
Ulaşım	  

	  
Havaalanından	  Otele	  
Şehir	  merkezinde	  yer	  alan	  otelinize	  ulaşmak	  üzere,	  Ankara	  Esenboga	  Havaalanı'nda	  çıkışların	  hemen	  
önünde	  yer	  alan	  duraklardan	  kalkan	  HAVAŞ	  otobüslerini	  kullanabilirsiniz.	  Biletler	  otobüs	  içerisindeki	  
görevliden	  temin	  edilebilir.	  (Bilet	  ücretleri,	  güzergah	  ve	  kalkış-‐varış	  saatleri	  ile	  ilgili	  detaylı	  bilgi	  için	  
http://www.HAVAŞ.net/tr/Hizmetlerimiz/OtobusHizmetleriVeOtopark/OtobusServisNoktalari/Pages/Ankar
a.aspx	  adresini	  ziyaret	  edebilirsiniz.	  Havaalanından	  şehir	  merkezine	  ulaşım	  için	  diğer	  seçenekleri	  
http://www.esenbogaairport.com/tr-‐TR/Ulasim/Pages/havalimaninaulasim.aspx	  adresinden	  
ögrenebilirsiniz.	  
	  
HAVAŞ	  otobüsleri	  ile	  şehir	  merkezine	  geliyorsanız,	  AŞTİ	  (şehirlerarasi	  otobus	  terminali)	  durağında	  
inmelisiniz.	  AŞTİ'den	  otelinize	  taksi	  ile	  ulaşabilir	  (mesafe	  yaklaşık	  8	  km.'dir),	  ya	  da	  AŞTİ	  ve	  Kızılay	  arasında	  
servis	  veren	  metroyu	  kullanabilirsiniz.	  Kızılay	  istasyonunda	  indikten	  sonra,	  Tunus	  Caddesi'ne	  yürümek	  
yaklaşık	  10	  dakika	  sürmektedir.	  Metroyu	  kullanabilmek	  için,	  istasyonlardan	  temin	  edebileceğiniz	  EGO	  
biletlerine	  ihtiyacınız	  olacaktır.	  	  
	  
Otelinizden	  Bilkent	  Üniversitesi'ne	  
Size	  önerilmiş	  olan	  oteller,	  Tunus	  Caddesi'ndeki	  Bilkent	  servis	  duraklarına	  yakın	  olup,	  üniversiteye	  ulaşım	  
kolaylıkla	  sağlanabilmektedir.	  Servis	  durağı,	  cadde	  üzerindeki	  taksi	  duraklarının	  hemen	  yanında	  yer	  
almaktadır.	  Servisleri	  kullanırken,	  bineceğiniz	  servisin	  önünde	  Tunus-‐Merkez	  servislerini	  belirten	  "TM"	  
yazısının	  bulunmasına	  lütfen	  dikkat	  ediniz.	  Önünde	  "TD"	  yazan	  servisler	  de	  Bilkent	  Üniversitesi'ne	  gitmekte,	  
ancak	  sadece	  Doğu	  Kampüs'te	  yolcu	  indirmektedir.	  Servis	  duraklarının	  yerleri,	  güzergah	  ve	  kalkış-‐varış	  
saatleri	  ile	  ilgili	  detayli	  bilgi	  için	  	  http://www.bilkent.edu.tr/~transprt/tr_index.htm	  linkini	  kullanabilirsiniz.	  
Şehir	  merkezi	  ve	  Bilkent	  arası	  ulaşım	  yaklaşık	  30	  dakika	  sürmektedir.	  Kampüse	  vardığınızda,	  güvenlik	  
görevlileri	  servis	  içerisindeki	  yolcuların	  Bilkent	  kimliklerini	  kontrol	  edeceklerdir.	  Kontrol	  sırasında	  
konferansa	  katılacağınızı	  bildirmeniz,	  kampüse	  girmeniz	  için	  yeterli	  olacaktır.	  
	  
Konferans	  mekanına	  ulaşım	  
Konferans	  mekanı,	  Bilkent	  Merkez	  Kampüs'te	  kullanabileceğiniz	  her	  duraktan	  yürüme	  mesafesindedir.	  
Ancak,	  en	  yakın	  durak,	  yurtların	  önünde	  yer	  alan,	  ikinci	  duraktir.	  Kampüsün	  detaylı	  haritasına	  ulaşmak	  
için	  http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-‐tr/general/BilkentHaritaBuyuk.gif	  adresini	  ziyaret	  edebilirsiniz.	  
Konferans	  FF	  binasında	  gerçekleşecektir.	  
	  
Ankara'da	  gezilecek	  yerler	  
Eğer	  Ankara'yı	  keşfetmek	  istiyorsanız,	  ilginizi	  çekebilecek	  birçok	  yere	  Bilkent	  servisleri	  ve	  toplu	  taşıma	  
araçları	  ile	  ulaşabilirsiniz.	  Metro	  ve	  belediye	  otobüslerinden	  yararlanmak	  icin	  metro	  istasyonlarından	  ve	  
büfelerden	  satın	  alabileceğiniz	  EGO	  biletlerini	  kullanabilirsiniz.	  Ankara'da	  yer	  alan	  gezilecek	  yerler	  ve	  
yapilabilecek	  aktivitelerle	  ilgili	  bilgi	  için	  aşağıdaki	  linkleri	  kullanabilirsiniz:	  
	  
http://blis.bilkent.edu.tr/arkakapi/cache/gndfilDocumentFile14.pdf	  	  

http://www.viator.com/Ankara/d584/top-‐attractions	  	  

http://www.ego.gov.tr/EN/indexEN.asp	  	  

http://www.venere.com/blog/ankara-‐things-‐to-‐do/	  


