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•     5,445 میلیون نفر جمعیت

•     45 درصد جمعیت زیر 30 سال

•     رتبه دوم تولید ناخالص داخلی ترکیه

•     بهرتین شهر ترکیه برای زندگی

•     هزینه زندگی پایین تر از متوسط اتحادیه اروپا

•     19 واحد دانشگاهی آموزش عالی با مدارس برتر مهندسی و پزشکی

•     بیش از 300 هزار دانشجو

•     29 مرکز تحقیق و توسعه

•     8 پارک فناوری )که 6 پارک فعال و 2 پارک در حال احداث است(

•     12 منطقه صنعتی سازمان دهی شده



قلب آناتولی

آب وهوای آنکارا

آب وهوا در ماه های مختلف
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آنــکارا پایتخــت ترکیــه اســت و در قلــب ایــن کشــور قــرار دارد. ایــن شــهر 

ــاق و  ــرار دارد و شــاخابه های دو رود قیزیالیرم ــی ق ــداد فــالت آناتول در امت

ــزرگ کشــور  ــکارا دومیــن شــهر ب ــد. آن ســاکاریا ایــن شــهر را احاطــه کرده ان

و دارای 25 منطقــه، وســعت 26.897 کیلومــرت مربعــی و جمعیــت 5.445 

میلیــون نفــری اســت.

آنــکارا فقــط مرکــز اداری ترکیــه نیســت، بلکــه قلــب سیاســت گذاری، 

آمــوزش، ســالمت، تجــارت و فنــاوری اســت. بســیاری از ســفارتخانه ها، 

مؤسســات و رشکت هــای بین املللــی در ایــن شــهر قــرار دارنــد.

ــکارا اقلیــم قــاره ای دارد. زمســتان های رسد و برفــی پــس از تابســتان های  آن

گــرم و خشــک می آینــد. دمــای هــوا در طــول روز در مــاه آگوســت گاهــی 

ــای هــوا در شــب در ماه هــای  ــز می رســد. دم ــانتیگراد نی ــه 40 درجــه س ب

ــن  ــه و آگوســت گرم تری ــه 13 درجــه می رســد. ژوئی ــز گاهــی ب تابســتان نی

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند، ای ــارش هس ــدون ب ــاً ب ــال و تقریب ــای س ماه ه

ــرف معمــوالً  ــارش ب ــل و مــه رخ می دهــد. ب ــاران در آوری ــارش ب بیشــرتین ب

از نوامــرب تــا مــارس رخ می دهــد. اگــر در طــول نوامــرب تــا مــارس بــه آنــکارا 

ســفر می کنیــد، حتــاً کاپشــن و بــوت بــه همــراه داشــته باشــید. تیــرت و 

شــلوارک بــرای مســافرانی کــه در طــول ژوئــن و آگوســت بــه آنــکارا می آینــد 

ــه  ــا ب ــایر ماه ه ــا در س ــب ی ــول ش ــن در ط ــرون رف ــرای بی ــت. ب ــی اس کاف

لبــاس بادگیــر نیــاز خواهیــد داشــت.



 حمل و نقل در
آنکارا
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شبکه مرتوی آنکارا
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پروازهــای داخلــی و بین املللــی در فــرودگاه اســن بوغا فــرود می آینــد. 

ــف  ــای مختل ــه مکان ه ــرودگاه ب ــا را از ف ــرودگاه ش ــاتل ف ــای ش اتوبوس ه

ــوس  ــتگاه اتوب ــتی )ایس ــوس و آش ــالی، اول ــتگاه های کیزی ــر ایس ــهر نظی ش

درون شــهر( می رســانند. هزینــه اتوبــوس شــاتل حــدود 10 لیــر اســت. 

ــان و  ــرتوی تاندوغ ــتگاه های م ــی ایس ــد قدم ــکارا در چن ــار آن ــتگاه قط ایس

ــد از  ــهر می توانی ــف ش ــاط مختل ــه نق ــیدن ب ــرای رس ــرار دارد. ب ــوس ق اول

ــرتوی  ــتم م ــد. سیس ــتفاده کنی ــرتو اس ــوش( و م ــوس )دومل ــوس، مینی ب اتوب

آنــکارا روشــی رسیــع و آســان بــرای مســافرت و کیزیــالی نقطــه اصلــی تغییــر 

ــی از  ــه منــای کامل ــکارا ک ــاً نقشــه شــبکه مــرتوی آن خــط مــرتو اســت. لطف

ــد. ــاهده منایی ــر مش ــد در زی ــه می ده ــهر را ارائ ــی ش ــبکه زیرزمین ش
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کاوش آنکارا

بناها و جاذبه های تاریخی

7

منطقه پایین شهر و تاریخی اولوس

آنــکارا بــه عنــوان پایتخــت ترکیــه بــا تاریــخ غنــی در کنــار توســعه 

ــد  ــی از مقاص ــه یک ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــود در ح ــدرن خ ــا م و ویژگی ه

امپراتوری هــای  بــا خرابه هــای  ایــن شــهر  اصلــی گردشــگری اســت. 

ســلجوقیان،  و  بیزانــس  روم،  هلــن،  پــارس،  لیدیــا،  فریــگ،  هتیــت، 

موزه هــا و صحنه هــای هــر و فرهنــگ زنــده، فرصتــی ویــژه بــرای 

اختیــار  در  محافظت شــده  معاری هــای  و  فرهنــگ  کاوش  و  کشــف 

ــنتی  ــای س ــده، غذاه ــی رسزن ــی خیابان ــد. زندگ ــرار می ده ــگران ق گردش

ــا  ــد در آنه ــه می توانی ــی ک ــدرن، فضــای ســبز و پارک های رســتوران های م

ــکارا  ــرای کاوش آن ــرتی ب ــل بیش ــد دالی ــی بپردازی ــای ورزش ــه فعالیت ه ب

ــتند. هس

بهرتین مقصد گردشگری 
HAMAMÖNÜ اروپا:

و  اولــوس  منطقــه  بیــن  کــه   Hamamönü

ســیهییه واقــع شــده و پــس از طرح ریــزی شــهری 

ــه عنــوان بهرتیــن مقصــد  دقیــق نوســازی شــد، ب

گردشــگری اروپــا در ســال 2011 معرفــی گردیــد. 

خانه هــای تاریخــی آنــکارا، خیابان هــای اصیــل 

آن، رویدادهــای فرهنگــی و هــری در طول ســال، 

در  شــده  داده  منایــش  دست ســاز  محصــوالت 

ــار خیابان هــا، موســیقی لذت بخــش،  گوشــه و کن

خیابــان هــر، ســینای خیابانــی و فروشــگاه هایی 

ــرای متــام ذائقه هــا و  ــن مدهــا را ب ــه جدیدتری ک

ــای  ــه جاذبه ه ــد از جمل ــه می کنن ــا ارائ بودجه ه

ــتند. ــگری Hamamönü هس گردش

ــی خــود  ــا پیشــینه تاریخــی غن ــوس ب اول

آنــکارا  مناطــق  قدیمی تریــن  از  یکــی 

اســت کــه حام هــای دوران روم، ســتون 

ــود  ــتوس را در خ ــد آگوس ــان و معب ژولی

جــای داده اســت. حام هــای دوران روم 

کــه اکنــون بــه مــوزه فضــای بــاز تبدیــل 

شــده اســت در قــرن اول پیــش از میــالد 

توســط کاراکاال امپراتــور روم و بــه افتخار 

اســقلبیوس، خــدای پزشــکی و درمــان، 

ســاخته شــدند. ســتون ژولیــان بــه افتخــار 

ــد  ــد. معب ــداث ش ــان اح ــور ژولی امپراط

آگوســتوس در طــول دوره بازســازی و 

زمانــی کــه آنــکارا به عنــوان پایتخــت 

رســمی اســتان گاالتئــا اعــالم شــد، ســاخته 

شــد.
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قلعه آنکارا

ANITKABİR آرامگاه آتاتورک

مسجد قوجاتپه

موزه ِس مدرن

مسجد حاجی بیرام ولی

آرامــگاه آتاتــورک، مؤســس جمهــوری ترکیــه، بیانگــر احــرتام ترکیه ای هــا بــه 

ناجــی خــود اســت. آنیــت کبیــر کــه در راســاتپه واقــع شــده اســت، انعــکاس 

ــوزه مســتقل  ــورک و هــم م ــوزه آتات ــدرن اســت. هــم م شــکوه معــاری م

ــا نحــوه  ــا ب ــدگان فراهــم می ســازند ت ــرای بازدیدکنن ــن امــکان را ب ــگ ای جن

تولــد ایــن ملــت آشــنا شــوند.

ــی  ــرام وال ــی بی ــا حاج ــی ی ــرام ول ــی بی حاج

فرهیختــه  صوفــی،  شــاعر،   )1430-1352(
ــی  ــه بایرام ــذار فرق ــه و بنیان گ ــی ترکی مذهب

ــتایی کوچــک در  ــرام در روس ــود. حاجــی بی ب

ــی از  ــه یک ــد و ب ــا آم ــه دنی ــکارا ب ــتان آن اس

فضــالی اســالم تبدیــل شــد. زندگــی او پــس از 

ــون  ــوف دگرگ ــتورالعمل های تص ــن دس آموخ

شــد. او کلبــه درویشــی خــود را در محــل 

امــروزی مقــربه و مســجد بنــا نهــاد. ایــن فرقــه 

پــس از آموزش هــای موفــق او روز بــه روز 

ــد. ــر ش پرطرفدارت

از  الهام گیــری  بــا  قوجاتپــه  مســجد 

مســجد  در  ســلیمیه  معــاری  ســبک های 

اِدرنــه و ســلطان احمــد )آبــی( اســتانبول، در 

ــن از  ــر پذیرف ــا تأثی ــتم و ب ــرن بیس ــول ق ط

ــاخته  ــانزدهم س ــرن ش ــاص ق ــای خ ویژگی ه

شــد. ایــن مســجد یــک گنبــد و چنــد منــاره 

دارد. قلعــه آنــکارا )آنــکارا کالســی( کــه در ابتــدا 

بــه عنــوان دژی مســتحکم ســاخته شــده 

طــول  در  متــدن  چندیــن  میزبــان  بــود، 

تاریــخ بــوده اســت. ایــن قلعــه یکــی از 

آنــکارا  گردشــگری  مقاصــد  محبوب تریــن 

اســت کــه چندیــن مــوزه مختلــف از جملــه 

مــوزه متــدن آناتولــی، خانه هــای قدیمــی 

ــی را  ــر تاریخ ــایر مناظ ــجد و س ــکارا، مس آن

ــه  ــی ک در خــود جــای داده اســت. از آنجای

ــل  ــکارا در داخ ــی آن ــای قدیم ــر خانه ه اک

دیوارهــای درونــی قــر بــه رســتوران و 

ــل  ــه و ســوغات تبدی فروشــگاه عرضــه هدی

شــده اند، امتحــان کــردن طعــم غذاهــای 

محلــی و خریــد صنایــع دســتی ســنتی ترکیــه 

نیــز امکان پذیــر اســت.

ــه  ــدن ب ــل ش ــدف تبدی ــا ه ــه ب ــدرن ک ــوزه رِس م م

پــروژه آموزشــی اجتاعــی و بــه منظــور ارائــه تجربــه 

پروژه هــا  مــداوم  تولیــد  بــا  هــر  منحربه فــرد 

احــداث گردیــد، بــه مرکــز فرهنــگ و آمــوزش تبدیــل 

شــده اســت. مــوزه رِس مــدرن آنــکارا در فضایــی کــه 

ــار  ــداری قط ــر و نگه ــه تعمی ــه 1920 کارخان در ده

و کارگاه هــری قــرار داشــت، واقــع شــده اســت. 

ــط  ــاختار آن توس ــازی موفقیت آمیــز س پــس از نوس

وزارت فرهنــگ و گردشــگری، ایــن مــکان بــه منونــه ای 

اســت.  شــده  تبدیــل  معــارص  مــوزه  معــاری  از 

ــت  ــی هوی ــی در معرف ــش مهم ــدرن نق ــوزه رِس م م

ــای  ــش جاذبه ه ــن منای ــوزه ویرتی ــن م ــکارا دارد. ای آن

ــه  ــه را ب ــن زمین ــار هــری چندی پایتخــت اســت و آث

بازدیدکننــدگان معرفــی می کنــد.



موزه متدن آناتولی
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خانه های سنتی آنکارا

بنای یادبود کره

برج آتاکوله

موزه ها

موزه جمهوری
ساختامن مجلس

بــه دلیــل موقعیــت محلــه )کــه دیوارهــای قلعه در 

ــا شــیب تنــد آن را احاطــه کــرده اســت(،  تپــه ای ب

کالیچــی  منطقــه  در  آنــکارا  ســنتی  خانه هــای 

)قلعــه داخلــی( بــه گونــه ای طراحــی شــده اند کــه 

ــتفاده  ــک اس ــای باری ــای خیابان ه ــر فض از حداک

ــا  ــت ی ــوب، خش ــراً از چ ــا اک ــن خانه ه ــد. ای کنن

آجــر و در دو یــا ســه طبقــه ســاخته شــده اند. 

ــات  ــز، طبق ــل پایی ــط فص ــن رشای ــر گرف ــا در نظ ب

پنجره هــای  و  ضخیــم  دیوارهــای  دارای  پاییــن 

ــاال دارای  ــات ب ــوض، طبق ــتند. در ع ــک هس کوچ

ــن  ــتند. ای ــر هس ــوده و هواگی ــازک ب ــای ن دیواره

نــام  بــه  خاصــی  اتاق هــای  دارای  خانه هــا 

»ســیهوامنا« )آالچیــق( هســتند کــه بــرای اســتفاده 

در طــول تابســتان طراحــی شــده اند. ایــن اتاق هــا 

ــتند. در  ــکارا هس ــی آن ــای قدیم ــخصه خانه ه مش

ــی  ــات هندس ــی از تزئین ــقف های چوب ــاخت س س

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــادی اس زی

بــرج آتاکولــه کــه در مرکــز شــهر واقع شــده 

اســت یکــی از مهم تریــن مشــخصه های 

آنــکارا اســت. یــک تــراس مشــاهده در 

بــاالی بــرج قــرار دارد کــه در آن می توانیــد 

منظــره وســیع شــگفت انگیزی از کل شــهر 

مشــاهده کنیــد. ایــن بــرج دارای مراکــز 

خریــدی در زیــر خــود اســت کــه در حــال 

حــارض در حــال نوســازی هســتند.

صنایــع دســتی و کارهــای هــری نــادر و بقایــای عــر آناتولــی را می توانیــد در 

ــوزه  ــن 68 م ــه رســاً از بی ــوزه ک ــن م ــد. ای ــی مشــاهده کنی ــوزه متــدن آناتول م

بــه عنــوان بهرتیــن مــوزه اروپــا در ســال 1997 انتخــاب شــد دارای مجموعــه ای 

ــت و  ــده اس ــرار داده ش ــی ق ــب زمان ــه ترتی ــه ب ــد ک ــرد می باش ــه ف ــر ب منح

باشــند.  داشــته  زمــان  طــول  در  ســفری  می ســازد  قــادر  را  بازدیدکننــدگان 

ــی در  ــدن آناتول ــا مت ــنگی ت ــی از دوران نوس ــد منونه های ــدگان می توانن بازدیدکنن

1200 پیــش از میــالد شــامل هتیــت، فریــگ، اورارتــو و لیدیــا را مشــاهده کننــد.

ــز  ــد می ــرا در آن می توانی ــد دارد، زی ــی )ACM( ارزش بازدی ــدن آناتول ــوزه مت م

مطالعــه قدیمــی 3000 ســاله میــداس شــاه کــه مهم تریــن ویژگــی وی گوش هــای 

ــه نگاشــته شــده توســط  ــاده شــده اســت، نام ــا نه ــربه او بن االغ اســت و در مق

ــا،  ــالد، نخســتین نقشــه دنی ــش از می ــت در 1235 پی ــه شــاه هتی ملکــه مــر ب

نقاشــی از کــوه حســن و قدیمی تریــن آینــه ســاخته شــده از ســنگ آتشفشــانی 

ابســیدین یــا شیشــه اژدهــا در 6000 پیــش از میــالد را از نزدیــک ببینیــد.

بیــن  مجلــس  فعالیت هــای   .II
در   1960 تــا   1924 ســال های 

می شــد.  انجــام  مجلــس  ســاختان 

مــوزه در محلــه اولــوس در منطقــه 

ــت. ــده اس ــع ش ــکارا واق ــداگ آن التین

بنــای یادبــود کــره در ســال 1973 بــرای 

گرامیداشــت رسبــازان ترکیــه ای کــه طــی 

ســال های 1953-1950 در جنــگ کــره 

ــان  ــن یادم ــد. ای ــا ش ــدند، بن ــته ش کش

ــه ای از معــاری مــدرن  ــوان منون ــه عن ب

ــکارا شــناخته می شــود و در ســال  در آن

2010 بازســازی شــد.

.2
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موزه فضای باز
ALTINKÖY

ایــن مــوزه در بنایــی باشــکوه قبــل از ورودی دژ آنــکارا قــرار گرفتــه اســت. 

ــدازه واقعــی  ــا ان ــوری ت ــر از مدل هــای مینیات مجموعــه ای شــامل صدهــا اث

 Çengelhan Rahmi M. Koç قایــق و خــودرو در اینجــا قــرار دارد. مــوزه

اولیــن و تنهــا مــوزه صنعتــی آنــکارا اســت. هانطــور که از اســم آن مشــخص 

اســت، ایــن مــوزه ویــژه تاریــخ حمــل و نقــل، صنعــت و ارتباطــات در کنــار 

آثــار دیگــری از آنــکارا اســت.

ــخ  ــه از تاری ــی ترکی ــزرگ مل ــس ب ــوان I. ســاختان مجل ــن ســاختان به عن ای

ــت. از  ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــرب 1924 م ــا 15 اکت ــل 1920 ت 23 آوری
ــی  ــزرگ مل ــس ب ــاختان مجل ــوزه س ــوان م ــل 1961 به عن ــخ 23 آوری تاری

ترکیــه بــه روی عمــوم بــاز شــد. ایــن ســاختان دو طبقــه بــه ســبک معــاری 

ترکــی بنــا شــده و مهم تریــن ویژگــی آن اســتفاده از ســنگ آنــکارا )آندســیت( 

در دیوارهــای سنگ کاری شــده آن اســت. عکس هــای مهــم، نقاشــی های 

رنــگ روغــن، اســناد، یادبودهــا و آثــار مختلــف از جنــگ اســتقالل ترکیــه در 

ایــن مــوزه بــه معــرض منایــش در آمــده اســت.

ــاز  ــای ب ــوزه فض ــروژ   م ــق پ ــته از طری ــال گذش ــتایی 100 س ــی روس زندگ

Altınköy در معــرض دیــد ســاکنین و بازدیدکننــدگان آنــکارا قــرار داده شــده 
اســت. ایــن مــوزه از چنــد منایشــگاه و مــوزه کوچــک مانند مــوزه اســباب بازی، 

مــوزه معرفــی حیــات وحــش، کارگاه دوزندگــی و مــکان رخت شــویی تشــکیل 

شــده کــه جلوه هــای مختلــف زندگــی روســتایی قدیمــی را منایــش می دهنــد.

ــل دوره  ــه اوای ــالر ب ــدان اولوجان ــخ زن تاری

جمهــوری ترکیــه بــاز می گــردد. از ســال 

1925 تــا ژوئیــه 2006 که متــام زندانیان آن 
بــه زنــدان دیگــری منتقــل شــدند، اولوجانالر 

انــواع کودتاهــای نظامــی و چندیــن اعــدام 

را در طــول ایــن 81 ســال بــه چشــم خــود 

دیــده اســت.

ایــن  از  بازدیدکننــدگان در طــول بازدیــد 

اتاق هــای  بخش هــا،  می تواننــد  مــوزه 

نامه هــا  عکس هــا،  ســیاه چال،  انفــرادی، 

و ســایر وســایل شــخصی زندانیــان سیاســی 

مشــهور ســابق بــا ایدئولوژی هــای مختلــف 

ــوزه  ــدگان م ــد. بازدیدکنن ــاهده مناین را مش

زنــدان اولوجانــالر ایــن فرصــت را دارنــد 

ــته  ــته داش ــه گذش ــی ب ــفری احساس ــا س ت

ــند. باش

ÇENGELHAN موزه
RAHMİ KOÇ

موزه جنگ استقالل
1.ساختامن مجلس بزرگ ملی ترکیه
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پارک و فضای آزاد

SEYMENLER پارک

دریاچه گولباشی موگان

پارک گنچلیک

مــوزه هــر ایالتــی و مجسمه ســازی یــک مــوزه تخصصــی در زمینــه هرهــای زیبــا و 

ــک،  ــازی، رسامی ــی، مجسمه س ــگاه های نقاش ــت. منایش ــکارا اس ــازی در آن مجسمه س

هرهــای چــاپ و عکاســی بــه گونــه ای برنامه ریــزی می شــود کــه در چارچــوب 

ــرای منایشــگاه های  ــری رزروشــده ب ــی در ســه گال موافقتنامه هــای فرهنگــی بین امللل

دوره ای در ترکیــه برگــزار شــود؛ بــر همیــن اســاس آثــار هــری کشــورهای خارجــی در 

ــرد. ــه قــرار می گی ــد شــهروندان ترکی معــرض بازدی

ــاز  ایــن پــارک یکــی از مهم تریــن فضاهــای ب

ــد طبیعــت  ــه در آن می توانی ــکارا اســت ک آن

زیبــا در مرکــز شــهر را ملــس کنیــد. یک ســالن 

ــود  ــارک وج ــن پ ــز در ای ــک نی ــش کوچ منای

دارد کــه کنرست هــای کوچــک در آن برگــزار 

دوست داشــتنی  مکانــی  اینجــا  می شــود. 

ــژه در شــب های تابســتان اســت کــه  ــه وی ب

ــد. ــه آن می آین ــرای رفــع خســتگی ب مــردم ب

ــی در  ــرن هوای ــباب بازی و 14 ت ــا 217 اس ــکا ب ــارک آن پ

ــت.  ــان اس ــرای پذیرایــی از مهان ــال آمــاده شــدن ب ح

سیســتم های  و  دایناســور  ماکت هــای  واقعی تریــن 

خدمــت  در  اســتودیوز  یونیورســال  ســینایی 

بازدیدکننــدگان هســتند تــا شــادی و رسگرمــی آنهــا را بــه 

باالتریــن حــد برســانند. گذشــته از آن، مزرعــه جنگلــی و 

بــاغ وحــش آتاتــورک کــه مهم تریــن منــاد آنــکارا قلمــداد 

ــد  ــا می توانی ــرار دارد. در اینج ــکا ق ــارک آن ــود در پ می ش

حیوانــات متــام قاره هــا را مشــاهده کنیــد.

ــز تاریخــی  ــوس، مرک ــدان اول ــه می ــک ک ــارک گنچلی پ

شــهر، خانــه اپــرا، ایســتگاه مرکــزی قطــار و ورزشــگاه 

ــوان یکــی  ــه عن ــرده اســت ب ــه آن را احاطــه ک 19 م
ــی شــهر شــناخته می شــود.  از نقــاط گردشــگری اصل

ــخ 19 مــه 1943 در مرکــز شــهر  ــارک در تاری ــن پ ای

ــاح شــد. در طــول دهــه 2000 بازســازی شــد و  افتت

همچنــان شــهربازی، تئاتــر روبــاز و مرکــز فرهنگــی و 

هایــش در آن فعــال اســت.

دریاچــه گولباشــی مــوگان بــا زیبایــی طبیعــی خــود، 

صحنه هــای بی نظیــری پیــش روی چشــم بازدیدکنندگانــی 

قــرار می دهــد کــه قصــد دارنــد زمانــی در طبیعــت 

ســپری کننــد. پــارک مــوگان در نزدیکــی دریاچــه گولباشــی 

مــوگان بــا داشــن امکاناتــی نظیــر رســتوران، کافــه، 

محوطــه کمــپ، پیک نیــک و فعالیت هــای ورزشــی و 

نیــز خانــه پرنده نگــری، فرصتــی بــرای تفریــح در فضــای 

بــاز در اختیــار بازدیدکننــدگان قــرار می دهــد.

بــه  آنــکارا  شناســی  فرهنــگ  مــوزه 

ــاص  ــه اختص ــای ترکی ــای متدن ه فرهنگ ه

یافتــه اســت. ایــن مــوزه روبــروی مجســمه 

برنــزی آتاتــورک بــر روی اســب کــه توســط 

پیــرتو  نــام  بــه  ایتالیایــی  مجسمه ســاز 

کانونیــکا در ســال 1927 ســاخته شــد، 

ترکــی- دوره  آثــار  اســت.  شــده  واقــع 

اســالمی در مــوزه فرهنــگ شناســی آناتولی 

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه منای ب

تابــوت ســنگی مصطفــی کــال آتاتــورک از 

21 نوامــرب 1938 تــا 10 نوامــرب 1953 کــه 
مصــادف بــود بــا دوره ســاخت آنیت کابیــر 

ــه  ــورک - ب ــال آتات ــی ک ــربه مصطف - مق

ــداری  ــوزه نگه ــن م ــت در ای ــورت موق ص

شــد.

پارک آنکا
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چاملــی دره بــا فاصلــه تنهــا 108 کیلومــرتی از مرکــز شــهر، در شــال غربــی آنــکارا 

واقــع شــده اســت. ایــن منطقــه کوچــک و آرام میزبــان مکان هــای میــراث معاری 

ــو،  ــارک آه ــن زار، پ ــه، چم ــذاب دارای دریاچ ــگل ج ــت. جن ــلجوقیان اس دوره س

ــک و  ــاده روی و پیک نی ــرای کمــپ، پی ــری ب کمــپ پیشــاهنگی و مکان هــای دیگ

ــی اســت  ــا منونه هــای از زیبایی های ــگل فســیل تنه ــر از همــه منطقــه جن جالب ت

کــه می توانیــد در چاملــی دره مشــاهده مناییــد.

ــز  ــا مرک ــواره ت ــاعت س ــم س ــدود نی ــاش ح ای

آنــکارا فاصلــه دارد. ایــن منطقــه کوچــک و 

اســتانبول  بخــش  توقفــگاه  اولیــن  تاریخــی 

»جــاده  مشــهور  تجــاری  مســیر  آنــکارای 

کــردن  نظــاره  کنــار  در  اســت.  ابریشــم« 

خانه  هــا و خیابان هــای ســنتی و نیــز رصف 

ــه  ــرورش یافت ــک پ ــوالت ارگانی ــا و محص غذاه

ــرم در  ــتخر آب گ ــن اس ــه، چندی ــن منطق در ای

ایــاش وجــود دارد. ایــاش و مناطــق مجــاور آن، 

بی پــازاری و نالیهــان، مســیر جــاده تاریخــی 

ابریشــم را تشــکیل داده انــد کــه نبایــد آن را از 

دســت بدهیــد.

ــه  ــال ترکی ــرتی ش ــابوک در 40 کیلوم س

ــی  ــای زیبای ــی و مکان ه از مناطــق طبیع

تفریــح برخــوردار اســت. قــر  بــرای 

ــرب ســنگ حکاکــی  ــه و ق ــه در آق تپ ویران

روســتای  در   )Oyulu Kaya( شــده 

کارادانــا منونه هایــی مهــم از بقایــای آثــار 

ــه  ــن منطق ــتند. ای ــابوک هس ــتانی س باس

ــه خاطــر خیارشــور و گیــالس  ــن ب همچنی

ــت. ــهور اس ــود مش خ
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در 73 کیلومــرتی جنــوب آنــکارا می توانیــد 

را  دنیــا  گــرم  آب  چشــمه های  مهم تریــن 

ــورد  ــتان م ــان باس ــه از زم ــد ک ــاهده کنی مش

ــه خاطــر  ــه ب ــد. هیمن ــرار می گیرن اســتفاده ق

ــی  ــوان یک ــه عن ــود ب ــی خ ــای طبیع جاذبه ه

ــهر  ــان ش ــالمت و درم ــز س ــن مراک از مهم تری

می شــود. شــناخته 

پالتلــی بــا مرکــز آنــکارا 45 دقیقــه فاصلــه دارد 

و شــهرت آن بــه خاطــر بقایــای شــهر معــروف 

ــا،  ــه در دنی ــهر فریگی ــن ش ــون، بزرگرتی ــه گوردی ب

پارس هــا،  فریگیه هــا،  هیتی هــا،  می باشــد. 

رومی هــا، بیزانس هــا و در آخــر عثانی هــا در ایــن 

شــهر حکومــت می کردنــد. مــوزه و مقــربه میــداس 

شــاه کــه بــه خاطــر تــاج طالیــی و گوش هــای االغ 

ــت  ــی اس ــای پالتل ــی از مکان ه ــت یک ــهور اس مش

کــه بایــد حتــاً از آن بازدیــد کنیــد. عــالوه بــر ایــن، 

ــگ  ــاس در جن ــی حس ــه پیرفت ــاکاریا ک ــگ س جن

دشــت های  در  اینجــا  در  بــود  ترکیــه  اســتقالل 

ــود و  ــل دفــن یادب ــت. دو مح ــکل گرف ــی ش پالتل

بنــای یادبــود محمدجیــک بــه احــرتام شــهدای 

ــت. ــر اس ــوم دای ــد عم ــرای بازدی ــگ ب جن

قزلچه حــام بــه منطقــه شــالی آنــکارا گفتــه می شــود کــه فاصلــه آن از مرکــز شــهر 

ــای  ــوئیت ها و آب ه ــر س ــه خاط ــهرتش ب ــه ش ــام ک ــت. قزلچه ح ــاعت اس ــک س ی

ــم در  ــرم ه ــمه های آب گ ــه چش ــرای تجرب ــاده ب ــی فوق الع ــت، مکان ــرم آن اس گ

حام هــای ســنتی ترکــی و هــم در هتل هــای مــدرن و امــروزی می باشــد. ایــن 

منطقــه در وســط جنگل هــا و کوهســتان ها قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل هــوای آن 

تــازه و طراوت بخــش اســت. اینجــا مکانــی عالــی بــرای گذرانــدن چنــد شــب ســاکت 

ــام  ــی Soğuksu در قزلچه ح ــارک مل ــت. پ ــکارا اس ــی آن ــت در نزدیک و آرام درس

ــی و  ــت، راه پیای ــدم زدن در طبیع ــرای ق ــده آل ب ــی ای ــارک مکان ــن پ ــرار دارد. ای ق

کوه گــردی اســت. امکاناتــی نظیــر هتــل، ســاختان اداری، مســافرخانه، کافــه، محــل 

تولیــد آب چشــمه، بوفــه، مــوزه و تئاتــر روبــاز در ایــن مــکان وجــود دارد. اقامــت 

ــت. ــر اس ــز امکان پذی ــی نی ــای جنگل ــادر، کاروان و کلبه ه در چ

ــام آن از کاروانرسایــی در جــاده  ناللی حــان کــه ن

ــه ای دارای  ــه شــده، منطق مشــهور ابریشــم گرفت

در  اســت.  زیبایی هــای چشــم نواز  و  ارزش هــا 

ــی حفــظ شــده  ــه خوب ــار مرکــز شــهری کــه ب کن

ــس،  اســت، ویرانه هــای شــهر باســتانی جولیاپولی

مناطــق  و  پرنــدگان  بهشــت  ســاکاریا،  رود 

ــد  ــرای بازدی ــذاب ب ــی ج ــی مکان های زمین شناس

در ایــن منطقــه هســتند. بــا کمــک ســازمان های 

ــش  ــر تالش های ــه خاط ــان ب ــاد، ناللی ح ــردم نه م

ــدار معــروف اســت.  در گردشــگری روســتایی پای

تاریخــی  جــاده  توقفــگاه  آخریــن  ناللی حــان 

ابریشــم در آنــکارا اســت کــه پــس از مناطــق 

ــازاری و ایــاش قــرار دارد و بازدیــد از آن بــه  بی پ

شــدت توصیــه می شــود.

ــی  ــگری فرهنگ ــاری در گردش ــان تج ــازاری نش بی پ

از  خــارج  بــه  آن  شــهرت  و  اســت  تاریخــی  و 

ــهرت  ــل ش ــت. از عوام ــیده اس ــه رس ــای ترکی مرزه

رسزنــده  خیابان هــای  بــه  می تــوان  بی پــازاری 

ســنتی،  بازارهــای  تاریخــی،  ســاختان های  و 

موزه هــای منایــش دهنــده ســنت های منطقــه و 

ســکونت در بوتیــک هتل هایــی کــه در اصــل خانــه 

بودنــد و بعــد تبدیــل بــه هتــل شــدند اشــاره کــرد. 

چشــمه آب معدنــی طبیعــی و خوشــمزه بی پــازاری 

در  بی پــازاری  دارد.  قــرار  منطقــه  ایــن  در  نیــز 

فاصلــه 100 کیلومــرتی آنــکارا قــرار دارد و بیــن 

ایــاش و ناللی حــان واقــع شــده اســت.
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ــه  ــخ آن ب ــه تاری ــکارا اســت ک ــک یکــی از محله هــای کوچــک و آرام آن کاله جی

هیتی هــا بازمی گــردد. کاله جیــک در دوره عثانــی شــهری رو بــه رشــد و یکــی 

از توقفگاه هــای مســافران مشــهور بــود. منونه هــای از ویرانه هــای باســتانی روم 

ــک  ــن جاذبه هــای گردشــگری آنجــا اســت. کاله جی ــی مهم تری و معــاری عثان

ــام  ــک« ن ــور ســیاه کاله جی ــه »انگ ــی خــود ک ــور محل ــه خاطــر انگ ــن ب همچنی

دارد معــروف اســت.

ــگفت انگیز  ــک ش ــه من ــه دریاچ ــت ک ــکارا اس ــای آن ــن محله ه ــی از دورتری یک

ــه  ــزی ترکی ــالت مرک ــه بخــش وســیعی از ف ــد دارد. دریاچــه ای ک آن ارزش بازدی

را پوشــانده تحــت محافظــت قوانیــن زیســت محیطــی خــاص اســت و هــزاران 

ــگری  ــای گردش ــه از جاذبه ه ــن منطق ــد. ای ــذب می کن ــود ج ــه خ ــگر را ب گردش

ــد از آن را در برنامــه ســفرتان بگنجانیــد. ــد بازدی حومــه شــهر اســت کــه بای

ــق  ــات از طری ــن مؤسس ــر ای ــود دارد. اک ــکارا وج ــگاه در آن 21 دانش
توافق هــای دوجانبــه و برنامه هــای تبــادل بین املللــی نظیــر برنامــه 

بیــن  در  ارتبــاط هســتند.  در  دنیــا  بــا  اروپــا  اتحادیــه  اراســموس 

پایتخت هــای اروپــا، آنــکارا یکــی از ارزانرتیــن آنهــا بــا توجــه بــه بودجــه 

ــت. ــجویان اس دانش
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ــت  ــه و  مأموری ــه، تاریخچ ــوری ترکی ــگاه جمه ــن دانش ــوان قدیمی تری ــه عن ب

ــا تاریخچــه و مأموریــت کشــور جــوان تأسیس شــده توســط  دانشــگاه آنــکارا ب

آتاتــورک مطابقــت داشــته اســت. دانشــکده علــوم سیاســی و دانشــکده حقــوق 

ــا  ــن دپارمتان ه ــوان معتربتری ــه عن ــا ب ــوزش در آنه ــاالی آم ــت ب ــل کیفی ــه دلی ب

ــد تحصیــالت خــود  ــح می دهن شــناخته می شــوند و دانشــجویان معمــوالً ترجی

را در ایــن دو دانشــکده دنبــال کننــد. تعــداد دانشــجویان: 64548

افتتــاح دانشــگاه حاجت تپــه در ســال 1957 و بــا بیارســتان و مؤسســه ســالمت 

کــودکان انجــام شــد و فعالیت هــای آموزشــی، تحصیلــی و پژوهشــی خــود را در 

ــی،  ــای انگلیس ــه زبان ه ــی ب ــه برنامه های ــار ارائ ــرد. در کن ــاز ک ــال 1958 آغ س

ــر  ــه خاط ــه ب ــگاه حاجت تپ ــا، دانش ــی از دپارمتان ه ــوی در بعض ــی و فرانس آملان

آمــوزش برتــر در رشــته پزشــکی و نیــز محیــط خوابــگاه پرشــور و در عیــن حــال 

آرام خــود معــروف اســت. بیــش از 150 رشــته مختلــف در مقطــع کارشناســی و 

بیــش از 200 رشــته مختلــف در مقطــع کارشناســی ارشــد در ایــن دانشــگاه ارائــه 

ــجویان: 50825 ــداد دانش ــود. تع می ش

ــرا  ــی، دارد. زی ــان دوغرامج ــس آن، احس ــدف مؤس ــان از ه ــت« نش ــام »بیلکن ن

مخفــف »bilim kenti« در زبــان ترکــی بــه معنــای »شــهر علــم و دانــش« اســت. 

ــل  ــه دلی ــهرت آن ب ــت و ش ــه اس ــی منطق ــگاه خصوص ــن دانش ــت مهم تری بیلکن

امکانــات بی نظیــر، آمــوزش باکیفیــت در دانشــکده های مهندســی و حقــوق 

و برخــوردار بــودن از بزرگ تریــن کتابخانــه آنــکارا اســت. دانشــگاه بیلکنــت 

 AACSB ــه کســب مجــوز نخســتین مدرســه تجــاری کشــور اســت کــه موفــق ب

ــجویان: 12570 ــداد دانش ــد. تع ش

دانشــگاه غــازی دانشــگاه دولتــی اســت کــه در ســال 1926 توســط مصطفــی 

کــال آتاتــورک بــه عنــوان مؤسســه تربیــت معلــم تأســیس شــد. دانشــگاه غــازی 

دارای 21 دانشــکده، 4 مدرســه، 11 مدرســه فنی وحرفــه ای آمــوزش عالــی، 

48 مرکــز پژوهــش و 7 مؤسســه فارغ التحصیلــی اســت. ایــن دانشــگاه در 
رشــته های مختلــف نظیــر پزشــکی، مدیریــت و حقــوق و نیــز آمــوزش باکیفیــت 

در رشــته های مهندســی و آمــوزش فعالیــت دارد. تعــداد دانشــجویان: 79733
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ــا بــه رشــد و توســعه  دانشــگاه فنــی خاورمیانــه در ســال 1956 تأســیس شــد ت

ــور  ــه منظ ــرادی ب ــاً اف ــد و مخصوص ــک کن ــه کم ــورهای خاورمیان ــه و کش ترکی

فراهــم آوردن نیــروی کار ماهــر در رشــته های علــوم طبیعــی و علــوم اجتاعــی 

تربیــت کنــد. وجــود دانشــگاه فنــی خاورمیانــه باعــث ایجــاد روش هــای جدیــد 

و معرفــی نوآوری هایــی در سیســتم آمــوزش عالــی ترکیــه شــد و METU را بــه 

ــل آمــوزش  ــه دلی ــوان پیشــگام آمــوزش مــدرن در کل کشــور معرفــی کــرد. ب عن

آکادمیــک باکیفیــت بــا تأکیــد بــر بهرتیــن بــودن در مطالعــات علمــی، فرهنگــی 

ــرتی در  ــته در مقطــع دک ــته در مقطــع کارشناســی و 76 رش ــی، 106 رش و عقل

ایــن دانشــگاه وجــود دارد. کمــک METU بــه طبیعــت آنــکارا از طریــق پــروژه 

جنــگل کاری کــال کــورداش، باعــث شــد یکــی از بزرگ تریــن جنگل هــا در مرکــز 

شــهر، دریاچــه ایمیــر و منطقــه تفریحــی ایجــاد شــود.

تعداد دانشجویان: 28779

دانشــگاه علــوم اجتاعــی آنــکارا، دانشــگاه اقتصــاد و فنــاوری TOBB، دانشــگاه 

ــا، دانشــگاه آفیــک، دانشــگاه انجمــن هوانــوردی ترکیــه،  آتیلیــم، دانشــگاه کانکای

دانشــگاه فنــاوری آنــکارا، دانشــگاه علــوم اجتاعــی آنــکارا، دانشــگاه

Yüksek İhtisas و دانشگاه TED نیز در آنکارا قرار دارند.

هــدف از تأســیس دانشــگاه ییلدیریــم بایزیــد ایــن بــود کــه بــه وســیله اجــرای 

فعالیت هــای پژوهشــی بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای نســل مــا از طریــق 

ــد.  ــت کن ــاوری تربی ــم و فن ــارکت در عل ــرای مش ــراد را ب ــی، اف ــای علم داده ه

ایــن دانشــگاه پنجمیــن دانشــگاه دولتــی آنــکارا و دارای هفــت دانشــکده، یــک 

ــه  ــک مدرس ــی و ی ــه عال ــار مدرس ــی، چه ــوزش عال ــه ای آم ــه فنی وحرف مدرس

ــداد دانشــجویان: 14011 ــا اســت. تع هرهــای زیب
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هتل بزرگ آنکارا

Atatürk Bulvarı No:183 آدرس:

Kavaklıdere / ANKARA
تلفن:

هتل بیلکنت

İhsan Doğramacı آدرس:

Bulvarı No:6 06800
Bilkent / ANKARA

تلفن:

هالیدی این آنکارا

Kavaklıdere Mah., آدرس:
Tunus Cad.No:7, 06680
Kavaklıdere / ANKARA

تلفن:

هتل پارک سبز

Kızılırmak Mah. آدرس:
1443Cad. No:39

Çukurambar / ANKARA
تلفن:

ایبیس آنكارا ایرپورت

Balıkhisar Mah. آدرس:
Özal Bulvarı No:15

Akyurt / ANKARA
تلفن:

میرا پاالس

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. آدرس:

No:55 Söğütözü / ANKARA
تلفن:

دیوان چوکورهان

Ankara Kalesi آدرس:

Necatibey Mah.Depo Sk.
No:3 Ulus / ANKARA

تلفن:

هتلها و اسرتاحتگاه های

موون پیک

Beştepeler Mah. آدرس:

Yaşam Cad.No:1
Söğütözü / ANKARA

تلفن:

هتل آلتینل آنکارا

Gazi Mustafa Kemal آدرس:

Bulvarı No:149/2
Tandoğan / ANKARA

تلفن:

+90 312 410 55 00

+90 312 266 46 86

+90 312 424 40 00

+90 312 258 00 00

+90 312 840 00 00

+90 312 266 2500

+90 312 306 64 00

+90 312 258 58 00

+90 312 230 50 64-65
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آنکارا هیلتون

Tahran Cad.No:12 آدرس:

Kavaklıdere / ANKARA
تلفن:

هتل فرودگاه اسن بوگا

Esenboğa Havalimanı آدرس:
Yolu Üzeri 16 Km Sarayköy

Keçiören / ANKARA

تلفن:

جی دبلیو ماریوت آنکارا

Kızılırmak Mah. آدرس:
Muhsin Yazıcıoğlu Cad.

No:1 Söğütözü / ANKARA
تلفن:

هتلهای آنادولو اسن بوگا

Esenboğa Havaalanı آدرس:
Yolu 27.Km. Akyurt / ANKARA

تلفن:

مرکز اجتامعات و هتل رشایتون آنکارا

Noktalı Sokak, آدرس:

Kavaklıdere / ANKARA
تلفن:

هتل التانیا

Kavaklıdere, آدرس:
Büklüm Sokak No:1

Çankaya/ ANKARA 06660
تلفن:

سوئیس اوتل آنکارا

Yıldızevler Mah. آدرس:
Jose Marti Cad.No:2
Çankaya / ANKARA

تلفن:

هتل کیزیلکاماهام

Kızılcahamam آدرس:
Soğuk Su Milli Parkı

İçi Kızılcahamam / ANKARA
تلفن:

کرون پالزا آنکارا

Gazi Mahallesi آدرس:
Mevlana Bulvarı No:2/F

06330 Yenimahalle / ANKARA
تلفن:

هتل پوینت

100 .Yıl Mahallesi آدرس:
1427 .Cadde No:11 Balgat

100 .Yıl/ ANKARA 
تلفن:

+ )90( 312 399 47 00

+90 312 841 64 64

+90 312 416 88 00

+90 312 810 81 00

+90 312 203 99 99

+90 312 455 00 00

+90 312 248 88 88

+90 312 457 60 00

+90 312 409 30 00

+90 312 303 00 00
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صنایع دستی محلی و سوغات

غذاهای محلی

خرید در  آنکارا

آنــکارا در زمینــه خریــد، گزینه هــای زیــادی پیــش روی بازدیدکننــدگان 

از چندیــن غــذای محلــی کــه می توانیــد  قــرار می دهــد. جــدای 

ــالً  ــد محصــوالت کام ــکان خری ــد، ام ــه بربی ــه خان ــد و ب ــداری کنی خری

ــگاه های  ــد و فروش ــز خری ــر مراک ــون نظی ــای گوناگ ــی از مکان ه محل

عرضه کننــده برندهــای پوشــاک تــا صنایــع دســتی و فروشــگاه های 

ــود دارد. ــه وج ــوازم عتیق ل

ــکارا  ــه آن ــراف قلع ــنتی در اط ــد س ــز خری ــر از مراک ــای پ ــق و خیابان ه مناط

و اولــوس از بهرتیــن مکان هــا بــرای خریــد محصــوالت محلــی و صنایــع 

ــی،  ــاس مســی ســنتی ترک ــه اجن ــواع ســوغات از جمل دســتی ســنتی اســت. ان

وســایل شیشــه ای، عتیقه جــات، پارچــه، فــرش و جواهــرات دست ســاز در 

ــوغاتی های  ــن س ــکارا همچنی ــهرداری آن ــود. ش ــه می ش ــگاه ها عرض ــن فروش ای

ویــژه ای ماننــد کار ســوزن دوزی تولیــد شــده در ناللی حــان را تقدیــم می کنــد. 

ــد شــده از ســیم های  ــل کاری تولی ــل جواهــرات ت ــه دلی ــن ب ــازاری همچنی بی پ

ــه هــم معــروف اســت. نقــره جــوش داده شــده ب

معروف تریــن غــذای محلــی آنــکارا ســیمیت، دونــور و خیارشــور چوبــوک 

اســت. ســیمیت کــه معمــوالً »ِبیــِگل ترکــی« نامیــده می شــود، رایج تریــن غــذای 

خیابانــی در آنــکارا اســت. ســیمیت آنــکارا در مقایســه بــا ســیمیت های ســایر 

نقــاط ترکیــه، کوچک تــر و تردتــر اســت. خیارشــورهای دارای نشــان جغرافیایــی 

ــژه  ــی وی ــنواره بین امللل ــون جش ــود را مدی ــهرت خ ــوک، ش ــده چوب محافظت ش

خیارشــور چوبــوک اســت کــه هــر ســاله در چوبــوک برگــزار می شــود. کوروســو 

ــان  ــای دارای نش ــر از غذاه ــی دیگ ــرد - یک ــره ای ت ــکویت ک ــازاری - بیس بی پ

جغرافیایــی محافظت شــده اســت. غذاهــای خوشــمزه زیــادی در آنــکارا یافــت 

ــه ایــن غذاهــا می تــوان بــه  می شــود کــه ارزش امتحــان کــردن دارنــد، از جمل

ــکیل  ــازک تش ــه ن ــه از 80 الی ــوا ک ــارما، باقل ــورش(، س ــازاری )خ ــی بی پ گووچ

ــوم  ــت الحلق ــرم، راح ــت، درس خوش م ــا دس ــده ب ــکا« رول ش ــود، »یوف می ش

)لــذت ترکــی( و بســیاری دیگــر اشــاره کــرد.
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مراکز خرید آنکارا

آرمادا

آرمادا نیچ مارکت بین املللی است. از طریق 

خطوط مرتوی کیزیالی-کورو می توانید به این 

بازار بروید.

Eskişehir Yolu No:6 :آدرس

مرکز خرید آنکامال
آنکامال یکی از بزرگ ترین مراکز خرید ترکیه 

است که بیش از 320 برند مختلف در آن عرضه 
می شود. این مرکز خرید به ایستگاه مرتوی اکوپرو 

بسیار نزدیک است.
 Gazi Mahallesi, Mevlana Blv. No: 2:آدرس

Yenimahalle/Ankara

مرکز خرید فروم آنکارا

فاصله فروم آنکارا از مرکز شهر بسیار زیاد است، 

اما فرصت های خرید فراوان و تخفیف های زیادی 

در کل سال در در آن ارائه می شود.

Yozgat Bulv. No:99, Keçiören :آدرس

مرکز خرید ناتا وگا
ناتا وگا از روحیه ماجراجویی الهام گرفته و دارای 

24 آکواریوم با 12 هزار موجود دریایی است. 
پس از خرید می توانید از این مجموعه بی نظیر 

بازدید کنید.
Doğukent Bulvarı Mamak :آدرس

آناتولیوم
آناتولیوم مرکز خرید آنکارا با مناطق با مناطق 

دارای دسرتسی آسان است. مطمئناً از این تجربه 
خرید لذت خواهید برد.

 AkşamsettinMahallesi 2308 Sokak :آدرس
No: 1/13 Mamak

مرکز خرید نکست لِِول
بسیاری از برندهای برتر بین املللی عالوه بر یرین در 

کنار فضاهای کار لوکس در نکست لِِول وجود دارد.
آدرس: بسیاری از برندهای برتر بین املللی عالوه بر 

یرین در کنار فضاهای کار لوکس در نکست لِِول 
وجود دارد.

,.Kızılırmak Mah :آدرس
Eskişehir Yolu No:3

بیلکنت استیشن
بیلکنت استیشن که در مرکز بیلکنت واقع شده با 
دارا بودن کافه ها، رستوران ها و مکان های رسگرمی 

به عنوان محل مالقات معروف است. خدمات 
باکیفیت، تجربه خریدی لذت بخش و حمل ونقل 

آسان و بی دردرس از ویژگی های آن است.
Bilkent Center :آدرس

Administration Office 06533 Ankara

پانورا
برترین برندها را می توانید در پانورا پیدا کنید، 
این مرکز با ترکیب خرید و رسگرمی به وسیله 

دو آکواریوم عظیم توانسته به مشرتیان خود در 
جنوب شهر خدمات ارائه کند.

Turan Güneş Bulvarı, Oran :آدرس

آنتارس
آنتارس مجموعه ای گسرتده از گزینه های خرید، 

رصف غذا و رسگرمی را به ساکنین مناطق 
مسکونی شال شهر ارائه می دهد.

Halil Sezai Erkut :آدرس
Cad,Ayvalı, Etlik

سپا - کنت پارک
سپا و کنت پارک دو مرکز خرید مجاور هم 
هستند که به دلیل نزدیک بودن به منطقه 
دانشگاه، از جمله مراکز خرید مورد عالقه 

دانشجویان به حساب می آیند. با سوار شدن 
وسایل حمل و نقل عمومی از کیزیالی می توانید 

به این مراکز خرید دسرتسی پیدا کنید.
Eskişehir Yolu 7th km :آدرس

کیزیالی ای وی ام

کیزیالی ای وی ام درست در مرکز شهر، یعنی 

میدان کیزیالی که از مهم ترین تقاطع های آنکارا 

است، واقع شده است. اینجا معموالً به عنوان 

محل خرید غذای بیرون بر استفاده می شود.

Güvenpark İçi Yolu No: 2, Kızılay :آدرس

آنــکارا بهشــت دوســتداران خریــد اســت. هــزاران برنــد داخلــی و بین املللــی در 

مراکــز خریــد بــزرگ پیــدا می شــود؛ رســتوران ها، کافه هــا و ســیناها معمــوالً 

در آخریــن طبقــه ایــن مراکــز خریــد قــرار دارد. ســاعات کار ایــن مراکــز از 10 

صبــح تــا 10 شــب اســت.
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گوردیون
گوردیون خدمات خود را به مناطق بخش غربی 
شهر ارائه می دهد. برندهای مختلف و رستوران 

غذاهای خوشمزه در اینجا وجود دارد.
آدرس:

,Eskişehir Yolu 16th km
Çayyolu

تاروس
تاروس در منطقه کانکایا واقع شده و دارای 148 

مغازه است.
Konya Yolu, Mevlana Bulvarı :آدرس
No: 190/B 06520 Çankaya/Ankara

مرکز خرید خیابان تپه پرایم
هدف مرکز خرید خیابان تپه پرایم بهبود زندگی 

اجتاعی آنکارا و ایجاد مکان مالقات جدیدی در 
شهر است. در این مرکز خرید می توانید کافه های 
محبوب ترکیه را پیدا کنید، معاری رستوران ها و 

مکان ها رسگرمی مفهوم بدون سقف آنها بسیار 
 Mustafa Kemal Mah. منحر به فرد است. آدرس:

Dumlupınar Bulvarı No:266 Çankaya
خیابان های تونالی هیلمی و بستکار

خیابان های تونالی هیلمی و بستکار از 

جاذبه های اصلی جمعیت جوان آنکارا 

هستند. اغلب دانشجویان و جوانان برای 

رصف غذا و خرید به این خیابان ها می آیند.

خیابان هفتم باغچه لی اولر

خیابان هفتم باغچه لی اولر یکی دیگر از 

جاذبه های شهر و پر از فروشگاه، رستوران 

و کافه است. این منطقه به دلیل انرژی 

متام نشدنی خود، یکی از محبوب ترین 

مناطق آنکارا است. در اینجا مغازه های 

شیرینی فروشی، رستوران و فست فود زیادی 

وجود دارد که می توانید در زمانی که از خرید 

خود لذت می برید، غذا یا نوشیدنی میل کنید.

خیابان پارک

خیابان پارک یکی از پویاترین جاذبه های 

شهر است. این خیابان در منطقه غربی 

شهر قرار گرفته، ولی با برخوردار بودن از 

کافه ها و رستوران های بسیار زیاد توانسته 

است افراد زیادی را از رسارس شهر جذب 

کند.

پودیوم
مرکز خرید پودیوم به مرکزی زندگی منطقه خود 

)منطقه ینی محله( تبدیل شده است. این مرکز در 
فضایی به مساحت 61500 مرت مربع واقع شده 

و دارای هتلی 4 ستاره با ظرفیت 190 اتاق است. 
 M. Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. آدرس:

No:60/B Yenimahalle /ANKARA

365 AVM

AVM منطقه خریدی کوچک و زیبا است. اینجا 
در سال 2008 و با شعار »مرکز خرید ویژه لذت 

بردن« افتتاح شد.

 Birlik Mah. 428. Cad. No:41 آدرس:
Çankaya/ANKARA

مرتومال
به دلیل نزدیکی این مرکز خرید به حمل ونقل عمومی، 

دسرتسی به آن بسیار آسان است. این مرکز خرید با 
بهره گیری از سقف قابل جمع شدن خود، تجربه خرید 

در فضای درون ساختان و فضای باز را به مشرتیان 
ارائه می دهد. این مرکز خرید یکی از بزرگ ترین مراکز 

خرید دارای سقف جمع شونده در ترکیه است.
Tunahan Mahallesi, آدرس: 

Dumlupınar 30 Ağustos Cd. No:2, 06824
Etimesgut/Ankara

گردش در

آنکارا
ــل در دانشــگاه ها و در حــال کار  ــال تحصی ــت جــوان در ح ــه لطــف جمعی ب

بــرای دولــت، آنــکارا دارای زندگــی اجتاعــی پویــا و پرتکاپویــی اســت. کافه هــا، 

ــی  ــر، تونال ــم باغچه لی اول ــان هفت ــادی در خیاب ــگاه های زی ــتوران ها و باش رس

ــود  ــارک وج ــای پ ــاکاریا و خیابان ه ــوس، س ــطین، تون ــتکار، فلس ــی، بس هیلم

دارد. قاضــی عثــان پاشــا یکــی از رسزنده تریــن مناطــق آنــکارا اســت. نزدیکــی 

ــث  ــی باع ــازمان های بین امللل ــفارتخانه ها و س ــیاری از س ــه بس ــه ب ــن منطق ای

ــل  ــاعت روز تبدی ــده در کل 24 س ــا و رسزن ــه ای پوی ــه منطق ــا ب ــده اینج ش

ــرار  شــود. بســیاری از رســتوران ها و باشــگاه های شــیک و مــدرن در اینجــا ق

گرفته انــد.
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آمبوالنس: 112

پلیس: 155

 Atatürk Bulvarı 114, 06690 Kavaklıdere, Ankara آملان

تلفن:

Atatürk Bulvarı No:110 Kavaklıdere, Ankara ایاالت متحده آمریکا

تلفن:

 Atatürk Bulvarı 189, 06680 Kavaklıdere, Ankara اتریش

تلفن: 

 Mahatma Gandi Cad., No:55, 06700 G.O.P., Ankara بلژیک

تلفن:

Gölgeli Sok.No:34 G.O.P., Ankara چین

تلفن:

 Mahatma Gandhi Caddesi No.74, G.O.P., Ankara دامنارک

تلفن:

Paris Cad.No.70 Kavaklıdere, Ankara فرانسه

تلفن:

Hilal Mahallesi, Hollanda Caddesi No. 3, Yıldız, Ankara هلند

تلفن:

Şehit Ersan Cad.46/A,Çankaya, Ankara انگلستان

تلفن:

Atatürk Bulvarı No:118, Çankaya, Ankara ایتالیا

تلفن:

Abdullah Cevdet Sok.No:8,Çankaya, Ankara اسپانیا

تلفن:

Atatürk Bulvarı 247, Kavaklıdere, Ankara سوئیس

تلفن:

Reşit Galip Caddesi, No:81, G.O.P., Ankara ژاپن

تلفن:

Cinnah Caddesi No:58, 06690 Çankaya, Ankara کانادا

تلفن:

Karyağdı Sok., No.5, 06692 Çankaya, Ankara روسیه

تلفن:

+90312 455 51 00

+90312 455 55 55, 467 00 19

+90312 4055190

+90312 405 61 66, 67

90312 436 06 28

+90312 4466141

+90312 455 45 45

+90312 409 18 00

+90312 455 33 44

+90312 457 42 00

+90312 438 03 92 – 440 17 96- 440 21 69

+90312 4573100

+90312 446 05 00

+90312 409 27 00

+90312 439 21 22






