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Ezt a beszámolót megpróbálom úgy megírni, hogy több hasznos és használható információt 

tartalmazzon, mint a törökországi erasmusos magán élményeimet. Nem lesz egyszerű, mert 

annyi minden zsong a fejemben, hogy nem is tudom, mit érdemes és mit nem érdemes leírni, 

mert nekem mindegyiket olyan jól esik felidézni. 

A kiutazás előtt egyértelműen fontos az útlevél (én csak 5 évre szólót készíttettem), biztosítás 

(csomag-, baleset- és életbiztosítás), nemzetközi diákigazolvány (Győrben 3 helyen készítik, 

én a Vista utazási irodánál csináltattam, kb. 1500,- volt), repjegy, amiből érdemes retour-t 

venni, továbbá az oltások. Én hepatitis A és B-t kértem, gyorsított eljárásút, ami másfél, két 

hónap alatt megvan (majd egy ismétlő egy évvel később), hastífusz oltás (mindenféleképp 

ajánlom, mert a törökök sem isszák meg a csapvizet, hozzáteszem, nekem semmi bajom nem 

volt tőle, hogy néha ittam belőle, de lehet, hogy ez a hastífusz oltásnak volt köszönhető).  

Más oltást nem kaptam, volt még szó a veszettség elleni oltásról, de az orvosom azt mondta, 

hogy felesleges Sakarya-ba, szerinte inkább a délebbi tájakra utazóknak van erre szüksége. Én 

azt mondom, hogy adasd be, mert rengeteg a kóbor kutya és macska. A kutyák, mivel az 

összes UV (utcai vegyes) viszonylag nagytestűek, nagyjából, mint egy németjuhász és nem 

mindegyik van beoltva (a beoltottaknak biléta van a fülében). Többnyire kedves, hízelgő 

állatok, de láttam kutyamarakodást és sose lehet tudni, hogy melyik van éppen rossz 

kedvében, ha a közelében jársz. Nekünk incidensünk nem volt velük.  

Négyen magyar lányok mentünk ki közösen. A szállást az egyik lány találta a Facebookon. 

Vannak erasmusos csoportok, külön Sakarya-ba érkező hallgatóknak, és ott hirdetik a török 

fiatalok a lakásokat, albérleteket. Mi így találtunk egy szobát, négyünknek egy négyemeletes 

házban, eleinte 9, majd az utolsó 3 hétben 14 ott élő emberrel.  

Az utazás előtti bepakolásra egy nagy és egy kézipoggyász méretű bőröndöt vihettünk, mert 

az Austrian Airlines csak ennyit engedett. A nagy 22 kg, a kicsi 8 kg lehetett maximum. 

Odafele nem volt, de visszafele már többletsúllyal jöttem, pontosan 1 kg plusz a nagyban, 2 

kg plusz a kicsiben, de nem volt gond az isztambuli reptéren.  

Szóval a becsomagolásnál azt ajánlom, hogy tisztálkodó szereket vigyél, mert az első 

napokban nem lesz igazán idő samponokat, sminklemosókat és hasonló dolgokat venned, nem 
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is baj, ha viszel ilyeneket, mert foglalják a súlyt, haza meg úgysem hozod őket, így az ott 

szerzett holminak lesz helye. Továbbá inkább olyan ruhákat, cipőket vigyél ki, amiket nem 

bánod, ha ott kell hagyni. Egyes ruhaboltok olyan elképesztően olcsók….  

Mindenféleképp, persze nem is kell, mondjam, legyen nálad forint, török líra és euró is! Ne 

akarj a reptéren váltani, mert nagyon drága. Én 60.000 Ft-ot vittem ki új török lírában (TRY). 

Ebből a szállásunk egy részét és az első 3 nap költségeit fedezni tudtam, hisz nem az volt az 

első, hogy automatát keressünk, hanem ennivalót, vizet kellett venni. Jó is, hogy nem kellett a 

pénzfelvétellel és ATM kutatással tölteni az elején az időt.  

Én minden igazolványomat kivittem. Ne hallgass anyukádra, hogy nyugodtan hagyd otthon a 

személyidet, mert majd az útlevél pótolja. Nem! Még a lakcímkártyádat is vidd magaddal! 

Sose lehet tudni.  

Az emberek többnyire nagyon segítőkészek Törökországban. A boltosok nagy része is 

imádnivaló. Széles mosollyal fogadják az embert és örülnek, ha törökül tudsz pár szót. Ha 

pedig meghallják, hogy honnan jöttél: „ÁÁÁÁÁÁhh Macaristaaaan! Macarca!” és ezt mind 

magas szintű decibel és óóóriási mosoly keretezi. Ha németül tudsz, akkor még el is 

cseveghetsz velük. Angolra ne is számíts. Még a campuson se! Nagy divat náluk angolt 

tanulni, de mégsem tud senki. A hallgatók nagy része vagy egyáltalán, vagy nagyon töri az 

angolt. De nagyon aranyosak és bátrak, próbálnak veled beszélgetni egy olyan nyelven, amin 

nem tudnak. Díjazni kell, fogadd el a segítségüket és mosolyogj rájuk. Nagyon szeretnek 

segíteni. Nem mondják el, hogy hova hogyan jutsz el, csak fogják magukat és veled mennek. 

Nagyon közvetlenek.  

Egyébként a kollégiumot nem ajánlom, sokkal drágább, 11-kor zárják a kapukat, csak lány és 

fiú koleszok vannak. Az albérlet pedig egy igazi international koktél lehet, hogyha jól 

kifogod. Együttélésből jó és hasznos lecke, meg persze az angol és más idegen nyelvek 

gyakorlására és tanulására is kiválóan alkalmas. Ha eddig nem volt szociális életed, na akkor 

majd most lesz!  

Ne lepődj meg, itt természetes, ha hajnali 2-kor beállítanak a vendégek. Volt olyan példa 

nálunk, hogy egy este csak úgy, megjelent vagy 15 ember. Az első egy hétben egyébként nem 

tudtam megállapítani, hogy ki az, aki ott lakik a lakásban és ki az, aki nem.  

Hetekig nem tudtunk normálisan aludni a hajnalig jelen levő vendégsereg miatt, de végül is 

megszoktuk, nekem már fel sem tűnt. Hazaérve furcsa is volt napokig a csend. 

Jó, hogyha van nálad mindig valami nasi, amit a közösbe dobhatsz, mert azt értékelik. Mi 

magyarok megszoktuk, hogy akkor veszünk el dolgokat, hogyha előtte megkérdezzük szabad-

e. Legalábbis én ehhez vagyok szokva és nagyon nem esett jól, mikor kérdezés nélkül eltűnt 
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az ennivalóm a hűtőből. Ne címkézd fel, mert sértő rájuk! Ha meg akarják enni, ha rajta van a 

neved, ha nem, akkor is megfogják. Mikor erre rájöttünk már mi is használtuk más vaját, 

mustárját és a többi. Továbbá amit elől hagysz, kenyér, keksz, báááármi, ami ehető, az szabad 

préda. Ne keresd! Ha nem akarsz osztozni, dugd el, de ne legyen feltűnő, hogy magaddal 

cipeled a cukrot vagy az olajat.  

Fityiszt ne mutass, mert van olyan ronda, mintha a középső ujjadat emelnéd fel. Az 

ajtócsapkodásra is vigyázni kell, noha a magyarnak nem feltétlenül tépi meg a lelkét ez a 

dolog, a törököknek ez hatalmas gyomorszájon rúgást, óriási tiszteletlenséget jelent. Ilyen 

nálunk egyszer történt és a főbérlő nem látott a pipától két napig.  

Szóba hoznám még a müezzint, ami a napi ötszöri, a mecsetekből áradó, arabul kántált imát 

jelenti. Szokj hozzá, nagyjából reggel hatkor kezdik. Mellesleg én nagyon szerettem hallgatni. 

Hiányzik is. A másik, ami lehet, hogy furcsa, de hiányzik a dolmus is. Az a kis mikrobusz, 

ami helyi járatos buszként funkcionál. Mindig dolmussal mentünk az egyetemre. Jegyet nem 

kapsz rajta. Bárhol felvesz és lerak, ahol leinted vagy szólsz, hogy le akarsz szállni. 

Természetesen törökül. Jó, hogyha a frissen szerzett török ismerőseidtől kérsz egy 

gyorstalpaló török kurzust.  

A campus hatalmas és tavasszal gyönyörű. Rengeteg programot szerveznek. A kantinban 1,5 

líra egy ebéd, levessel, főétellel és desszerttel együtt, ami olyan 260-280 Ft körül van. Furcsa 

az étel, de nem mondanám rossznak, sőt még kedvenceim is voltak. 

A tanárok nagyon segítőkészek, ami azt illeti, az összes ott dolgozó, akikkel találkoztunk, 

mind nagyon kedvesek voltak velünk.  

Fontos az órákra bejárni, hogy lássák jelen vagy és plusz pont, hogyha érdeklődsz is órán. 

Szeretik, ha segítséget kérsz tőlük. Díjazzák, hogyha aktivitást mutatsz. De órára bejárni 

tényleg fontos. A vizsgákon és a beadandóknál a lehető legtöbb pontot összekaparják neked.  

Az elején mondogatták, hogy a telefonokat ki kell üttetni, mert két hét kint tartózkodás után 

letiltanak a külföldi hálózatról. Nos, először is nem minden telefonnal tudják ezt megcsinálni. 

Másodszor drága. Harmadszor én két telefont vittem, az egyiket kiütötték, ennek 

köszönhetően törlődtek dolgok róla és a számítógépem már nem ismeri fel, a másik 

telefonommal egész végig tudtam telefonhívást kezdeményezni és fogadni is. Egyedül az én 

telefonomat tudták kiütni. Említettem, hogy négyen lányok mentünk ki. Betti telefonját nem 

kapcsolták le kiütés nélkül se, Nikié viszont egy idő után nem működött. Összességében én 

nem javaslom ezt a dolgot.  

Ott az internet, tanítsd meg anyut és aput a skype használatára, olcsóbb, egyszerűbb. A 

magyar telefon nélkül túl lehet élni 3 hónapig, ha van neted, ez pedig az első két hétben úgyis 
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kiderül, addig meg biztosan működik a vonal. De mondom, nekem utána is használható volt a 

másik telefonom.  

A tartózkodási engedélyt körülbelül 26.000 Ft-ért kellett megvennünk. Azt hittük, hogyha a 

90 napot nem haladja meg a Törökországban való tartózkodásunk, akkor nem kell kiváltani. 

De így is kötelező volt. A duplájára nőtt az ára 2012 óta. Erre készüljetek lélekben.  

Mindent összevetve nagyon jól éreztem magam kint. Persze voltak hullámvölgyek, 

összeveszések és sértődések, de szerintem egészen jól kezeltük és viszonylag gyorsan is.  

Sajnálom, hogy csak három hónapot voltam kint és nem többet. Másfél hete vagyok itthon és 

még mindig tart a „Post-Erasmus Depression Syndrome”.  

Nem tudom, hogy hova tűnt el 3 hónap, az eleje nehezen zötyögött, a közepe természetes volt, 

az utolsó egy hónap pedig a vizsgák és beadandók időlassító hatása ellenére is úgy elszállt, 

mintha nem is lett volna. Voltam én valaha Törökországban erasmusos hallgató? Szerencsére 

a képek, az onnan hozott csecsebecsék és az a rengeteg emlék igazolja, hogy igen.  

 

Végszónak néhány kifejezés túléléshez:  

merhaba = szia 

nasilsin = hogy vagy? 

iyiyim (sen?) = jól (te?) 

inebilirmiyim = le szeretnék szállni (dolmuson hasznos) 

lütfen = légy szíves 

teşekkür ederim = köszönöm 

rica ederim = szívesem 

günaydin = jó reggelt 

iyi günler = jó napot 

iyi aksamlar = jó estét 

iyi geceler = jó éjszakát 

güle güle = viszlát 

görüsürüz = viszlát 
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Erasmus élménybeszámoló 

Törökország, Sakarya Egyetem 

Szabó Nikoletta 

Emberi erőforrás tanácsadó MA 

 

Szabó Nikoletta vagyok, másodéves emberi erőforrás tanácsadó szakos hallgató. Mivel 

az alapképzésen nem használtam ki ezt a nagyszerű lehetőséget, úgy döntöttem, 

mesterképzésen mindenképpen megpróbálom, és megpályázom az Erasmus ösztöndíjat.  

A lehetőségek közül Törökországra esett a választásom azért, mert egy olyan helyre 

szerettem volna utazni, ahol még nem jártam.  Az ország az utazás előtt is érdekelt: az ételek, 

a zene, a vallás, az öltözködés, a természet, a nyelv és természetesen maga a kultúra. 

 

A tanév kezdete előtt három nappal érkeztem meg három csoporttársammal 

Isztambulba, ahol két napot töltöttem. Már az első este megismerkedtünk a nargilével, és 

megcsodáltuk a Márvány-tengert. Vasárnap utaztunk tovább a szállásra, így a tanévkezdés 

előtt egy nappal érkeztünk meg Serdivanba. A lakótársaink elénk jöttek, és megmutatták a 

szállást, ahol a következő három hónapban laktunk. Mi szerencsések voltunk, mert az utazás 

előtt az interneten sikerült rátalálni erre a helyre. Az a tapasztalatom, hogy a keresést érdemes 

minél előbb elkezdeni, mert kiadó szobát, házat találni könnyű, de kedvező áron már nem 

annyira egyszerű feladat. A kollégium ugyan ott van lehetőségként, de egy európai embernek 

valószínűleg szigorúak a szabályai és az elhelyezés sem garantált. 

Az első tanítási napon, hétfőn reggel elindultunk az Egyetemre mindent elintézni. Itt kis 

kitérőt tennék az utazásra, mert azt hiszem, ez merőben eltér az Európában megszokottól.  Ha 

el szeretnénk jutni egyik helyről a másikra, több lehetőség közül választhatunk a városon 

belül. Egyik lehetőség a sárga taxi, amely tökéletes, ha esetleg éjjelig tart a programunk. A 

másik lehetőség a zöld busz, ami ugyan olyan, mint Magyarországon. Diákjegyet lehet rá 

venni, azonban bérletet nem. Ennek a busznak meghatározott menetrendje és megálló helyei 

vannak. Ezzel szemben a harmadik közlekedési eszköznek, a dolmusnak nincs menetrendje. 

Nevéből adódóan akkor indul, ha megtelt. Megállóhelyek vannak ugyan kijelölve, de 

valójában, ha le szeretnénk szállni, csak előre kiabálunk, és megáll. Erre a buszra sem 

árusítanak bérletet. A menetdíjat felszálláskor kell fizetni minden utazás előtt. Van diákjegy 

is, de az én tapasztalatom az, hogy az árak naponta változtak, és viszonylag magasak voltak. 

Egy út általában 1,5 líra volt, ami körülbelül 200 forintnak felel meg árfolyamtól függően. A 
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negyedik lehetőség a piros taxi, amely ugyanazon az útvonalon közlekedik, mint a dolmus, 

hasonló tarifával. A buszok körülbelül reggel öt órától éjfélig jártak, a piros taxi körülbelül fél 

kettőig. Valójában nincs is szükség arra, hogy tovább közlekedjenek, mert olyan éjszakai élet 

nincs Sakaryában, mint amit itthon megszoktunk. 

 Aki hajnalig tartó vad bulikat vár az Erasmus félévétől annak ez a város nem jó 

választás. Bulik természetes vannak, de korán kezdődnek, és hajnali egy körül véget érnek. A 

zene nekem nagyon tetszett, ugyanis a legújabb clubzenéktől a török zenéig minden féle 

zenére táncolhattunk.  Van azonban más szórakozási lehetőség is. A három hónap alatt 

számos házibuliban jártunk. Ha már a buliknál tartunk, megemlítem, hogy volt szerencsém 

kétszer Isztambulban és egyszer Kocaeliben, Izmitben is megtapasztalni az éjszakai életet.  Itt 

a buli hajnalig tartott és itt külföldi és török zene szólt vegyesen.   

A kitérő után írnék az iskoláról is, ami szintén más, mint amit itthon lehet látni. A 

kampusz hatalmas és gyönyörű. Nem is iskolához, inkább egy mini városhoz tudnám 

hasonlítani, ahol a fodrásztól kezdve a fénymásolón át a mecsetig minden megtalálható. Az 

egyetem egy dombon van, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílt a Sapanca tóra. Az épületek és a 

termek modernek, a tanárok barátságosak, a diákok segítőkészek voltak. Az órák számomra 

izgalmasak és hasznosak voltak.  Negatívum viszont, hogy kevesen beszéltek angolul, és az 

ügyintézés lassú volt. A tanulmányi szerződést egyszer kellett módosítani, de szerencsénk 

volt, mert az előző szemeszterben voltak olyan hallgatók, akiknek ötször kellett. Nem ritka, 

hogy az emberek késnek, esetleg valami nem a megbeszéltek szerint alakul, de ezeket a 

kellemetlenségeket kompenzálja a törökök kedves természete és segítőkészsége.  

Az itteni szemeszter annyiban különbözik a Magyarországitól, hogy itt van egy félévi 

vizsga is, nem csak év végén. A két vizsgaidőszak mellett vannak ún. short examek is, otthoni 

feladat és e mellett sok esetben prezentálni is kell. Nem kell megijedni, nem kell éjt nappallá 

téve tanulni, de az órákon lehetőleg ott kell lenni és aktívan részt venni, valamint érdemes 

minden kiadott feladatot időben elkészíteni.  

Úgy tapasztaltam, hogy itt közvetlenebb a tanárok kapcsolata a diákokkal. Nem egyszer 

fordult velünk is elő, hogy az oktató meghívott teára ügyintézés közben. Ezeket a 

lehetőségeket érdemes kihasználni, mert itt meglátásom szerint az emberi kapcsolatok 

fontosabbak, mint nálunk. 

Természetesen az Erasmus félév nem csak a tanulásról szólt. Tervem volt a 

lehetőségeimhez mérten minél több helyre ellátogatni. Voltam Isztambulban, Ephesos-ban, 

Sirince-ben, Pamukkale-ban, Kocaeli-ben és Alanya-ban. Érdemes még Ankarát, Bursát és 

Izmirt megnézni. Ha tenger közelében szeretnétek lenni, akkor jó hír, hogy Izmit körülbelül 
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30 percre van Sakaryától busszal. Ugyan mikor én ott voltam, fürödni nem lehetett, a part 

gyönyörű volt. E mellett Izmitben sok a látnivaló, úgyhogy megéri odautazni.  

Annak ellenére, hogy csak három hónapot töltöttem kint, a céljaim között szerepelt, 

hogy a török nyelvet alap szinten elsajátítom. Ez a célom részben teljesült. A mindennapi 

életben elboldogulok, de szókincsem egyelőre még kevés. E mellett törekedtem az angol 

nyelv bátrabb és hatékonyabb használatára, amelyre adódott is alkalmam. Az utolsó célom 

volt a kultúra mélyebb szintű megismerése, mely azt hiszem, teljes mértékben teljesült. Úgy 

érzem, nem csak megismertem, de meg is szerettem ezt az országot, a kultúrát és az 

embereket. 

 

Végül szeretném tapasztalataimat megosztani, valamint hasznos tanácsokat adni a 

jövőben kiutazóknak. 

 

Utazás előtti teendők: 

 Útlevél készíttetése, tanuló vízum készíttetése: ehhez szükség van körülbelül 60 

euróra, fényképre és meghívólevélre) 

 Biztosítást kötni: Érdemes nem csak betegség esetére megkötni, hanem a 

különböző értékekre is. (Nagyon fontos) 

 Felvenni a kapcsolatot a buddy-val. Ő egy „barát” akit az egyetem jelöli ki, de 

ha nem működik a kapcsolatfelvétel, akkor kiérkezést követően mást jelölnek ki. 

 Lakáskeresés: Szállás 350-600 líra + rezsiért van. 

 Repülőjegy lefoglalása: Ezt is érdemes korán megtenni, és több légitársaság 

ajánlatait megnézni, mert az árak akár óránként is eltérhetnek. Aki az osztrák 

határ mellett lakik, annak lehet, kedvezőbb Bécsből indulnia. 

 Kicsi, könnyű ajándékok beszerzése, amit majd a barátaidnak, segítőidnek tudsz 

adni hazajövetelkor. 

 10 darab igazolványkép készíttetése: Lehet Törökországban is, de egyszerűbb 

itthon, mert meggyorsíthatja az ügyintézést. 

 Pakolás: azt javaslom, bármennyire csábító telepakolni a bőröndöt, kevesebbet 

pakolj, mint a megengedett, mert nem fogsz tudni ellenállni a csábításnak, és 

minden bizonnyal néhány új szerzeménnyel gazdagodsz majd.  

 

Kint tartózkodás alatt: 
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 Felkeresni az Erasmus irodát és egyeztetni a learning agreement-et, valamint a 

további teendőket. 

 A tanárok felkeresése: Mikor már a learning agreement végleges, akkor érdemes 

felkeresni az oktatókat főleg akkor, ha korábban tervezed a hazajövetelt.   

 Tartózkodási engedély beszerzése a rendőrségen: Ezt a kiérkezést követő 30. 

napig meg kell tenni. Az engedély ára körülbelül 200 líra.  

 A ruhák és az élelmiszerek árai alacsonyabbak, mint Magyarországon. Megéri a 

menzán ebédelni, mert az étel jó, olcsó és itt vacsorázni is lehet. 

 Ki kell próbálni:  

o bazár, ahol kötelező alkudozni. Még ha nem is egyszerű, érdemes pár 

török szót megtanulni, főleg a számokat, mert előfordulhat, hogy rosszul 

adnak vissza a nagy forgatagban. 

o hamam: török fürdő 

o nargile: vízipipa 

o mozi: A legtöbb film angol nyelvű. Nekem nagy meglepetés volt a film 

közepén a tíz perces cigarettaszünet. 

o Ételek, italok: Kóstoljátok meg a teát, főleg az almásat, a kávét 

lokummal (édesség), az ayrant (sós, joghurtos ital, szinte minden étkezés 

alkalmával fogyasztják), a salepet (fahéjas, tejes ital) a baklavát, simitet, 

pişmaniye-t, kebabot és döner kebabot, islak hamburgert, a pidét, a 

lachmacunt (török pizza) és a çiğ köftét.  

 Az alkohol és a cigaretta meglehetősen drága, de sok helyen árusítanak. 

Disznóhúst nem fogyasztanak, be lehet szerezni ott, ahol él keresztény közösség 

(pl. Isztambul). 

 Utazni: nagyon sok szép hely van Törökországban, ezért érdemes egy kis pénzt 

félretenni. Az egyetemen lehet találni szervezett utakat nagyon kedvező áron.  

 

Hazautazás előtt: 

 Elintézni a papírokat az Erasmus irodával 

 Elköszönni az oktatóktól 

 Ellenőrizni a járatot a légitársaság honlapján (előfordulhat, hogy történt 

járatmódosulás), vagy jegyet venni 
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Hazaérkezést követően: 

 Leadni a papírokat az iskolában 

 Megírni az élménybeszámolót 

 Tartani a kapcsolatot a kinti barátokkal 

 

Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket Törökország iránt, és tanácsaimat 

hasznosnak találjátok majd. Amennyiben bármilyen kérdésetek lenne, személyesen is állok 

rendelkezésetekre.  

És végül csak annyit osztanék még meg veletek, hogy véleményem szerint ilyen 

lehetőség általában csak egyszer adódik az életben, ezért érdemes kihasználni.  


