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 SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ 

Istambuli Egyetem  

Nehéz belekezdeni egy év összefoglalásába pár oldal keretében és tudva, hogy átélt élmények leírása szinte 
lehetetlen. Törökországot és az Erasmus-t talán úgy tudnám jellemezni, hogy jót a jóval még jobb. 

Egy részről értem ez alatt, hogy az ország maga egy varázslatos hely találkozása megannyi kultúrának 
világnak és életérzésnek, valamint, hogy mint magyar ember ritkán találhatunk olyan helyet, amelyben bármi 
nemű hasonlóságot is felfedezhetünk hazánkkal. 

Más részről az Erasmus egy olyan lehetőség, amit mindenkinek kívánok, hogy esélye legyen rá. Mert ilyen 
módon hosszabb időt támogatva eltölteni egy másik országban kevésszer adatik meg. 

Hol is lehetne kezdeni… 

Talán magával az országgal, ahogy mondják is bár inkább Isztambulra a legnyugatibb kelet és a legkeletibb 
nyugat. Tökéletesen igaz majdnem, hogy az egész országra. Egyszerre jár át az érzés, hogy Ázsiában vagy 
mert európai gondolkodásnak nyomát sem találod viszont itt már a csöpögtetett kapitalizmus ott is felüti a 
fejét, mint gyom a búzatáblában. Azonban azt mindenképp elmondhatom, hogy Törökország soha nem lesz 
európai. Olyan kulturális, társadalmi és történelmi hagyatéka van, amely ezt nem teszi lehetővé. Hasonlóan 
hazánkkal azonban minket körülvesz Európa. Törökországot nem, hogy 1 év nem elég megismerni, de talán 
egy évtized is kevés lenne. Száz meg száz új arcát mutatja meg minden város ember és nap. 

Talán úgy folytatnám, hogy én miért is választottam ezt az országot. Egyszerű magyarázattal nem nagyon 
szolgálhatok, de talán úgy fogalmaznék, hogy olyan országba szerettem volna eljutni, ami a legkeletebbre 
van és azon belül is sikerült még keletebbre jutni és úgy gondolom, hogy az igazi Törökország 
megismeréséhez bele kell ugrani a mélyébe. Ha csak a felszínét kaparod meg akkor is sok mindent 
tanulhatsz és tapasztalhatsz, de messze nem eleget a lehetőségeidhez mérten.  Azt kell, hogy mondjam, ha 
újra választhatnék, ismét Törökországra esne a választásom. 

Aztán hogy az egyetemről is szó essen hisz arról is szól ez a program. A Cukurova egyetem Adana 
városában található annak is a szélén egy félszigetet foglal el és tölt ki, amely egy duzzasztott tó partján 
helyezkedik el. Az egyetemet 35 ezer diák látogatja Törökország minden tájáról. 76-ban alapították 
alapvetően fiatal intézmény. Elsőként orvosi és mezőgazdasági szakok indultak. Okai a régió az ország 
éléskamrája különleges adottságai révén, valamint, a Közel-Keletről érkező kereskedelem központja Európa 
és a főváros, valamint Istanbul felé.  Az egyetem kórháza mely szintén a kampuszon helyezkedik el országos 
szinten is elismert és a régió vezető intézménye. Mint külföldi hallgató olyan lehetőségek adódnak, amik helyi 
hallgatóknak ritkán vagy alig. Belátást nyerhet a hallgató kis utána járással, bárhova. Egyetemi laborok 
mezőgazdasági kísérletek géppark és bármi, ami a szakmai érdeklődéséhez kapcsolódik. Jómagam egy 
biotechnológiai laborban töltöttem a gyakorlatom, de terepmunkára is lehetőségem volt, valamint több 
kísérletben is teljeskörűen részt vettem. Mezőgazdaság keretein belül, amely szakirány vagy ágazat felkelti 
a hallgató érdeklődését ahhoz, ha rendelkezésre áll kölcsönös nyelvtudás, találnak megfelelő oktatót, aki 
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akár rendes óra keretében vagy pedig privát órákat adva abszolút segítőkészen áll a hallgató 
rendelkezésére. Amennyiben kísérletet kíván a hallgató maga végrehajtani adott témában szakdolgozat vagy 
diplomamunka keretében és az adott időtartam elegendő annak végrehajtásához, találhat támogatást az 
egyetemen. 

Iszonyatos vendégszeretet és segítőkészség jellemzi nem csak az egyetemet, de az egész országot. 

Ezenkívül még kitérnék a nemzetközi iroda munkásságra, bármilyen problémám is támadt akármilyen téren 
a hét 5 napján egész napos elérhetőség mellett rögtön segítségemre voltak. Toleránsan kezelték, ha 
hibáztam az egyetemi dokumentációval kapcsolatban, valamint esetleges határidőkkel. Több esetben 
előfordult, hogy problémánk merült utazásaink során vagy szállásunkkal kapcsolatban ezen esetekben is 
maximális segítséget nyújtottak akár telefonon vagy mobiltelefonon keresztül. 

Végezetül még arról ejtenék pár szót, hogy nem a menny zuhant a földre és Törökországnak hívják. Az, hogy 
nekem maximálisan pozitív tapasztalataim vannak annak köszönhető, hogy toleránsan és nyitottan álltam az 
ő kulturális és társadalmi eltéréseikhez, ahogy ezt ők is tették velem. Vendégszerető nép és önzetlen, de ha 
visszaélnek vele más arcát is megmutatja. Így azt tudom mondani, hogy ha tisztelettudó és figyelmes, 
valamint a végletekig toleránsan állunk hozzájuk, valamint az országhoz akkor életünk leg élmény dúsabb 
periódusát tölthetjük el.  


