Ne beklemeli?
Hava Durumu
Bir yurtdışı anma toplantısına katılanlar, birkaç saat boyunca (Anzak Günü Gelibolu'da geceleme
dahil olmak üzere) barınak olmaksızın öğelere maruz kalacaklar ve her türlü hava durumunu
yaşayabileceklerdir. Hangi hava koşullarının beklendiğini ve bu koşullara hazırlıklı olmak için
servise özgü bilgi sayfasını kontrol ediniz.

Oturma
Anma törenlerinde oturma, ayrılmış veya reserve edilmiş değildir (kayıtlı olan Erişilebilir
Koltuklu ziyaretçiler için sınırlı bir alan hariç) ve ilk gelen, ilk hizmet temelinde sunulmaktadır..
Büyük grupların birlikte oturamayabileceğini ve grubunuzdan ve / veya tur rehberinizden
ayrılabileceğini bilmelisiniz. Ayrıldığınız takdirde rehberinizin iletişim bilgilerinin elinizde
olacağından emin olmalısınız.

Tuvaletler
Özellikle hatıra servisleri için, bazı engelli tuvaletler de dahil olmak üzere geçici tuvaletler ve el
yıkama tesisleri kurulacaktır. Çoğu tören alanında sürekli tuvalet yoktur.

Çöp
Anıt yerlerinde çöp bidonları sağlanacak ve ziyaretçilere çöpleri dikkatli bir şekilde atmaları ya
da mümkünse çöplerini onlarla birlikte alması istenecektir. Ziyaretçiler, sitelerin tarihi yapısına
saygı duymalıdır.

Kayıp eşya
Bir anma toplantısına katılıp eşya kaybederseniz veya bulursanız, bir Ziyaretçi Bilgilendirme
Çadırını bilgilendirin. Anma töreni bitiminden sonra, kayıp esyalar ile ilgili sorular,
overseascommemorations@dva.gov.au adresine gönderilebilir.

Aydınlatma
Tören alanlarında, anmaların yapıldığı yerde sürekli aydınlatma yoktur. Güvenlik aydınlatması
girişte ve anıtların oldugu yerlerde kurulacaktır, ancak ziyaretçiler meşale getirmek isteyebilir.

Medya
Çoğu törende medya olacaktır. Katılımcılar, sitelerin etrafında hareket eden kamera
operatörlerinin olacağını ve yerde kabloların olabileceğini bilmeliler. Lütfen dikkatli olun. Çoğu
anma töreni, Avustralya Yayın Kurumu (ABC) tarafından canlı olarak Avustralya'ya
yayınlanacaktır. Hizmet sırasında çekilmiş olabilirsiniz. Yayınların DVD'leri, 1300 650 587
numaralı telefondan arayıp, progsales@your.abc.net.au adresine isteğiniz e-postayla göndererek
veya ABC Library Sales - How to Order Formlarını indirerek ABC Kütüphane Satışlarından
edinilebilir.

Sağlık, Fitnes ve İlk Yardım

Ziyaretçilerin çoğu zaman, tören alanlarına girmek için güvenlik taramasının yanı sıra sınırlı
kamusal olanaklara karşı uzun süre beklemek ve kuyruğa girmeleri gerekecektir. Tribünlerde
oturma sağlandığında, bu tesislere giriş merdivenlerden tırmanmayı gerektirir. Bazı hizmetler,
engebeli ve pürüzlü olmayan bir zemin üzerinde uzun mesafeler yürümenizi gerektirebilir. Sınırlı
tıbbi destek, anma yerindeki yerel sağlık yetkilileri tarafından sağlanmaktadır. İlaçlar, tekerlekli
sandalyeler veya hareket yardımları da dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi ekipmana ihtiyaç
duyarsanız, bunları yanınıza getirmeniz gerekecektir.
Tıbbi destek, tıbbi acil durumlarla başa çıkmak için tasarlanmıştır. Bunlar ilk yardım ekipleri
tarafından sağlanmadığından yanınıza yara-bandı, asprin / parasetamol ve güneş kremi
getirmeniz önerilir.

Çocuklar ve Bebekler
Lütfen, çocuğunuzun veya bebeğinizin, katıldığınız servise uygun seyahat ve çevresel koşullarla
ne kadar iyi baş edeceğini ciddi olarak düşünün. Hatıra sitelerinde bebek değişimi veya
ebeveynlik olanaklarının bulunmadığını, yalnızca sınırlı tuvalet imkanlarının olduğunu
unutmamak önemlidir.
Üç yaşını doldurmuş bir bebeği anma törenine almayı planlıyorsanız, katılım belgesi almaktan
muaf tutulursunuz, ancak anma yerinde koltuk verilmiyor ve katılımcıların kucağına oturmaları
gerekiyor.

Erişilebilir Koltuk
Anma törenlerinde sınırlı erişilebilir oturma hizmetleri mevcuttur. Bir katılım siciline kaydınızı
yaptırırken, gerekliliklerinizi belirlemelisiniz. Bu hizmetteki farklı ortamlar ve talepler nedeniyle
hangi yardımın sağlanabileceği, hizmetten servise değişecektir. Katılım kayıt belgesinde yer alan
adaylığın bu hizmetin sağlanabileceğini garanti etmediğini lütfen unutmayın. Erişilebilir oturma
hizmetleri, bire bir bakım verenlere veya dolaşım araçlarının sağlanmasına kadar uzanmaz.
Neyin dahil edilip edilmediği konusunda daha fazla bilgi için, bu web sayfasındaki servise özgü
bilgilere bakın.

Müzikal ve Diğer Destek
DVA, anma çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen gruplardan ve bireylerden çok fazla talep
alır.
Anma hizmetleri, anma planlamasına katılan hükümetler tarafından kabul edilen geleneksel bir
format ve yapıyı izlemektedir. Yüz binlerce Avustralyalı, çeşitli kampanyalar tarafından anılacak
gazilerin torunlarıdır ve kutlamalara duygusal bir bağı ile bağlıdırlar. Bu bağlamda, törene içerik
sağlama veya rol yapma isteği olan talep veya talepler kabul edilmeyecektir. Buna, eserler ya da
hatıralar, borazan ya da diğer müzik aletleri, şarkılar, şiirler, konuşmalar ya da okuma teklifleri
dahildir.
Gelibolu'da bir Gönüllü Örgütü Türkiye'deki yıllık anma törenlerine yardımcı olmak için
gönüllüler sağlar. Türkiye'de hatıra hizmetlerine müzik desteği Avustralya ve Yeni Zelanda
Savunma Gücü Bandı tarafından sağlanmaktadır. St James Korosu, Sidney'deki St James
Kilisesi, Gelibolu'daki hizmetler için koro desteğini sunar. Hem gönüllü organizasyonhem de
koro rekabetçi açık ihale süreçleriyle meşguldür. Tıbbi destek, Türk sağlık yetkilileri tarafından
sağlanmaktadır. Tercümanlar 18 Mart Çanakkale Üniversitesi tarafından sağlanmaktadır.

Fransa'da sıkı iş kanunları gönüllülerin kullanımını sınırlar ve Departman, gerektiğinde destek
sağlamak için çeşitli sağlayıcılar vasıtasıyla kısa vadeli yüklenicilere katılır. Fransa'daki hatıra
servisi için verilen müzikal destek, Avustralya Savunma Gücü Bandı tarafından sağlanmaktadır.
Brisbane merkezli Birralee Seslerinden birçok ses topluluğundan biri olan Resonance, Gazi İşleri
Departmanı tarafından yürütülen ilgi sürecinin rekabetçi bir ifadesinin ardından seçilmiştir. Daha
fazla bilgi Voices of Birralee web sitesinde bulunabilir.

Konaklama
DVA konaklama rezervasyonu veya tavsiye konusunda yardımcı olamaz, ancak daha fazla bilgi
için aşağıdaki bağlantılardan birini ziyaret etmek isteyebilirsiniz:


Belçika: Visit Flanders



Fransa: Somme Tourisme



İsrail: Go Israel



Türkiye: TURSAB

Emniyet ve güvenlik
Avrupa'daki ve Türkiye'deki güvenlik durumuyla ilgili en son seyahat önerileri için lütfen
Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın (DFAT) Smartraveller web sitesini ziyaret edin. Acil
durumlarda DFAT ile seyahat planlarınızı kaydetmeniz önerilir.
Ziyaretçiler, eşyalarının güvenliği, kendi refah ve güvenliklerinden her zaman sorumludur.
Güvenlik ve kalabalığın yönetimi, ziyaretçilerin cantalarını aramak da dahil olmak üzere çoğu
tören alanında havaalanı tarzında tarama yapmak yerel güvenlik personelinin sorumluluğundadır.
Güvenlik görevlilerinin talimatlarını daima takip etmelisiniz.

