
YAŞAMAK
SİDNEY'de



SİDNEY'DE YAŞAMAK
Sidney çok hareketli bir şehir. 100 plaja, çok 
sayıda bar ve gece kulübüne, çok sayıda 
üniversite ve koleje, Milli Parklarına ve 
birçok liman adasına ev sahipliği 
yapmaktadır. Sidney'de çok iş imkanı ve 
fırsat var. Sidney'in keyfini çıkarmanızı 
istiyoruz. Bu nedenle, iyi vakit geçirmeyi 
planlamanıza yardımcı olmak için Sidney'de 
yaşamakla ilgili birkaç detay toparladık. 

Sidney çok hareketli bir şehir. Bir 
sürü sanat, müzik, sahne 
sanatları, gece hayatı olan bol 
eğlencesi olan bir bölgedir. Aynı 
zamanda doğal güzelliği olan bir 
şehirdir.
Çok fazla güzellik ve bolca 
Instagram anı taşıyor. Sidney 
halkının sahip olduğu bu 
ayrıcalık nedeniyle
bilmeniz gereken birçok norm 
var:

SİDNEY'İN 
YAPILACAK VE 
YAPILMAYACAK 
NELERDİR?



Yapılacaklar Yapılmayacaklar
Şehirde  gece  dışarı çıkın

Milli Parklarda yürüyüşe çıkın 

Gösteri sanatları ortamının tadını çıkarın 

Limanda yelken açın

Sahilde sörf yapın ve yüzün 

Köprüye tırmanın

Kışın kayak yapın

Dağları ziyaret edin

Can Kurtaran Kulübe katılın 

Rahatlayın

Komşularınızı davet etmeden evinizde 
gürültülü bir parti vermeyin, aksi takdirde 
polisi ararlar.

Avustralya'da alkollü araç kullanmak suçtur

Uyuşturucular yasa dışıdır

Hayır hayır demektir

Milli Parklarda yerlere Çöp atmak  

Araba kullanırken hız yapma
Genel olarak, Sidney yaşamak için eğlenceli bir 
yerdir. Açık havayı, sosyal ortamı seviyorsanız 
ve fırsatlar arıyorsanız, o zaman Sidney tam size 
göre.

SİDNEY'DE EĞLENCE İÇİN

NE YAPABİLİRİZ?
Sidney çok fazla eğlence barındırıyor. Sörf yapmayı, 
denize gitmeyi, güneşlenmeyi ve yüzmeyi seviyorsanız, 
gidilecek 100'den fazla plaj seçeneğiniz var. Yüzmek, sörf 
yapmak, balık tutmak, barbeküler ve daha fazlası için 
sahiller var.

Sidney ayrıca hareketli bir gece hayatına sahiptir. Dans 
etmeyi, şarkı söylemeyi ve eğlenmeyi seviyorsanız, 
aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda büyük, 
kalabalık kulüp veya küçük butik barlar var.

Sidney'de açık hava sporları büyüktür. Sidney, milli 
parklarla çevrilidir. Yürüyüş yapmayı, ormanda bisiklet 
binmeyi ve trekking yapmayı seviyorsanız yapacak çok 
şey var.

Ayrıca bir kulübe katılabilirsiniz. Örneğin, Sidney'de 
büyük bir Toastmasters ağının yanı sıra tüm spor, sosyal 
kulüpler ve iş kulüpleri ve birçok spor kulübü var. 
Sydney'de çok eğleneceksiniz.



Evet taşınabilirsiniz. Ancak, 
eğitiminizin ilk bölümünü Sidney'de 
tamamlamanızı öneririz ve 
sonrasında eğer gerçekten 
istiyorsanız sizi Brisbane'a ya da 
başka bir kasaba'ya transfer etmeyi 
düşünebiliriz.

FARKLI BİR ŞEHİRE  
TAŞINABİLİR MİYİZ

Kurs ücretlerinizi, yeme içmenizi, kira, 
sağlığınızı ve eğlencenizi karşılayacaksınız. 
Özetle,

şu anki paketimizle yaşam bedeli 
yaklaşık yılda  25.500$ civarındadır ve bu 
haftada 491$'a denk geliyor.

Bu, Sidney'de nerede çalıştığınıza ve 

yaşadığınıza bağlı olarak değişkendir.

SİDNEY'DE 
YAŞAM 
MALİYETİ

Evet. Sidney'de canlı bir içki ortamı var, 
ancak herkes yasaların ve getireceği 
sonuçların farkında. Avustralya'da alkollü 
araç kullanımına tolerans yoktur. Etki 
altında işe gitmek yasa dışıdır. Herkesin 
içerken güvende olduğundan emin olmak 
için  sorumlulukları vardır.

Bu yönergelere rağmen, gidip 
eğlenebileceğiniz çok sayıda harika 
kokteyl barları, viski salonları, bira 
fabrikaları ve gece kulüpleri 
bulunmaktadır.

SİDNEY'DE 
İÇEBİLİR MİYİZ? 



İÇMEZSEM  
SİDNEY'DE YİNEDE 

EĞLENEBİLİRMİYİM?
Evet. Alkol kullanmıyorsanız Sydney'de 
yapacak çok şey var. Sosyalleşebileceğiniz 
çok sayıda kafe, çok sayıda sosyal kulüp, çok 
büyük sağlıklı yaşam ortamı, birçok milli 
park, ziyaret edilecek 100'den fazla plaj, çok 
büyük tekne kültürü, mükemmel bisiklet 
parkurları, çok büyük gösteri sanatları 
sahnesi ve geleneksel sanat hareketi var. 
Dışarı çıkıp Sidney'i mümkün olduğunca çok 
gezmekistiyorsanız, bunu yapmanın 
eğlenceli bir yolu, eğitim günlerinde yat 
kulüplerinden birine gitmektir. Burada, 
yatlarına birkaç saatliğine (bazen günlerce) 
yardımcı olacak birçok tekne kaptanı 
bulacaksınız.

Sidney'de mutlu ve sağlıklı olmak 
moda. Kendinizi egzersize bağımlı 
bir sürü insanlanın arasında 
bulacaksınız.
Herkes Sidney'de uzun ve mutlu bir 
hayat yaşamak ister, bu nedenle 
egzersiz, rekabet ve aktif bir yaşam 
tarzı normaldir. Sağlığınızla 
ilgileniyorsanız, Sidney çevresindeki  
külüblere katılabilir, futbol,  
triatlonlara, yüzme yarışmalara, ve 
plaj voleybol oyunlarına 
katılabilirsiniz.

SAĞLIK 
ORTAMI



Milli Parklar
Sidney, 132 Milli Park ile çevrilidir. 
Kısa bir yürüyüş yapmak istiyorsanız, 
şehirde denize bakan çok sayıda 
küçük milli park var. Tüm  gününüzü 
geçirmek istiyorsanız, daha büyük 
milli parklardan birine gidebilir 
şelaleleri, dağ eteklerini ve çok 
sayıda plajı gezebilirsiniz. Eğer açık 
havayı seviyorsanız Sidney'in Milli 
Parklarını çok seveceksiniz.

Sahiller
Sidney 100 plaja ev sahipliği yapmaktadır.

Her plaj farklı etkinlikler için kullanılır
Sörf yapmayı, yüzmeyi, dalmayı, 

şnorkelle yüzmeyi, güneşlenmeyi, 

koşmayı ve antrenman yapmayı 

seviyorsanız, plajlar tam sizin için.

Sidney halkı plajlar ortamını  
severler ve katılan yeni insanlara 
da çok misafirperverdirler.



Yelken
Sidney, her yıl uluslararası üne sahip 
'Sidney'den Hobart'a Yarışı' na ev 
sahipliği yapıyor. Ddünyanın dört bir 
yanından gelen denizcilerin fırtına 
mevsiminde en sert okyanuslardan 
birinde yarışmak için katıldıkları bir 
etkinliktir. Sidney'de katılabileceğiniz 
çok sayıda yelken kulübü var. Her 
zaman yeni üyeler ararlar ve insanlara 
nasıl yelken açılacağını öğretmekten 
mutluluk duyarlar. Sidney'den Hobart'a 
yarışına bağlantı burada
www.rolexsydneyhobart.com

FESTİVALLER
Sidney çok sayıda yıllık festivale ev 
sahipliği yapıyor. En ünlü festivallerden 
biri Sidney Mardi-Gras festivalidir. Bu 
festivaller Sidney'in gece hayatını  
dışına taşıyor ve çok fazla 
yaratıcılık.ateşliyor.

Diğer festivaller arasında Uluslararası 
Manly Sörf Festivali, Bondi Plajı'nda 
Sanat Festivali ve Randwick'te Ulusal 
Yemek Festivali. Seçilecek ve tecrübe 
edecek çok şey var.

Sidney hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.sydney.com adresine gidin.




