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Törökország, Sakarya Egyetem 

 

Petus Ilona vagyok, jelenleg harmadéves turizmus - vendéglátás hallgató. Tavaly 

ilyenkor (2011 februárjában) még csak érlelődött bennem a gondolat, hogyan is állítsam fel 

rangsoromat azon a bizonyos jelentkezési lapon. Átgondolván a lehetőségeimet, egy olyan 

országra esett a választásom, melyről úgy gondoltam, hogy az valami egészen más lesz, 

merőben mást tartogat, mint amit eddig Európa bármely országában láttam, tapasztalhattam. 

Számomra nem ez volt az első alkalom, hogy egy hosszabb időtartamot külföldön tölthettem, 

ezért mérvadó volt az is természetesen, hogy hol nem jártam még, mi az, amit még nem 

ismerek, de szívesen megismernék. Ez pedig Törökország volt, annak kultúrája, vallása, 

misztikuma, turizmusa, a török emberek mindennapjai, életvitelük, szokásaik, az egyetemi 

életbe való betekintés és még sorolhatnám. Nos, igazán nem könnyű feladat 3 és fél hónapot 

pár oldalban összefoglalni. Kezdhetném azzal, hogy „azt sem tudom, hol kezdjem…” De azt 

hiszem, a legelején…  

Miután megtörtént az elbírálás és hatalmas örömmel vettem tudomásul, hogy a 

következő, őszi szemesztert kint tölthetem Törökországban, elkezdődött az ügyintézés, 

szervezkedés. A kinti egyetem is, illetve a mentorom is felvette velem a kapcsolatot. A 

mentor ugyebár az a személy, aki az adott Erasmus diák kint létét segíti, akinek a mentora. 

Legyen itt szó lakáskeresésről, bármilyen jellegű problémáról, ami éppen az Erasmus diákot 

foglalkoztatja. Ő az, akihez lényegében bármikor fordulhatsz, hiszen felelősséget vállal érted. 

Én egy nagyon aranyos török lányt kaptam mentorként, aki szintén volt Erasmus diák 

(Angliában), így tisztában volt vele, nekem nagyjából mire lehet majd szükségem. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen ismertem olyan diákot is, akinek sajnos nem ilyen 

készséges mentor jutott, mint nekem.  

Nem csak ebben voltam szerencsés, hanem abban is, hogy még mikor itthon 

tartózkodtam Magyarországon, sikerült lakást találnom, ahová kiköltözhettem. Ez azért 

számít nagy dolognak, mert igazából a kinti Erasmus iroda nem felelős a diákok 

elszállásolásáért, így neked kell utána járni a dolgoknak, neked kell szállást találnod, ami 

valljuk be, nulla török nyelvtudással és ismerősök nélkül - ha nem lenne a mentor - lehetetlen 

lenne. Így aztán felvettem a kapcsolatot egy török illetve egy másik, francia Erasmusos 

lánnyal, akikkel aztán egy lakásban éltünk. 

Az oktatás szeptember 19-én kezdődött, így jobbnak láttam, ha már előtte egy héttel 

kiutazom, hogy a teendőimet még az egyetem megkezdése előtt el tudjam intézni. Szeptember 

12-én szállt fel a gépem a Liszt Ferenc repülőtérről. Itt találkoztam a másik magyar lánnyal, 

akivel együtt utaztunk Törökországba Erasmus ösztöndíjjal.  

Végre eljött az a nap, amit már annyira vártam! Budapesttől Isztambulig 1 óra 50 perc 

volt a repülőút, ami kellemesen telt. Miután megérkeztünk Isztambulba, Sakaryaig még egy 

két órás buszút várt ránk. Sakaryaban már vártak minket a buszállomáson, a török illetve a 

francia lakótársam, segítettek a nagy csomagjaimat cipelni. (Meg kell hagyni, 3 és fél hónapra 

nem csak egy bőrönddel érkeztem)   

Itt az állomáson egy helyi járatra szálltunk fel, a „dolmus”-ra, merthogy így nevezik a 

buszt, ami ott közlekedik. Most pedig verjük ki a fejünkből azt a képet, ami bennünk él a 

városi buszokról, ugyanis a dolmus (jelentése törökül: tele) valami egészen más jelenség.  

Régebbi típusú, 15-20 fős mini buszokra gondoljuk, amik sötétben kék vagy piros fénnyel 

világítják meg az utas teret, és amin minden egyes alkalommal fizetni kell, ugyanis nincs 

bérlet, de még buszjegyet sem kap az utazó, egyszerűen csak fizet. (Nem éppen nevezhető 

olcsónak, kb. 1,20 líra egy út ára egy diáknak.) Az a személy pedig, hogy ellenőr, a dolmuson 

ismeretlen. A busz ott áll meg, ahol leintik az út szélén (habár megállók léteznek) és ott tudsz 



leszállni és akkor, amikor szólsz a sofőrnek, mondjuk, hogy: „Durakta!”  Egy kissé furcsa 

volt az elején ez a közlekedési mód és habitus, de egy idő után hozzászokott az ember, mint 

ahogy minden máshoz.  Estére már az ideiglenes kis szobámat el is foglalhattam, sőt aznap 

kóstoltam meg az igazi török kávét. Ettől aztán hajnal 3-ig nem tudtam aludni, majd a hajnali 

6-kor megszólaló müezzin imára való hívására fel is ébredtem… Jó kis első éjszaka   

Első programjaink között szerepelt a város, a környék illetve az egyetem felderítése. 

Számunkra először rejtély volt, hogyan juthatunk el az egyetemre például. Mivel igazából azt 

sem tudtuk, merre induljunk, megkérdeztünk egy török férfit, aki a házunk előtt parkolt, aki 

aztán – annak ellenére, hogy egy szót nem beszélt angolul – elvitt minket autóval, megmutatta 

hol is van az egyetem pontosan. Számomra már itt az első napokban megmutatkozott a török 

emberek közvetlensége és segítőkészsége, ami persze nagyon jól esik egy külföldinek.  

Az egyetem tehát egy domb tetején terült el és mikor először láttam, valójában 

rácsodálkoztam, hogy mennyire másképp van értelmezve itt az a fogalom, hogy kampusz. 

Nevezhetjük mini városnak is, akkora területen húzódik és annyi minden megtalálható ott. 

Először is egy kapun kellett keresztül haladni, ahol őrök álltak és csak azokat engedték be, 

akik diákkal rendelkeztek, vagy ha épp nem diákok voltak, akkor jó indokkal kellett 

rendelkezniük ahhoz, hogy egyáltalán beengedjék őket az egyetem területére. Mindegyik 

szaknak külön épülete volt, így gyalog elég hosszadalmas lett volna bejárni az egyetem 

területét. Volt olyan alkalom, hogy mi is busszal mentünk A-ból B-be a kampuszon belül. 

Megtalálható volt továbbá egy sportpálya, edzőterem, egy hatalmas menza, teniszpályák, 

mecset, buszpályaudvar, gyorsétkezde, posta, papír-írószer bolt, kávézó, internetezésre 

szolgáló, számítógépekkel teli épület, és még fényképész is. A legjobban viszont az tetszett, 

hogy a Sapanca tó ott terült el a domb lábánál és az egyetemről gyönyörű kilátás tárult elénk a 

tóra. Maga a légkör is teljesen más volt, mint itthon. Ott a menzán hangos zene szólt a 

földszinti aulában, ahol a diákok biliárdozhattak, csocsózhattak, play station-nel játszhattak. 

Itt tényleg minden a diákokért volt. A menzán már 1,5 líráért meg tudtunk ebédelni, ami 

átszámítva kb. 180 Ft-ot tesz ki. Így érthető volt, hogy mindenki ott akart ebédelni, és hogy 

miért kígyóztak a sorok a pultokhoz minden nap. Az egyetem jellege tehát nekem nagyon 

tetszett, az Erasmus iroda viszont elég lassan dolgozik odakint és minden egy kis időbe telik, 

úgyhogy türelmesnek kell lenni (bár nem csak az Erasmus irodával, de úgy általánosságban a 

török emberekkel) és lehetőleg mindent a lehető leghamarabb intézni, hogy az időből, 

határidőkből ne fusson ki az ember, mert hajlamosak odázni a dolgokat, vagy éppen csak 

lassan dolgozni. Nem az erősségük a gyorsaság a törököknek, az egyszer biztos! Az 

órarendem is harmadik változtatás után vált véglegessé, mert mindig akadt valamilyen 

probléma az órákkal kapcsolatban. Ezt viszont ellensúlyozza a kedvességük, segítőkészségük, 

amit mi is – külföldi diákok – nem egyszer tapasztaltunk meg. 

Egy héten 3 napot töltöttem az egyetemen, kedd – szerda – csütörtöki napokon voltak 

óráim. Nagy előadó teremmel nem rendelkezik az egyetem, leginkább szemináriumi órákat 

tartanak, aminek eléggé családias hangulata volt. Kb. 60 Erasmusos diák tanulhatott abban a 

szemeszterben a Sakarya Egyetemen. Nagy részük spanyol volt, akik leginkább egy nagy 

csoportot alkottak és együtt „bandáztak” és kevésbé keresték más diákok társaságát, bár 

néhányukkal jól kijöttem. Voltak rajtunk kívül lett, lengyel, német, olasz, cseh, szlovén, 

francia és román Erasmusosok. Én leginkább a másik magyar lánnyal, a franciákkal (ugye egy 

közülük lakótársam is volt), a románokkal, illetve a török ismerőseimmel töltöttem a legtöbb 

időmet. Velük jártam kirándulni, szórakozni, mindennapjaim legnagyobb részében velük 

voltam. Apropó szórakozás. Nos, Törökországban ez is más.  Ki gondolta volna… Sakarya 

egy elég konzervatív város, így nem rendelkezik sok szórakozó hellyel. Legtöbbjüknél előre 

kell jegyet foglalni, ha szórakozni megy az ember. Általában olyan 9-10 óra felé kezdődnek el 

a bulik, de csak hajnali 1-ig, jobb esetben 2-ig tartanak. Persze Isztambulban teljesen más a 

helyzet, számtalan szórakozási lehetőséggel várja a helyieket és turistákat egyaránt.  



Persze a tanulás, szórakozás mellett maradt idő kirándulásokra, utazásra, felfedezni 

Törökország csodás világörökségeit, tengerparti városait, eldugott varázslatos helyeit. Ezeket 

az utakat mind busszal tettük meg, a vasút nincs igazán kiépítve, viszont busszal minden 

pontja elérhető az országnak. Persze nem mondható egy 10 órás buszút éppen kényelmesnek, 

viszont innivalót: kávét, teát, üdítőt mindig kap az utas - az út hosszától függően akár 

többször is -, illetve egy kis harapnivalót is, na de az élmény volt az, ami minden 

kellemetlenségért kárpótolt. 

Jártunk a Fekete-tengernél: Amasrában és Safranboluban, Izmitben, Iznikben, 

Bursaban, az Égei-tengernél: Izmirben, Çanakkaleban, Trójában, ahová minden vágyam volt 

eljutni. Majd jött a Földközi-tenger. November közepén döntöttünk úgy, hogy elutazunk az 

ország déli részébe. Mondanom sem kell, az őszi kabátot a strandpapucs és a bikini váltotta 

fel. November közepén, 27 fokban mártóztunk meg nem egyszer a frissítő tengerben, 

Antalyaban, a turistaparadicsomban. Itt délen jártunk még Eğidirben, a világhírű, hófehér 

mésztufagátoknál: Pamukkaleban, Denizliben, a bibliai Epheszoszban, Törökország 

legépebben megmaradt ókori romvárosában. Decemberben ellátogattunk Kappadokiaba, ami 

olyan volt, mint egy mesebeli vidék. Tufahegyekbe vájt ókeresztény barlangtemplomok, 

barlanglakások, földalatti lakások, szokatlan formájú ormok, kihunyt vulkánok, 

tündérkéményeknek nevezett sziklatornyok, mély völgyek látványa tárul elénk. Leírhatatlan 

élményben volt részünk az alatt a pár nap alatt, amit ott töltöttünk. Mi magunk is egy ilyen 

barlanglakásban vettünk ki egy szobát, ahol a mendemonda szerint Jimi Hendrix is eltöltött 

egy éjszakát.  

Természetesen Isztambul sem maradhatott ki a sorból, az ország legnagyobb városa. 

Ide többször is ellátogattunk, hiszen rengeteg a látnivaló, többek között az Hagia Sophia, Kék 

Mecset (Sultanahmet Dzsámi), az Elsüllyedt Palota (Yerebatan Saray), ami egy földalatti 

ciszterna, a híres Fedett Bazár, a Boszporusz híd, a Taksim, a bevásárló utca, ahol rengeteg 

szórakozó helyet, kávézót, éttermet és bárokat is találunk. Jártunk fenn a Galata toronyban is, 

melynek tetejéről lenyűgöző kilátás nyílik a városra, a Boszporuszra és Márvány-tengerre 

egyaránt. 

Lenyűgözött az ország sokszínűsége, az emberi ésszel felfoghatatlanul régi, római kori 

építmények, a csodálatos természeti képződmények, világörökségek, az isztambuli kelet és 

nyugat keveredése, a hihetetlenül kedves emberek, a vendégszeretetük, a fenséges ételek, 

italok, zenék. Ezek mind hatalmas értékkel bírnak számomra. Talán még most is 

rácsodálkozom arra, hogy mennyi mindent láttam, hány helyen megfordultam, mennyi 

mindent megtapasztaltam, és hány embert megismertem. Néhányukban pedig igaz barátokra 

leltem, a reptéren pityeregve búcsúztunk egymástól. Akárhányszor visszagondolok erre a 3 és 

fél hónapra mindig azt a következtetést vonom le, mennyire szerencsésnek mondhatom 

magam, hogy ennek részese lehettem. Életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez, és 

teljesen biztos, hogy még most tavasszal visszatérek és meglátogatom a kint hagyott 

barátokat, ismerősöket, akik annyira a szívemhez nőttek.   

 

 

 

Hasznos tanácsok: 

 

Utazás előtti teendők: 

- útlevél készíttetése ( 5 éves 7 500 Ft)  

- tanuló vízum, amihez szükség van 60 euróra, fényképre és meghívólevélre 

- biztosítás – nagyon fontos!  



- lakáskeresés, mentor segítségével (kollégiumot már nem adtak Erasmusosnak) – kb 

500-600 líra + rezsi, de lehet már 750 líráért is bérelni egy olyan lakást, aminek az 

árában már a számlák is benne vannak, tehát ez egy fix ár, akármennyit is fogyasztasz 

- repülőjegy lefoglalása (kb. 45 000 – 55 000 Ft körül mozog)  

 

Kint tartózkodás alatt: 

- felkeresni az Erasmus irodát, egyeztetni a learning agreement-et 

- tartózkodási engedély beszerzése a rendőrségen (149 líra) 

- ruházkodás, étel, ital, szórakozási árak kb. mint Magyarországon, az ételek talán 

valamennyivel olcsóbbak, a menzán érdemes ebédelni és még vacsorázni is lehet 

- bazárokban kötelező alkudozni  arra is figyeljünk, nehogy „lehúzzanak” minket! 

- feltétlen próbáljuk ki: a teát, a kávét, az ayrant (sós, joghurtos ital, nyáron kellemesen 

hűsít), a salepet (édes, tejes, fahéjas ital) a baklavát (édesség), a kebabot és döner 

kebabok különböző fajtáit, az islak hamburgert, a pidét, a lachmacunt (török pizza), és 

az én nagy kedvencemet: a çiğ köftét   

- az alkohol meglehetősen drága és disznóhúst sem fogyasztanak, mivel muzulmán 

ország 

- közlekedni: dolmussal vagy piros autókkal – városon belül, városon kívül: 

leghatékonyabb a busz, viszont a vonat rendkívül olcsó (feltéve, hogy megközelíthető 

a város vonattal ) 

 

Hazautazás előtt: 

- elintézni a papírokat az Erasmus irodával: igazolás, hogy ott töltötted a szemesztert, 

illetve a vizsga jegyeket tartalmazó dokumentum 

- elköszönni a megszeretett országtól, barátoktól és ismerősöktől  nem éppen 

könnyű feladat!  

 

 

Remélem sikerült felkeltenem sokak érdeklődését Törökország iránt! Természetesen 

személyesen is állok rendelkezésre, ha valakinek megfordulna a fejében, hogy 

Törökországban szeretne Erasmusos hallgató lenni. Ilyen lehetőség csak egyszer adódik az 

életben, használd ki! Én csak ajánlani tudom, a többi rajtad áll…   

 

 

 

 

Petus Ilona  

TURAN III. 



Törökország  

Sakarya = Adapazari 
 

Szerencsésnek érzem magam mivel az őszi szemesztert Törökországban tölthettem az 

Erasmus ösztöndíj jóvoltából. Nagyon sok új tapasztalattal gazdagodtam. Ha szeretnél világot 

látni, megismerni egy másik kultúrát, más mentalitású, gondolkodású embereket, illetve ha 

szeretnél látni egy csodálatos országot, akkor csak ajánlani, tudom Törökországot. (egyetlen 

hátránya, hogy angol nyelvtanulás szempontjából nem a legjobb hely mivel a tanárok is csak 

tanult nyelvet beszélnek és nem egészen jól, ugyanakkor a szakszavak közül sokat így is meg 

lehet tanulni.) A törökök nagyon kedvesek, segítőkészek bár nekünk negatív tapasztaltunk is 

volt, mivel általában sok mindent csak ígérgetnek, hogy majd megteszik, aztán ez nem 

következett be, de ez inkább csak a diákokra jellemző. Minden városban a turistákat nagyon 

szívesen fogadják, örülnek nekik, megkérdezik honnan jöttünk kik vagyunk, mit csinálunk 

Törökországban.  

 

Kiutazás előtt: 

- Még itthon kell vízumot csináltatni Pesten, a Nagykövetségen. (ha vidéki vagy, akkor meg 

kell nekik mondani, hogy messziről jöttél, oda kell menni nyitásra és 2 óra múlva, még aznap 

megkapod a vízumot. 

- A vízum ebben az évben 60 Euróba került 

- Majd a törököknél is kell kérni tartózkodási engedélyt, de ebben a kinti egyetem segít. (azért    

   is kellett, kb. 175 lírát fizetni) 

- A legjobb, ha az ember felveszi a kapcsolatot a mentorával vagy csatlakozik a 

facebookon az Erasmusos Sakaryás közösséghez. (Én ezen keresztül találtam szállást.) 

Kiutazás előtt fontos, hogy a szállás meglegyen, ha már van mennie valahová az 

embernek onnan már később könnyebben költözhet. A kollégiumba nem érdemes 

menni, mert drágább, mint az albérlet illetve egy összegbe kell kifizetni a díjat. 

- A repülőjegyet érdemes minél hamarabb megvenni és oda vissza útra, mert úgy sokkal 

olcsóbb. 

 

Pénz: 

- 1 líra (TL) kb 120 Ft / 1 Euró = 2,5 líra 

- Nekem a pénz a szállásra és az étkezésre elég volt (szűkösen) 

- Az árak nagyjából olyanok, mint itthon az élelmiszereknél van, ami kicsit drágább, 

viszont a ruhák jó minőségűek és olcsóbbak általában 

 

Nyelv: 

- Érdemes egy két szót megtanulni törökül, a buszozáshoz, mivel kisbuszuk van, ami 

iránytaxiként működik és csak ott áll meg ahol kérik, illetve le kell inteni. A törökök 

(mint ahogy a magyarok is) nagyon szeretik, ha a külföldiek tudnak egy két szót az 

anyanyelvükön. 

Pl. Legyen szíves megállni! Köszönöm, 1 diákjegyet 

 

Egyetem: 

- Az egyetem hatalmas, tulajdonképpen kampusza van, ahol található posta, bankok, 

papírbolt, éttermek, fényképész, busz állomás, autóval lehet benne közlekedni. 

- A hegytetőrőlkilátás nyílik a Sapanca tóra nyílik, csodálatos. 

- Minden Tanszéknek külön épülete van, amiben található kisebb nagyobb büfé, 

asztalokkal, székekkel. 



- Van egy nagy étterem ahol 1,50 líráért lehet ebédelni (az étel nem a legjobb, nem sok 

és nem valami változatos, de 3 fogásos és nagyon olcsó) 

- Van konditerem, uszoda, amit minimális bérleti díj ellenében lehet használni. (12 

alkalom = 15 líra) 

- A tanárok angolul csak alapszinten beszélnek, illetve a saját tantárgyuk 

szakkifejezésein kívül nem nagyon beszélnek angolul.  

- A vizsgák hasonlóak az itthonihoz nekem csak írásbeli volt,inkább olyan mintha zh-t 

írtam volna, nem vészes, a tanárok rendesek. 

 

Múzeumkártya: 

- Az egyetemen ugyanúgy adnak diákigazolványt, ha az megvan, utána érdemes utazni, 

körbenézni Törökországban, mert a diákigazolványra ki lehet váltani az úgynevezett 

Múzeum kártyát, ami a török állampolgároknak jár. Ezt a kártyát a Világörökség 

részeként számon tartott helyeken lehet kiváltani 

- A kártya felmutatásával ingyenesen lehet látogatni ezeket a múzeumokat, illetve a 

legtöbb helyen kedvezményt adnak a belépőjegy árából. 

 

Utazás: 

- A távolsági buszokon nem lehet, diákjegyet venni, illetve helyjegyet kell venni, ha 

nincs több hely, akkor csak a következő busszal lehet menni. Ezeken a buszokon 

adnak sütit, teát, lehet filmet nézni vagy zenét hallgatni.  

- A vonat jóval olcsóbb, viszont nagyon sokan vannak rajta és kevésbé kényelmes 

- A kisbuszokon nincs bérlet, amikor felszáll, rá az ember akkor kell fizetnie, mondani 

kell, hogy diák az illető és fizetni kell (átlagosan 1,25líra), de buszjegyet nem adnak.  

 

Úti célpontok melyeket feltétlenül látni kell: 

 Isztambul (arra érdemes több hétvégét is rászánni) 

 Pamukkale (lenyűgöző hely, kihagyhatatlan) 

 Kappadokia (min. 3 nap) 

 Északi part (Saffranbolu, Amasra) 

 Trója (Canakkale) 

 Antalya (általában még októberben is jó idő van, bátrabbak a 

tengerben is fürödhetnek) 

 Bursa 

Ezek azok a helyek ahol én is jártam, és csak ajánlani tudom, de ezen kívül az útikönyvek 

még nagyon sok helyet említenek, hiszen Törökország területe hatalmas az embernek csak 

pénzzel és idővel kell bírnia.  

 

Ételek, italok: 

- Főleg a gyors ételeiket ismertem meg, hiszen az ott is olcsóbb. 

- Muzulmán ország lévén Törökországban nem fogyasztanak disznót. Helyette rengeteg 

marha- illetve bárányhúst esznek. Csirke is megtalálható náluk, de ők nem nagyon eszik 

(inkább a turisták), pulyka nagyon nincs is.  

 - A zöldségeik, gyümölcseik nagyon jók, érdemes a piacra menni, olcsóbb és ízletesebb is.  

- A kebab nagyon népszerű náluk (nagyon sok helyen csinálják, azért érdemesebb a kicsit 

drágábbat választani az általában jobb minőségű is.) Főleg marhahúsból csinálják, de 

csirkéből i s készítik, és zöldség is van benne, lehet kenyérbe kérni, tésztába tekerve vagy 

tálba is. 

- török pizza: vékonyabb mint az olasz típusú, de sokkal fűszeresebb 



- baklava: sütemény féle melynek olyan a tésztája, mint a rétesnek, tömény cukros diós 

töltelék van benne és a teteje cukor sziruppal van leöntve. Egyet elég, ha vesz az ember 

annyira tömény, de nagyon finom.  

- ayran = író sós tejszerű készítmény nagyon szeretik a gyors ételek mellé is azt adják. 

- rengeteg teát is isznak, aminek meg is adják a módját, a teaivás náluk szent és sérthetetlen, 

addig, amíg nem itták meg, nem csinálják a dolgukat. Talán még többet is isznak belőle, mint 

ma az angolok.  

- török kávé: erős, finom kávé, de a vége nagyon zaccos. 

- szalep: Ezt mindenképpen ki kell próbálni. Az orchideának a gyökeréből, készítenek port és 

azt főzik fel tejjel, illetve fahéjat is tesznek bele. (nem lehet nagyon importálni külföldre). 

 

Remélem sokan kedvet kaptatok Törökországhoz, számomra egy jó élmény volt, melyre 

szívesen emlékezem vissza. Mindenkinek sok sikert kívánok a pályázáshoz 

 

 

Takács Eszter 


