Élménybeszámoló Törökországból –Anadolu Egyetem
Egy félév Erasmus-os diákként a varázslatos Törökországban. Következzen egy kis beszámoló
mire érdemes figyelni, mit érdemes megnézni.
Nagyon megszerettem ezt az országot, mert az emberek nagyon segítőkészek, kedvesek és
zavarba ejtően vendégszeretők. Sajnos bennem is élt egy sztereotípia, hogy milyenek a
törökök (az alapján, akikkel eddig találkoztam Ausztriában és Németországban) és pozitívan
csalódtam. A diploma félévem előtti szemesztert töltöttem el Anadolu Egyetemen
Eskisehirben, ami az ország közepén található.
Utazás: Isztambulba érkeztem meg, az egyetemnek is van saját reptere, de oda drágábbak a
jegyek. Azért is Isztambult választottam, mert először jártam ebben az országban, így egy
kései nyaralás is volt nekem az iskola előtt. Ebben a városban érdemes a belvárosban szállást
foglalni, mert különben rengeteg idő elmegy a közlekedésre. Chillout Papidollu Hostelt
választottam, szuper tetőterasza van, ahonnan látni lehet a Hagia Sophia-t és a Kék
Mecsetet. Érdemes otthon mindenkinek előtte tájékozódni, hogy tud eljutni ahova akar,
mert az egész városban csak pár helyen látni utcatáblákat. Remek és gyors közlekedési
eszköz hajó, ami egész nap közlekednik. Jó, ha van nálunk apró pénz, mert beengedő
kapukon tudunk a hajóállomások területére bejutni, ami apróval működik. Ha vonattal
akarunk az országban közlekedni, akkor vagy a neten kell jegyet foglalni (ez kicsit 1x
nehézkes) vagy különböző jegyirodákban tudunk jegyet venni. A netes vásárlásnál az indulás
előtt 4-5 órával hamarabb fel kell venni a jegyedet. A vonatok és buszok nagyon gyorsak,
kényelmesek és tiszták. Ha busszal szeretnél menni, több társaság közül is választhatsz, ezek
közül a Pamukkale a legjobb. Sok társaságnál ingyen kapsz kávét, szendvicset stb.
Étel, ital: Sehol se igyál csapvizet! A törökök is sokáig forralják a teavizet, te is ezt csináld.
Kávé helyett ők általában teát isznak. Ez nagyon erős, az alján ők is hagynak egy kis teát.
Általában vízzel öntik fel fele-fele arányban. Disznó és pulyka húst csak elvétve lehet venni.
Én mindig olyan helyen vásárolok tengeri herkentyűket, ahol látom, hogy a helyiek is esznek.
Az alkohol drága, a bor általában nagyon rossz.
Élet: Magyaroknak ki kell váltani a vízumot a nagykövetségről ez 1-2 nap alatt megvan,ehhez
az eredeti meghívó levél kell az egyetemtől, igazolványkép kell. Amikor megérkezel a
célvárosba akkor ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiváltani, de ebben segítenek az
egyetemen. Az ország elég bürokratikus, mindenhova rengeteg igazolványkép kell ( nekem
16db kellet, nem tudom minek). A telefonodat két héten belül regisztrálnod kell, különben
kikapcsolják (igazából te nem tudsz senkit hívni), de ebben is segítenek neked az egyetemen.
Nincsenek kötelező oltások, de én a jobb félni, mint megijedni híve vagyok így kértem
Hepatitis A, B elleni oltást.
Egyetem: Az egyetem óriási, mindennel felszerelt, minden van és jó tanárok tanítanak. Az
egyetem amerikai mintára épült, olyan, mint egy önálló város, van saját kórháza, mozija,
színház terme. Mindenhol tavacskák, virágok szökőkutak. Itthon bútortervezést tanulok, de
kint grafikát választottam. Nekem úgy tűnt, hogy a grafikán sokkal felkészültebbek a tanárok,
mint a product design szakon. A műhelyek maximálisan felszereltek, mindenhol technikusok
segítenek a munkádban. Egy félév alatt 2x van év közben vizsgaidőszak.
ESN által szervezett utakon érdemes részt venni, mart nagyon jók szoktak lenni. Nagyon sok
programot szerveznek az erasmuszos diákoknak, a wellcome day-től a búcsú buliig. Vannak
budy-k akik a félév alatt mindenben segítenek neked. A tanárok csak arkadas-nak (barátnak)
hívják a diákokat. Majdnem az összes tanár beszél angolul, a diákok között ez már elég

változó. Te külföldi diákként nem lakhatsz kollégiumban (nem is kár, mert rengeteg szabály
van, főleg a lányokra vonatkozóan), általában segítenek neked albérletet keresni. Vigyél jó
magyar pálinkát ennek nagyon örülnek és nagyon jó ajándék is.
Miért is jó választás Törökország? Mert itt ki jössz az Erasmus-ösztöndíjból, szemben a
Skandináv országoktól eltérően. Jó a kaja, rengeteg helyre elmehetsz, síelhetsz vagy a
tengernél nyaralhatsz. Mindenkit csak biztatni tudok, hogy az Anadolu Egyetemet válassza az
erasmus-félévében.
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