
ULAŞIM 

 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu üniversitemizin Eskişehir yolu 29.km’de bulunan Merkez Kampüsü’nde 

yapılacaktır. Katılımcılarımızın kampüse ulaşım için kullanabilecekleri seçenekler aşağıda sıralanmıştır: 

 

Ankara içinden gelecek katılımcılarımız için; 

 Üniversitemizin Çukurambar Mahallesinde bulunan Balgat Kampusu’nden Merkez Kampus’e her çeyrek kala saatlerinde 

ücretsiz servisler mevcuttur. (Sabahları 8:15, 8:45, 9:00, 9:45’ten sonra her çeyrek kala saatlerinde), 

 Sıhhıye Köprüsü bitiminde bulunan Maltepe Pazarı karşısından her çeyrek kala saatlerinde Merkez Kampus’e kalkan 

ücretsiz servisler mevcuttur. (Sabahları 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:45’ten sonra her çeyrek kala saatlerinde), 

 Sabahları Ankara’nın birçok noktasından Merkez Kampüs’e ücretsiz semt servislerimiz bulunmaktadır. Semt servislerinin 

saat ve duraklarını öğrenmek için yandaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. (http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/servis.php), 

 Kızılay, Güvenpark’tan kalkan “121 nolu Kızılay - TOKİ Turkuaz “ EGO otobüsleriyle Merkez Kampüs’e ulaşım sağlanabilir. 

EGO otobüsleriyle ilgili hareket bilgilerine aşağıdaki bağlatıdan ulaşabilirsiniz. 

http://web.ego.gov.tr/parts/egohareketsaatleri.asp?NO=121  

 

Ankara dışından gelecek katılımcılarımız için; 

• A.Ş.T.İ (Otobüs Terminali) – Merkez Kampüs 

 Otobüs terminaline gelen konuklarımızın sempozyumun yapılacağı Merkez Kampüs’e kolay ulaşımı için, ilk olarak Balgat 

Kampüsü’ne gelip buradan üniversitemizin ücretsiz servislerini kullanmaları önerilir. A.Ş.T.İ ile Balgat Kampüsü arasındaki 

mesafenin fazla olmaması sebebiyle taksi kullanılması önerilmektedir (7-10 dk). Taksiye alternatif olarak Armada AVM önünden 

geçen 100.yıl/Çiğdem dolmuşları tercihe göre kullanılabilir. A.Ş.T.İ’den sempozyumun yapılacağı Merkez Kampüs’e  gelmek 

isteyen katılımcılar, her çeyrek kala saatlerinde Sıhhıye’den kalkan ve Armada AVM’nin önünden geçen ücretsiz servislere veya 

121 nolu “Kızılay – TOKİ Turkuaz” EGO otobüslerine binebilirler. (Sıhhıye’den çeyrek kala kalkan servis trafik yoğunluğuna bağlı 

olmakla beraber 10 ile 15 dakika arasında Armada AVM’nin önünde olur. EGO otobüslerine kart ile binilmektedir ve büfelerden 

temin edilebilir. EGO  Kart Ücretleri: İndirimli: 1.30 TL, Tam: 1.75 TL) 

• Havaalanı – Merkez Kampüs 

 Ankara Esenboğa Havalimanı’na gelen misafirlerimiz HAVAŞ otobüsleri veya 442 nolu EGO otobüsü ile (yaklaşık 45-60 

dakika) A.Ş.T.İ’ye gelebilirler (Otobüs ücreti: HAVAŞ için 10 TL, EGO için 5.25 TL). A.Ş.T.İ’ye ulaşıldıktan sonra yukarıda belirtilen 

alternatiflerden birini kullanarak ulaşımlarını tamamlayabilirler. 

• Tren Garı – Merkez Kampüs 

 Ankara Tren Garı’na gelen misafirlerimiz Tandoğan tarafına geçerek Maltepe Pazarı karşısından kalkan Sıhhıye 

servislerimizi kullanabilirler. 

 

Otellerden Ulaşım 

 İnternet sayfamızda yer alan otellerden gelecek katılımcılarımız için tavsiye edilen ulaşım seçeneği; ilk olarak Balgat 

Kampüsü’ne gelmeleri buradan da servislerle sempozyumun yapılacağı Merkez Kampüs’e hareket etmeleridir.  

 Ulaşım güzergahları ile ilgili detaylı haritalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. 

• https://maps.google.com/maps/ms?msid=213163561765601618208.0004d6b03e26acdbe6a2b&msa=0 

• http://mts6.cankaya.edu.tr/iletisim.htm 
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