Ayrılmadan önce
Katılım belgesi edinin
Musait yurtdışı anma törenleri için katılım belgenizi alın.

Seyahatinizi kaydedin
Dışişleri ve Ticaret Departmanı (DFAT), uluslararası gezginlere Smartraveller web sitesinde seyahat önerileri
sunar. Avustralyalıların ulusal hatıra programı için yurt dışına seyahat etmeleri tavsiye edilir ve ayrıntılarını
Smartraveller web sitesinde kaydetmeleri önerilir. Kayıt, seyahat tavsiyesinde yapılacak herhangi bir değişiklik
hakkında size bilgi verileceği anlamına gelir ve acil bir durumda DFAT'ın sizinle veya ailenizle bağlantı
kurmasını sağlar.

Seyahat sigortası edinin
Seyahat sigortası yurtdışı seyahat için mecburidir; bu nedenle, Avustralya'dan ayrılmadan veya evinizin
bulunduğu yerden ayrılmadan önce sigortanızı ayarladığınızdan emin olun. Yurtdışı tıbbi bakım ve geri dönüş
çok pahalıdır. Beklenmedik bir şey olursa ve uygun seyahat sigortasına sahip değilseniz, şahsen tüm
masraflardan sorumlu olursunuz. Sigortanızın taahhüt edeceğiniz tüm faaliyetleri ve önceden var olan herhangi
bir sağlık durumunu kapsadığından emin olun. Poliçeniz kapsamında olanları netleştirmek önemlidir; şüpheniz
varsa, sigortacınızla konuşun.

Pasaportunuzu kontrol edin
Avustralya dışına seyahat etmek için geçerli bir pasaporta ihtiyacınız olacak ve seyahat ettiğiniz ülkeye
geldiğiniz tarihten sonra pasaportunuzun en az altı ay geçerliliğini sağlamanız gerekecek. Bir pasaport için
başvurmanız veya pasaportunuzu yenilemeniz gerekiyorsa 131 232 no'lu Avustralya Pasaport Bürosu ile
iletişime geçin veya bilgi için Avustralya Pasaport Ofisi web sitesini ziyaret edin.

Vize şartlarınızı kontrol edin
Türkiye
Türkiye'yi ziyaret eden tüm Avustralyalıların giriş vizeleri olmalıdır. Seyahat etmeden önce giriş vizeniz icin
başvurmalı ve almalısınız. Türkiye'ye giriş vizesi almak için e-Visa web sitesinden internetten başvurabilirsiniz.

İsrail
Avustralya pasaportlarıyla seyahat eden Avustralyalı vatandaşlar, turistlerin vizeye ihtiyaç duymaması
nedeniyle İsrail'e gider. İsrail'e ve çevre bölgelere giriş ve çıkışlar hakkında bilgi Smartraveller web sitesinde
bulunabilir. Daha fazla bilgiye, Avustralya İsrail Büyükelçiliği web sitesinden erişebilirsiniz.

Fransa ve Belçika

Fransa ve Belçika, Avrupa Birliği (AB) Schengen Alanı'nda bulunmaktadır. Avustralya tarafından düzenlenen
bir pasaportla seyahat ediyorsanız, 90 günden az kalıyorsanız, Avrupa Birliğinin bu alanına girmek için vize
gerekmez.
Avustralya dışındaki ülkeler tarafından verilen pasaportlarla seyahat eden kişiler için giriş vizesi gerekebilir.
AB, vatandaşlarının dış sınırları geçerken vize sahibi olması gereken ülkelerin ortak bir listesine ve vatandaşları
bu şarttan muaf olan ülkeler listesine sahiptir. Daha fazla bilgi Avrupa Komisyonu web sitesinde bulunabilir.

Ne alacağım
Anma gününe gelmeden önce küçük bir cantaya veya gündüz paketine (uçakta taşımaya elverişli el bagajını
geçmemek uzere), ihtiyacınız olan her şeye sahip olmalısınız, (her türlü ilaç, sıcak ve ıslak hava kıyafeti ve
uygun ayakkabı dahil olmak üzere).
Varışta otobüsünüzden veya aracınızdan küçük çanta / günlük paketinizle ayrılmanız gerekir. Otobüsünüzden
ayrıldıktan sonra, unuttuğunuz herhangi bir şeyi toplamak ya da yasaklanmış herhangi bir maddeyi iade etmek
için otobüsünüze geri dönemeyebilirsiniz.
Paketlenecek genel öğeler:
 Islak hava ve rüzgar geçirmez ceket ve pantolonlar
 Reçeteyle satılan ilaçlar (gerekirse)
 Güneş kremi
 Kompakt kamera


Cep telefonu (telefon şarjının kolay olmadığına dikkat ederek).

Gelibolu ve Fransa Anzak Günü için yukarıdaki genel öğelerin hepsine ek olarak:
 Meşale
 Yara bantları ve reçetesiz ağrı kesici ilaç içeren temel ilk yardım çantası
 Sıcak, termal kıyafetler, ceket, kep veya başlık, eldiven, eşarp
 Rahat, sağlam yürüyüş ayakkabısı.
Çanakkale için yukarıdakilerin hepsi, artı:
• Sıcak Battaniye
• Yıkamayacağınız yiyecek ve atıştırmalıklar.

Yasaklı Ürünler
Hatıra hizmetlerinde aşağıdaki maddeler yasaklanmıştır:
 Tehlikeli ürünler
 İlan veya pazarlama mesajları

 Büyük sırt çantaları veya bagajları (Günlük paketler, örneğin hava yastığı kabin torbası boyu
sorunsuzdur)


Kamp ekipmanları (örneğin çadır, katlanır koltuklar, sedyeler, vb.)

 Açılmış şişe sıvılar (Gelibolu'da 100 ml'nin üzerindeki sıvıların yasaklandığını unutmayın)
 Yanıcı sıvılar
 Silahlar veya şemsiyeler de dahil olmak üzere keskin nesneler (verilen panoda bir panço çıkarılacaktır)
 Büyük veya yıkıcı nesneler (örneğin, sandalyeler, müzik aletleri)
 Yürüyüş direkleri (tıbbi yardıma ihtiyac duyulması takdirde baston ve yürüteçlere izin verilecektir)
 Büyük bayraklar veya afişler
 Profesyonel fotoğraf ekipmanı (örn. Büyük zumlu lensler, akredite edilmiş ortamlar için olan sesli
görsel veya sinematografik cihazlar)
 'Selfie' çubukları ve büyük kamera tripodları
 Uzaktan kumandalı uçak ve uzaktan kumanda cihazları
 Anma yerinde sigara içmek yasaktır
 Alkol - Alkollü kişilere giriş reddedilecektir.
Bu eşyalar, otobüsünüzde veya aracınızda bırakılmalıdır. Hatıra servisi hizmetlerine gelen ziyaretçiler, sitelere
girdikten sonra güvenlik personeli tarafından taranır ve çantalar taranır veya kontrol edilir. Yasak maddelere
siteye girişte el konulacak ve imha edilecektir.

Ölen akrabalarının mezarlarını bulmak
Birçok ziyaretçi, savaşan ölen akrabalarının mezarlarını veya akrabalarının adını, bilinen mezarları yoksa kayıp
bir anıtta bulmaya heveslidirler.
Batı Cephesinde, Villers-Bretonneux'teki Avustralya Ulusal Anıtı'ndaki mezarlık ve Gelibolu'daki yaklaşık 40
mezarlık ve anıt da dahil olmak üzere, Fransa ve Belçika'da yaklaşık 1.000 Commonwealth savaş mezarlığı
bulunmaktadır.
Belirli bir mezarı veya ismi kayıp kişinin anısına yerleştirmek isteyen ziyaretçiler, seyahat etmeden önce kayıp
kişinin anıtında mezarın veya ismin yerini belirlemek için Commonwealth War Graves Commission web
sitesine başvurmalıdır. Gün içinde sınırlı yardım bulunabilir.

Kılavuzları ve uygulamaları indirin
Commonwealth War Graves Komisyonu (CWGC) War Graves uygulaması, dünyadaki mezarlıklar hakkında
bilgi sağlar ve bir kişinin savaş mezarının yerini aramanıza izin verir. Uygulamayı indirmek için CWGC web
sitesini ziyaret edin.

Batı Cephesi
Seslendirme kılavuzlarına, interaktif haritalara, görüntülere ve geçmiş bilgilere erişmek için çevrimiçi
Avustralya Anma Trafiği'ni keşfedin. Avustralya İmparatorluk Kuvvetleri askerlerinin deneyimlerini yaşatarak

zamanda geri adım atacaksınız. Batı Cephesi web sitesi aracılığıyla Avustralya Anma Hattı güncellemelerinden
haberdar olun.

Gelibolu
Avustralya Hükümeti'nin Anzak Sitesi, Gelibolu'ya giden ziyaretçilere yönelik çeşitli tarihsel bilgiler ve yürüyüş
turları içerir.
Gelibolu ve Anzakların web sitesinde, Gelibolu yarımadasında ziyaret edilecek tarihi mekanlar hakkında sesli
ve yürüyüşlü turlar sunan, MP3 dosyaları veya baskı sürümleri olarak indirilebilen kılavuzlar bulunmaktadır.
ABC'nin Gelibolu Birinci Günü Yüzüncü Yıl Yayını uygulaması, Gelibolu kampanyasına, göz tanıklarının
hikayelerine ve yorumuna genel bir bakış sunar.

