlik, Ankara’nın en büyük yeşil alanı olup ülkenin en büyük hayvanat 
bahçesini, Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin kopyasını ve piknik alanı, müze ve sergi salonu gi-
bi ziyaret alanlarını barındırır.

Adres: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 06560 Gazi/Ankara.
Telefon: (0312) 211 01 70, (0312) 211 01 71.
Web sitesi: www.aoc.gov.tr
E-posta: aoc@aoc.gov.tr
 
Ÿ Ankara Etnoğrafya Müzesi: Cumhuriyet tarihinde planlanıp inşa edilen ilk devlet müzesidir. 
Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün 08.30-17.30. Nisan-Ekim arasında 19.00’a kadar açık.
Adres: Hacettepe Mahallesi, Türkocağı Sokak No:4, 06230 Opera/Sıhhiye, Ankara.
Telefon: (0312) 311 30 07, (0312) 310 87 95.
Web sitesi: www.etnografyamuzesi.gov.tr
Ulaşım: Türkocağı Sokak’a Talatpaşa Bulvarı’ndan girilebilir. Etnoğrafya Müzesi, Opera’nın 
çaprazında bir tepede, Resim ve Heykel Müzesi’yle yan yanadır.

Ÿ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi: Türk resim ve heykel sanatının gelişmesinde büyük rol 
oynayan sanatçıların en göze çarpan eserlerinin sergilendiği bir sanat merkezidir.

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün 09.00-12.00 / 13.00-17.00.
Adres: Hacettepe Mahallesi, Türkocağı Sokak, 06230 
Opera/Sıhhiye, Ankara.
Telefon: (0312) 310 20 94, (0312) 310 20 95.
Ulaşım: Türkocağı Sokak’a Talatpaşa Bulvarı’ndan veya AÜ Dil ve Ta-
rih Coğrafya Fakültesi’nin yanında kalan Kızılay Sokak’tan 
girilebilir. Resim ve Heykel Müzesi, Opera’nın çaprazında bir 
tepede, Etnoğrafya Müzesi’yle yan yanadır.

Ÿ Atatürk Forest Farm and Zoo: Following Atatürk’s instructions, 
a farm was set up as a pioneering effort for modern Turkish 
agriculture on the land that had been given to Atatürk in 1925. 
The farm, which was donated to the Treasury in 1937 by Ata-
türk, boasts the largest green area in Ankara. It also has the 
largest zoo in Turkey, as well as a replica of Atatürk’s family 
home in Thessaloniki where he was born.  There is also a 
picnic ground, a museum and an exhibition hall. 

Address: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 06560 Gazi/Ankara
Telephone: (0312) 211 01 70, (0312) 211 01 71.
Web Page: www.aoc.gov.tr
Email: aoc@aoc.gov.tr

Ÿ The Ankara Ethnography Museum: It is the first state museum that was designed and built af-
ter the establishment of the Turkish Republic. 

Hours: Daily except Mondays from 08:30 to 17:30. It closes at 19:00 between April and October.
Address: Hacettepe Mahallesi, TürkocağıSokakNo.4, 06230 Opera/ Sıhhiye, Ankara
Telephone: (0312) 311 30 07, (0312) 310 87 95
Web Page: www.etnografyamuzesi.gov.tr
Getting there: The entrance to Türkocağı Sokak is from Talatpaşa Bulvarı. The museum is on a 
small hill across from the Opera House, and is next to the Art and Sculpture Museum.

Ÿ State Art and Sculpture Museum: It houses the most spectacular works of artists that have 
contributed to the development of Turkish art. 

Hours: Daily except Mondays from 09:00 to 12:00 and 13:00 to 17:00.
Address: Hacettepe Mahallesi, Türkocağı Sokak, Opera/Sıhhiye, Ankara06240
Telephone: (0312) 310 20 94, (0312) 310 20 95
Getting there: The entrance to Türkocağı Sokak is either from Talatpaşa Bulvarı or from Kızılay So-
kak, which is next to AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. The museum is on a small hill across from 
the Opera House, and is next to the Ethnography Museum.
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Ÿ Ankara Kalesi: Ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmeyen kale Ankara’ya hakim bir tepede 
yer almakta. Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılıp geliştiri-
len kale günümüzde adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. 

Adres: Kale Mahallesi, 06240 Altındağ/Ankara.
Ulaşım: Kale kapısına toplu ulaşım yoktur. Sıhhiye veya Ulus’tan taksiyle 5 dk.da veya Ulus’tan yü-
rüyerek gidilebilir. Yaya gidilecekse yolun yokuş yukarı yürüneceği unutulmamalıdır. Taksiyle gidip 
yaya dönülmesi düşünülebilir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi 
Kale kapısının karşısında yan yana yer aldığından hepsinin ziyareti bir gün içinde planlanabilir. Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi’nin arkasındaki Çıkrıkçılar Yokuşu da gezi planına dahil edilebilir.

Ÿ Kurtuluş Savaşı Müzesi: İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasıdır. Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün li-
derliğinde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararlarla gerçekleştirilmiştir. Bu ka-
rarlar arasında ilk anayasanın kabulü (1921), İstiklal Marşı'nın kabulü 1921), Saltanatın 
kaldırılması (1922) da vardır. Öte yandan Lozan Barış Antlaşması (1923), Ankara'nın başkent o-
luşu (1923), Cumhuriyetin ilanı ile Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi (1923) yine bu 
Meclis’te onaylanarak kabul edilmiştir.

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün 09.00-17.00
Adres: Karşıyaka Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:14, Ulus, Ankara.
Telefon: (0312) 310 71 40

Ÿ AnkaraCitadel: The Citadel, whose origins are not known precisely, rests on a hill overlooking 
Ankara. It was used and developed in the Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman periods. It is 
almost like an open air museum now. 

Address: Kale Mahallesi, Altındağ/Ankara06240
Getting there: It is not possible to get to the gates of the Citadel by using public transport. It takes 
about 5 minutes by taxi from Sıhhiye or Ulus. Alternatively, you can walk there from Ulus. 
However, it must be remembered that you will have to walk uphill. Therefore, it might be more 
advisable to go by taxi and then walk down on the way back. Since the Museum of Anatolian 
Civilizations and Çengelhan Rahmi M. Koç Museum are in the vicinity, you can plan to visit them all 
on the same day. Çıkrıkçılar Yokuşu, the street behind the Museum of Anatolian Civilizations, is al-
so an interesting place to visit.  

Ÿ The War of Independence Museum: It is located in the building which housed the first Parlia-
ment of Turkey. The Independence War was conducted from this building, with decisions taken 
under Atatürk’s leadership. Adopting the first constitution (1921) and the Turkish national 
anthem (1921) as well as the abolition of the sultanate (1922) were among the congressional 
resolutions reached in this building. Similarly, the Lausanne Peace Treaty (1923), the declarati-
on of Ankara as the capital city (1923), the proclamation of the Republic and the election of A-
tatürk as the first President of the Republic (1923) also took place in this building. 

Hours: Daily except Mondays from 09:00 to 1700.
Address: Karşıyaka Mahallesi, CumhuriyetCaddesiNo.14, Ulus, Ankara
Telephone: (0312) 310 71 40
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Ÿ Hamamönü: Ankara’nın en eski semtlerinden biri olan Hamamönü, adını Osmanlı’nın mirası 
Karacabey Hamamı’ndan alıyor. İstiklal Marşı’nın yazıldığı ev (Mehmet Akif Ersoy Müzesi) bura-
dadır. Hamamönü’de yerli-yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerin başında, Sanat Sokağı 
gelir. Resim, heykel, seramik, ebru, takı, çini vb. el sanatlarıyla uğraşanlar, burada hem 
sanatlarını icra etmekte hem de eserlerini sergilemektedirler. Sanat Sokağı, haftanın yedi günü 
ziyarete açıktır. Tacettin Sultan Camii ve Altındağ Kültür Merkezi’ni de dolaştıktan sonra 
Hamamönü’nden ayrılmadan önce Ankara mutfağının ve özellikle de Türk kahvesinin tadına 
bakmayı unutmayın. 

Adres:  Talatpaşa Bulvarı, Altındağ 06230 Ankara. 
Web sitesi: 360hamamonu.altindag.bel.tr (Sanal tur)
Web sitesi: www.sanatcilarsokagi.org (Sanat Sokağı)
Ulaşım: Sıhhiye veya Gençlik Parkı’ndan Hamamönü’ne yürüyebilir ya da Kızılay’dan belediye 
otobüslerine binebilirsiniz.  Buralardan taksiyle de gelinebilir.

Ÿ Gordion Müzesi: Yassıhöyük Köyü yakınlarındaki Gordion antik kentinden çıkarılan eserlere ev 
sahipliği yapmaktadır. Dört bin yıl-
lık bir zaman dilimine yayılan ka-
lıntılar kronolojik olarak 
sergilenmektedir. Efsanelere konu 
olan Frig Kralı Midas’ın tümülüsü 
de müzenin bir parçasıdır.

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her 
gün 08.30-12.30 / 13.30-17.30.
Giriş ücreti: 3 TL
Adres: Yassıhöyük Köyü, 06900 
Polatlı/Ankara.
Telefon: (0312) 638 21 88.
Ulaşım: Polatlı’ya 17 km, Ankara şe-
hir merkezine 100 km uzaklıkta. 
Ankara’dan toplu taşıma yok.

Ÿ Hamamönü: It is one of the oldest settlement areas in Ankara. It is named after the ancient 
Karacabey Hamamı (Bath) from the Ottoman era. The house where the poet who wrote the Na-
tional Anthem lived is in this area as well (Mehmet Akif Ersoy Museum). The most popular part 
of Hamamönü is Sanat Sokağı (Art Street) where both Turkish and foreign visitors can observe 
artists create and exhibit paintings, sculptures, ceramics, and handcrafts etc. in front of their e-
yes. Sanat Sokağı is always open to visitors. While you are in the area, you should pay a visit to 
Tacettin Sultan Mosque and Altındağ Cultural Center as well. Do not forget to enjoy classical An-
kara cuisine followed by a cup of Turkish coffee before you leave Hamamönü.

Address:  Talat paşa Bulvarı, Altındağ Ankara06230
Web Page:360hamamonu.altindag.bel.tr (Virtual tour)
Web Page: www.sanatcilarsokagi.org (Sanat Sokağı)
Getting there: You can walk to Hamamönü from Sıhhiye or Gençlik Parkı; or take a bus from Kızılay. 
It is also possible to take a taxi to the area. 

Ÿ Gordion Museum: The museum houses the artifacts that have been unearthed from the 
ancient city of Gordian near the village of Yassıhöyük. The artifacts from a period spanning 
4000 years are exhibited in chronological order. The tumulus of the legendary Phrygian king 
Midas is also part of the museum.

Hours: Daily except Monday from 08:30 to 12:30 and 13:30 to 17:30
Entrance: 3 TL
Address: Yassıhöyük Köyü, Polatlı/Ankara06900
Telephone: (0312) 638 21 88.
Getting there: It is 17 km to Polatlı and 100 km to Ankara. It is not possible to go there by public 
transport.
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Ÿ Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: Ankara’nın ilk ve tek sanayi müzesidir. Müze ulaşım, sanayi 
ve iletişim tarihine adanmış olmakla birlikte, koleksiyonda Ankara ve Mustafa Kemal Atatürk ile 
ilgili objelere de yer verilmiştir. Ankara Kalesi’nin girişindeki ihtişamlı binada sergilenmekte olan 
koleksiyon, minyatür modellerden başka sandal ve arabalar gibi birebir ölçülerde objeleri de 
kapsamaktadır.

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün ziyarete açık.
Hafta içi: 10.00-17.00
Hafta sonu: 10.00-18.00
Giriş ücreti:
Tam: 6 TL (10 kişinin üzerindeki gruplarda 5 TL)
Öğrenci: 3 TL (10 kişinin üzerindeki gruplarda 2 TL)
Turist: 6 TL (10 kişinin üzerindeki gruplarda 5 TL)
Adres: Sutepe Mahallesi, Depo Sokak No:1, Altındağ/Ankara.
Telefon: (0312) 309 68 00
Web sitesi: http://www.rmk-museum.org.tr

Ÿ MTA Tabiat Tarihi Müzesi: Üniversitelerin küçük çaplı müzeleri bir kenara bırakılırsa, Türkiye’nin 
ilk ve tek tabiat tarihi müzesidir. Müzenin teşhir salonlarında, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yer-
lerinden derlenmiş, hepsi birbirinden önemli ve değerli, çok sayıda örnek bulunmaktadır.

Ziyaret saatleri: Pazartesi hariç her gün 09.00-16.00.
Adres: Öğretmenler Caddesi.
Telefon: (0312) 201 23 96, (0312) 201 23 97 (Basın ve halkla ilişkiler birimi)

E-posta: muze1@mta.gov.tr
Ulaşım: Kızılay Güvenpark’ın yanında Atatürk Bulvarı üzerinden 132 veya 
133 numaralı belediye otobüslerine binip Öğretmenler Caddesi üzerinde 
tam MTA’nın önündeki durakta inebilirsiniz. Müze, biraz yürüdükten son-
ra ileride sağda kalır. Kızılay ve Sıhhiye’den Yüzüncü Yıl/ Balgat dolmuşları 
veya Ulus’tan Yüzüncü Yıl/ Çiğdem Mahallesi dolmuşlarıyla ulaşım seçe-
neği de vardır.

Ÿ ÇengelhanRahmi M.Koç Museum: It is the first and only industrial mu-
seum in Ankara. Although the museum is chiefly dedicated to the his-
tory of transport, industry and communication, there are also 
personal belongings of Mustafa Kemal Atatürk and exhibits from the 
early Republican era in Ankara. The collection, which can be seen in 
an impressive building situated outside the Ankara Citadel gates, 
includes models as well as actual cars.

Hours: Daily except Mondays
Weekdays: 10:00-17:00
Weekends: 10:00-18:00
Entrance:
Adults:6 TL (For groups of 10 or more5 TL)
Students: 3 TL (For groups of 10 or more2 TL)
Tourists: TL6 (For groups of 10 or moreTL5)
Address: Sutepe Mahallesi, DepoSokakNo.1, Altındağ /Ankara
Telephone: (0312) 309 68 00
Web Page: http://www.rmk-museum.org.tr

Ÿ MTA Natural History Museum: Not taking into consideration the small museums found in 
certain universities, the MTA Natural History Museum is the first and only museum of its kind 
in Turkey. There are many important and valuable pieces exhibited in its galleries, collected 
from various parts of Turkey and the rest of the world. 

Hours: Daily except Mondays from 09.00 to 16.00.
Address: Öğretmenler Caddesi.
Telephone: (0312) 201 23 96, (0312) 201 23 97 (Public Relations)
Email: muze1@mta.gov.tr
Getting there: Take the bus 132 or 133 from bus stops near Güvenpark Kızılay on Atatürk Bulvarı. 
The bus can drop you off in Öğretmenler Caddesi in front of MTA. The museum is on your right af-
ter a short walk. You can also take a dolmuş from Kızılay or Sıhhiye going to Yüzüncü Yıl/Balgat; or 
alternatively, a dolmuş from Ulus to Yüzüncü Yıl/ Çiğdem Mahallesi.

45



110 İtfaiye/ Fire
112 Ambülans/ Ambulance
113 Alo Doktor/ Medical assistance
114 Zehir Danıuşma/ Poison control
11811            Bilinmeyen Numaralar / Directory Assistance
119 Posta Kodu Danışma / Zip code information
121 Telefon Arıza / Reporting telephone problems
153 Alo Zabıta / Municipal police
154 Trafik Polisi / Traffic
155 Polis İmdat / Police
156 Jandarma / Gendarmerie
170 Turizm Bilgi / Tourism information
174 Emniyet Danışma / Police information
175 Tüketici Danışma / Consumer information
176 Gürültü İhbar / Noise control 
177 Orman Yangını / Forest fire reporting
179 Alo Valilik / Governorship call center
184 Sağlık Danışma / Healthcare enquiries
185 Su Arıza / Reporting water problems
186 Elektrik Arıza / Reporting electricity problems
187 Gaz Arıza / Reporting gas problems
199 Telefon Kod Danışma / Telephone code information

Önemli
Telefon Numaraları

Essential
Telephone Numbers
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In order to make an international call from Turkey, before dialing the code of the corresponding 
country, it is necessary to dial (00) to have access to international calls. However, it is important to 
note that since the Turkish Republic of Northern Cyprus has not been recognized internationally as 
an independent country, it is considered one of the cities in Turkey and has the area code 0392, 
which has to be dialed first before dialing the number of the person you wish to speak to.

T
luslararası santrale erişim kodu olan çift sıfır (00) tuşlanmalıdır. Ancak, dünyada bağımsız bir devlet 
olarak tanınmayan KKTC’nin uluslararası telefon kod sistemi bakımından Türkiye’nin bir ili gibi dü-
şünüldüğü hatırlanmalı, Türkiye’den KKTC’ye yapılacak aramalarda alan kodu olarak sadece 0392 
tuşlanmalı ve sonra istenen telefon numarası girilmelidir.

ürkiye’den yapılan uluslararası aramalarda aşağıda belirtilen ülke kodlarından önce, Türkiye’den u-

International
Dialing Codes

Uluslararası
Telefon Kodları

Abkhazia 7840, 7940 Cuba 53
Afghanistan 93 Curacao 599
Albania 355 Cyprus 357
Algeria 213 Czech Republic 420
American Samoa 1684 Denmark 45
Andorra 376 Diego Garcia 246
Angola 244 Djibouti 253
Anguilla 1264 Dominica 1767
Argentina 54 Dominican Republic 1809
Armenia 374 Ecuador 593
Aruba 297 Egypt 20
Australia 61 El Salvador 503
Austria 43 Equatorial Guinea 240
Azerbaijan 994 Eritrea 291
Bahamas 1242 Estonia 372
Bahrain 973 Ethiopia 251
Bangladesh 880 Falkland Islands (Malvinas) 500
Barbados 1246 Faroe Islands 298
Belarus 375 Fiji 679
Belgium 32 Finland 358
Belize 501 France 33
Benin 229 French Guiana 594
Bermuda 1441 French Polynesia 689
Bhutan 975 Gabon 241
Bolivia 591 Gambia 220
Bosnia and Herzegovina 387 Georgia 995
Botswana 267 Germany 49
Brazil 55 Ghana 233
Brunei Darussalam 673 Gibraltar 350
Bulgaria 359 Greece 30
Burkina Faso 226 Greenland 299
Burundi 257 Grenada 1473
Cambodia 855 Guadeloupe 590
Cameroon 237 Guam 1671
Canada 1 Guatemala 502
Cape Verde 238 Guinea 224
Cayman Islands 1345 Guinea-Bissau 245
Central African Republic 236 Guyana 592
Chad 235 Haiti 509
Chile 56 Honduras 504
China 86 Hong Kong 852
Colombia 57 Hungary 36
Comoros 269 Iceland 354
Congo 242 India 91
Congo, DRC 243 Indonesia 62
Cook Islands 682 Iran, Islamic Republic of 98
Costa Rica 506 Iraq 964
Cote D’Ivoire 225 Ireland 353
Croatia 385 Israel 972
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Italy 39 Peru 51
Jamaica 1876 Philippines 63
Japan 81 Poland 48
Jordan 962 Portugal 351
Kazakhstan 7 Puerto Rico 1787
Kenya 254 Qatar 974
Kiribati 686 Reunion 262
Korea, North 850 Romania 40
Korea, South 82 Russia 7
Kuwait 965 Rwanda 250
Kyrgyzstan 996 San Marino 378
Lao People’s DR 856 Saudi Arabia 966
Latvia 371 Senegal 221
Lebanon 961 Serbia 381
Lesotho 266 Seychelles 248
Liberia 231 Sierra Leone 232
Libya 218 Singapore 65
Liechtenstein 423 Slovakia 421
Lithuania 370 Slovenia 386
Luxembourg 352 Solomon Islands 677
Macao 853 Somalia 252
Macedonia 389 South Africa 27
Madagascar 261 South Sudan 249
Malawi 265 Spain 34
Malaysia 60 Sri Lanka 94
Maldives 960 Sudan 249
Mali 223 Suriname 597
Malta 356 Swaziland 268
Marshall Islands 692 Sweden 46
Martinique 596 Switzerland 41
Mauritania 222 Syria 963
Mauritius 230 Taiwan 886
Mayotte 269 Tajikistan 992
Mexico 52 Tanzania 255
Micronesia 691 Thailand 66
Moldova 373 Togo 228
Monaco 377 Tokelau 690
Mongolia 976 Tonga 676
Montenegro 382 Trinidad&Tobago 1868
Montserrat 1664 Tunisia 216
Morocco 212 Turkey 90
Mozambique 258 Turkmenistan 993
Myanmar 95 Turks and Caicos 1649
Namibia 264 Tuvalu 688
Nauru 674 Uganda 256
Nepal 977 Ukraine 380
Netherlands 31 UAE 971
New Caledonia 687 United Kingdom 44
New Zealand 64 United States 1
Nicaragua 505 Uruguay 598
Niger 227 Uzbekistan 998
Nigeria 234 Vanuatu 678
Niue 683 Venezuela 58
Norfolk Island 672 Virgin Islands 1340
Norway 47 Viet Nam 84
Oman 968 Western Samoa 685
Pakistan 92 Yemen 967
Palau 680 Zambia 260
Panama 507 Zimbabwe 263
Paraguay 595
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notlar/notes: 


