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Isztambulról általánosságban 

Gyakorlatomat Törökország legnagyobb városában Isztambulban töltöttem, melynek területe nagyjából 
háromszorosa Budapestének és több mint 8-szor többen, körülbelül 16-17 millióan lakják. A Boszporusz csatorna két 
partján helyezkedik el, azok a törökök, akik ismerik Budapestet, előszeretettel vonnak párhuzamot fővárosunkkal, mely 
szerint nálunk a Duna, náluk a Boszporusz szeli ketté mindkét ország legnagyobb városát. Az emberekről általánosságban 
elmondható, hogy kedvesek és messzemenően segítőkészek, kezdetben nem tudtam sokat a szokásaikról és napi 
rutinjaikról, viszont abban a kevésben is, amit tudtam inkább a negatív részek domináltak, ezzel szemben megérkezve és 
elkezdve élni közöttük rákellett jönnöm, hogy a legtöbb negatív gondolat alaptalan vagy jelentéktelen volt. Isztambul 
nagyjából olyan Törökországnak, mint Budapest Magyarországnak, messze a legnagyobb és legfejlettebb városa, emiatt 
a beszámolóm szinte kizárólag Isztambulra értendő, ugyan is vidékre, legfőképp az ország keleti részébe utazva teljesen 
más körülményekkel szembesülhetünk. 

Noss, akkor néhány konkrét dolog az emberekről és a városról… Általánosságban elmondható, hogy senki nem 
beszél angolul, a helyzet nagyjából olyan siralmas, mint nálunk. A fiatalabb egyetemista generáció többé-kevésbé ismeri 
a nyelvet, viszont nagyrészük nem mer megszólalni vagy csak az alapvető mondatokat használja, ebből adódóan az utcán 
vagy a boltban helyi nyelvismeret hiányában nehéz útbaigazítást vagy segítséget kérni, a hivatalos ügyintézésről meg ne 
is beszéljünk. Nehéz… Ez relatív… Ha valaki szeret activitizni és legfőképp jó is benne, akkor nincsen lehetetlen, ugyan 
is a törökök nagy része nyitott a kommunikációra még akkor is, ha nincs meg a közös nyelvismeret. Ez egy nagy piros 
pont részükre, akárkit is kérdeztem meg kintlétem során, mindenki mosolyogva próbált a segítségemre lenni, előfordult, 
hogy egy kis boltban kértem útbaigazítást, és az eladó egy rögtönzött térképet rajzolt számomra pontos utcanevekkel 
nagyjából 20 percnyi séta távolságig (megjegyzem pontos volt és működött is). Az emberek kedvesek… Magyar ésszel 
szokatlan, hogy a vásárban sétálva és nézelődve ismeretlenek meghívnak teára (szőke kékszemű lányok fokozott 
előnyben J ), rendszeresen kínálnak apró kóstolókkal, a világ legtermészetesebb dolga, hogy a piacon kirakott 
termékeket (magvak, gyümölcsök) megkóstoljuk, egy étterembe beülve ajándék teát kapunk (igen-igen, nagyon szeretnek 
teázni és kávézni, büszkék is rá nagyon… A teájuk tényleg finom, na de a kávé… Tessék majd megkóstolni…), és ha 
sikerül 10-15 perc alatt a főnökkel jó barátságot kialakítanunk, akkor az sem példa nélküli, hogy ingyen volt az aznapi 
vacsoránk. 

Sokan óva intettek, hogy legyek nagyon óvatos főleg esténként, mert bármi megtörténhet. Könnyen 
megtámadhatnak, kirabolhatnak, belefuthatunk tüntetésekbe ahol a rendőrség indokolatlanul agresszívan lép fel 
(vízágyúk, könnygáz esetenként gumilövedék), de szerencsére nekem semmiféle negatív tapasztalatom nem volt. Senki 
nem kötött belém vagy lopta el bármimet, tüntetésbe pedig nem futottam bele (kis odafigyeléssel könnyen elkerülhető) 
hiába zajlottak a legnagyobbak tőlem 2 metrómegállónyira, pont akkor, amikor megérkeztem és semmit nem ismertem a 
városban. 

Közlekedés… Haha, budapesti dugók… Tömött buszok és udvariatlan emberek… Haha, Gondold el a 
legnagyobb dugót, amiben részed volt Budapesten és képzeld el minden nap (metró és villamos!!!). Gondold el a 
legközömbösebb embert a buszon és képzeld el, hogy mindenki olyan. Nem szól be, nem haragszik meg, ha véletlen 
rálépsz a lábára vagy meglököd, de ő is azt fogja tenni. Na nem azért, mert baja van veled, hanem azért mert nem 
érdekled. Hatalmas város 17 milliónyi emberrel… Gondold el, több mint másfélszer annyian, mint Magyarországon egy 
nagyobb megyényi területen… Annyi inger ér minden nap, hogy nem tudnak mindenkivel foglalkozni és egy idő után már 
nem is akarnak, mindenki megy a saját dolgára. Kresz? Haha… Valahol papíron, amikor a jogosítványt megszerezték. 
Annyi elmondható, hogy a piros lámpánál megállnak, de elsőbbség adás akár a zebrán vagy az autósok között nem létezik, 
a gyakorlatban nincsenek közlekedési szabályok. Ott mész át a legnagyobb sztrádán a rendőr előtt ahol akarsz, az már a 
saját felelősséged, hogy ésszel mérlegeld a veszélyt. Eleinte érdekes volt, de már megszoktam, és kis odafigyeléssel 
nincs is ezzel baj, a közlekedést mondhatom, hogy megkönnyítette számomra, nem kell lámpát, zebrát vagy buszmegállót 
keresni (mert bárhol felszállhatsz a buszra). 
Hasznos információk/tanácsok a mindennapokra 

Repülőút 
Ha már az előbb a közlekedéssel fejeztem be... Szerencsére a Wizzair 2013 augusztusában elkezdett járatokat 

indítani Budapest-Isztambul viszonylatban, ezért előfordulhat, hogy szinte ingyen utazol… A legolcsóbb jegy, amit láttam 
10 euró, azaz 3000 forint volt… Basszus, 3000 forint… Budapestről Debrecenbe a legolcsóbb jegy a koszos vonaton 3 
óra 34 perc zötykölődésért 3 950 forint. Na ha nagyon szerencsés vagy 10 euró és 1 óra 55 perc repüléssel leszállhatsz 
Isztambulban, de ha épp kiemelt időszakban utazol (ami valljuk, be őszi szemeszter esetén előfordulhat, de tavaszinál 
nem) akkor is 20-40 euróért szinte bármikor találsz jegyet. 
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Isztambulon belüli közlekedés 
És ha már leszálltál Isztambul 2 reptere közül az egyiken… Első dolgod, hogy kilépve a reptér ajtaján körbenézel, 

és nagyon figyelsz az autókra! Mert erősebbek nálad és elütnek… Ezután valahogy el kell jutnod a szállásodra, erre 
alapvetően 3 opciód van. 

•   A legegyszerűbb és egyben legdrágább a taxi. Csak akkor használd, ha nagyon sok 
a csomagod vagy egyáltalán nincs ötleted, hogy hogyan is kéne utaznod. 

•   Létezik egy buszos cég, amely kimondottan arra szakosodott, hogy az ország 
különböző reptereiről a legközelebbi városba szállítsa az utasokat (és vissza). Ezzel Isztambul nagyobb 
csomópontjaira juthatsz el, fehér modern busz, az oldalán nagy betűkkel feliratozva, hogy „HAVATAS”. 

•   A harmadik az isztambuli BKV azaz IETT. Modernek, tiszták és kényelmesek a 
buszaik, szinte mindegyiken van légkondi (sőt, utaztam olyanon is ahol USB port -.-), nagy pofon volt 
ám szembesülni, hogy mi a fejlett európai Budapestünkkel elbújhatunk mögöttük ilyen téren… Papír 
alapú jegy nem létezik, amennyiben használni szeretnéd a járatokat 2 lehetőséged van. Vagy veszel 
zsetont, amit ne vegyél, mert drága és pont ugyan annyi energiába telik megvenni, mint az úgynevezett 
„istanbulkart”-ot. Ez egy olyan plasztikkártya, mint amit a legtöbb nyugat vagy észak európai városban 
használnak. Vannak hasznos mobil alkalmazások, amivel nagyon könnyen megtervezhetjük, hogy 
honnan hova hogyan érdemes utazni. 

Mivel a város hatalmas és sűrűn előfordulnak dugók, ezért a legtöbb esetben hosszú utazási időre kell felkészülni, 
az 1-2 órás tömegközlekedés teljesen normálisnak számít. Ezért cserébe viszont széles körben válogathatunk az 
elfoglaltságok közül, vásárlásra, szórakozásra, nézelődésre számtalan lehetőség kínálkozik.  
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Vízum és tartózkodási engedély 
Mivel Törökország nem Európai Uniós tagország, még utazás előtt Magyarországon tanulói vízumot kell 

igényelni. Az Andrássy úton a Hősök teréhez közel van a török konzulátus, vinned kell egy igazolást arról, hogy tanulni 
mész ki (nekem az ERASMUS szerződés elég volt), egy igazolást arról, hogy van utasbiztosításod, az útleveled és 1 
darab fényképet, majd megigényled- nekem már másnapra meg is volt a vízum. Ne tévesszen meg, hogy 2014 
márciusában eltörölték a magyarok számára a turistavízum szükségességét, mivel tanulni mész és feltehetőleg több mint 
90 napra, ezért muszáj tanulói vízumot igényelni. 

Ha kijöttél, 30 napon belül online időpontot kell foglalnod az illetékes szervnél ahhoz, hogy tartózkodási engedélyt 
igényelj, ezt is muszáj megtenni, nem elég a vízum megléte! Nem szükséges, hogy az időpontod 30 napon belülre essen, 
viszont az nagyon fontos, hogy 30 napon belül lefoglald! 

Telefonhasználat 
Három választásod van: 

•   A magyar SIM kártyád használod a magyar telefonodban és horror árért telefonálsz 
(nem vicc, ismerek olyat, aki ezt csinálta…) 

•   Veszel egy török telefont és egy török SIM kártyát, majd használod minden gond 
nélkül. 

•   A saját nem török telefonod akarok használni török SIM kártyával (ami ugye logikus 
lenne…). Na, ez szívás… Merthogy ilyet nem lehet csak úgy csinálni… Terrorista veszély van meg 
kontroll… A telefonod regisztrálnod kell és a török SIM kártyát hozzá kell párosítanod a regisztráció 
során a telefonodhoz. Bizony-bizony, ez már más rendszer, mint nálunk, ráadásul egy külföldi személy 
csak 1 darab külföldi telefont és azzal 1 darab SIM kártyát regisztrálhat és használhat. Rossz dolog, 
drága dolog, de ha ezt akarod nincs választásod. Ha úgy döntesz, hogy regisztrálod, akkor 
nyomatékosan ajánlom, hogy úgy csináld, ahogy én most leírom, mert senki nem tudja (se a mobilcégek, 
se a rendőrök, se a bankok), hogy hogyan is kell a gyakorlatban, viszont nekem így működött! 
Nevetséges, de tényleg így van, én 3 napig szenvedtem a tanácsaiktól, amíg végül egy másik diák 
segített… 

1.   Menj el egy rendőrségre és mond meg, hogy regisztrálni szeretnéd a 
telefonod. Lemásolják az útleveled, majd ha szerencséd van azonnal vagy 1-2 napon belül 
kapsz egy papírt. 

2.   Ezzel a papírral és az útleveleddel menj el egy „tax office”-ba (adóhatóság 
vagy mi…), és ott is mond meg, hogy a telefonod szeretnéd regisztrálni. Itt megmutatják, hogy 
hol kell majd fizetned. Befizeted a díját és elteszed az erről szóló bizonylatot. 

3.   A rendőrségen kapott papírral, a tax officeban kapott fizetési bizonylattal és 
az útleveleddel menj el egy mobilszolgáltató üzletébe (Vodafone, AVEA, Turkcell – előzőleg 
tájékozódj, hogy számodra melyik szolgáltató csomagja a legmegfelelőbb, utólag NEM tudsz 
már szolgáltatót váltani!!!). Itt mond el újra, hogy regisztrálni szeretnéd a telefonod és vegyél 
egy SIM kártyát… Elkérnek minden papírt, itt is fizetni kell, és lám- sikerült is a dolog. 

4.   Ha ezt az egészet nem teszed meg és a nem török telefonodba beleraksz 
egy török SIM kártyát, akkor pár héttől pár hónapig terjedő időszakig használhatod (szerencse 
kérdése, hogy pontosan mennyi), majd letiltják, és nem lesz választásod, regisztrálnod kell. 

Összességében mindenről elmondható, hogy nem bonyolultak az ügyek, csak elsőre, amikor nem tudod 
mit, hogy kell csinálni, akkor lehetetlennek tűnik és kétségbeejtő. De megvan mindennek a maga logikája és 
ügymenete, csak hozzá kell szokni… J 
Kultúra 

Nagyon jóóóóó! Gyönyörű épületek, parkok és múzeumok. Diákként lehetőséged van kiváltani egy 
múzeumkártyát, amivel sok helyre ingyen vagy sokkal olcsóbban juthatsz be. Nézz képeket és videókat, Isztambul a 
mesék és csodák városa! Hatalmas és megannyi elképesztő építmény található itt, merőben más stílusban, mint amihez 
európai fejjel hozzászoktunk. Egyszer mindenkinek látnia kell a várost, a következő oldalon a személyes kedvencem, a 
Hagia Sophia látható J 
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Azok a piszkos anyagiak 
Nagyáltalánosságban elmondható, hogy körülbelül akkora költségekkel számolni, mintha otthon élnénk, van, ami 

drágább van, ami olcsóbb, mint Magyarországon, a konkrét árak, amiket írok 2014 júniusában aktuálisak. Lakást vagy 
szobát bérelni sokkal drágábban lehet, külföldi diákoknak alapból drágábban kínálják. Központi részen szobát 500-700 
lírától a csillagos égig, külső részeken kicsit olcsóbban találhatunk. Hiába drágább nem javaslom távol lakni az 
egyetemtől/munkahelytől vagy a központtól (ha ezek távol esnek, egymástól választani kell, vagy egyetemre, vagy a 
belvárosba utazol sokat), mert a már említett borzalmas közlekedés sok bosszúságot okozhat. Gyorséttermek minden 
sarkon előfordulnak és olcsóak is, boltban élelmiszert szintén nagyjából magyar árakon vásárolhatunk. Ruhafélét 
olcsóbban kaphatunk, mint itthon, a közlekedés valamennyivel drágább. A reptérről az említett HAVATAS járattal 13 líráért 
utazhatunk a belvárosba, az IETT-n (isztambuli BKV) 2 órán belül minden átszállás során csökken az út ára, diákoknak 
az első alkalom 1,15 líra, a második 0,45, a harmadiktól minden átszállás 0,4 líra (teljes árnál az első út 2,15, a második 
1,45 és fokozatosan csökken). Lehetőség van havi „bérlet” (Mavi kart) kiváltására, diákoknak 77 líráért (teljes ár 170 líra), 
így 200 alkalommal utazhatunk 1 hónapon belül, nekem egyszer sem sikerült az összes alkalmat elhasználnom. Ami 
fontos, hogy eleinte csak azt vegyük, meg amire mindenképp szükségünk van, az első hetekben tapasztaljuk ki az árakat, 
mert a legtöbb helyen – főleg a turista központokban átakarnak verni! Az éttermekben számoljuk össze, hogy mekkora 
összeget kell fizetni, pofátlan módon képesek többet kiszámlázni. A vízum kiváltása Magyarországon ingyenes, viszont 
Törökországban a tartózkodási engedélyért 50 lírát kell fizetni. Amennyiben regisztrálni szeretnéd a telefonod, úgy az 
sincs ingyen, a rendőrségi papír kiváltása nem kerül pénzbe, a „tax office”-ban 119,5 lírát, a mobilszolgáltatónál 40-50 lírát 
kell fizetni. A telefon és mobilnet díja nagyjából megegyezik a mi árainkkal, viszont ha sokat beszélsz/sms-ezel, akkor 
olcsóbban találhatsz csomagot, mint otthon. A vodafone-t egy török sem ajánlotta, az AVEA olcsó, a Turkcell drága, de 
állítólag megbízhatóbb, mint a többi szolgáltató. A már említett diák múzeum kártya, ha jól tudom, 30 lírába kerül, ezzel 1 
évig a legtöbb múzeumot ingyen vagy nagy kedvezménnyel lehet meglátogatni, amennyiben érdekelődsz az effajta kultúra 
iránt, úgy mindenképpen érdemes megvásárolni J 
Szakmai gyakorlatom 

A törökök nagyon kényesek a tanulmányi eredményükre, náluk jóval nagyobb jelentősége van egy gyengébb 
vagy erősebb osztályzatnak, mint nálunk, ennek megfelelően a középiskolai eredmények meghatározóbbak az egyetemi 
felvételi során, mint hazánkban. Emiatt viszont objektívebben is lehet mérni az országon belüli egyetemek rangsorát, 
ugyan is könnyen felmérhető, hogy mely egyetemre milyen eredménnyel jutnak be a diákok, ezt mindenki nyomon követi. 
Nekem volt szerencsém a gyakorlatomat Törökország legjobb felsőoktatási intézményében, a Boğaziçi egyetemen 
eltölteni. A campusok nagyon szépek, az iskola jól- magyar szemmel kimondottan jól felszerelt. Egymástól körülbelül 1 
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kilométerre 3 campus található, mind a háromnak szép parkjai és környezete van, az egységek között ingyenesen 
használható iskolabuszok ingáznak 10-15 percenként. 

Gyakorlatom során az egyetem laboratóriumában kellett kísérleteket végeznem egy kutatáshoz kapcsolódóan. 
Különböző hulladékok összetételét vizsgáltuk, hogy aztán következtethessünk arra, hogy pontosan milyen folyamatok 
mennek végbe bennük a hulladéklerakó telepeken, hogyan lehetne őket hatékonyabban hasznosítani. 

A professzorom, aki alá tartoztam és a közvetlen munkatársaim kimondottan kedvesek és segítőkészek voltak, 
a munka nem volt megterhelő, amennyiben bármi miatt szabadnapra volt szükségem gond nélkül elengedtek. Ami zavaró 
volt, hogy ők kicsit máshogy gondolkoznak az idő felhasználásáról. Inkább egész nap bent vannak, beszélgetnek és 
halasztgatják a munkát, ezzel szemben én inkább letudtam volna minél gyorsabban és mentem volna a dolgomra. Emiatt 
néha volt konfliktusunk, én szerettem volna tervezni az időmmel, de ezt nem tették lehetővé, akkor kellett dolgozni, amikor 
ők szerették volna. Valamilyen szempontból ez természetes, nekem kell igazodni hozzájuk, de azért bosszantó is, amikor 
1-2 órát várok a semmiért vagy számomra teljesen feleslegesnek tűnő dolgokat értelmetlennek tűnő sorrendben csinálnak. 
Ezt leszámítva minden tökéletes volt és ez sem eget rengető probléma, egy multi cégnél valószínűleg a legkisebb gondom 
is nagyobb lett volna ennél J 
Összefoglalás 

NAGYON JÓÓÓÓÓ!!!!!!!! Tanulmányokra, tapasztalatszerzésre, új kultúra megismerésére a legjobb választás!!!! 
Az időjárás jó, az emberek kedvesek és segítőkészek, a negatív dolgok leginkább a kulturális különbségekből adódnak, 
amiket kellő nyitottsággal rövid időn belül megszüntethetünk. A város ELKÉPESZTŐ!!! Mindenkinek javaslom, hogy 
amennyiben teheti, ne egy hozzánk hasonló nyugat európai országot válasszon gyakorlati helyéül, hanem ha már 
újdonságot szeretne, merjen nagyot váltani és jöjjön Isztambulba! Új kultúrát és a miénkétől merőben eltérő szokásokat 
és életfelfogást élhettek meg, biztos vagyok benne, hogy senki nem fogja megbánni! Jó egyetemet választva az oktatás 
vagy gyakorlat itt is jó minőségű, mediterrán országról lévén szó sok európai országénál lazább a munkamorál (ami 
ERASMUS diák esetében nem hátrány…), a város bármelyik európai nagyvárossal felveszi a versenyt mind kulturális 
mind szórakozási lehetőségek terén, sőt, véleményem szerint sokat le is köröz, mindezeket töredéke költségből. 
Tekintettel arra, hogy Isztambul kelet és nyugat kapuja, rengeteg diák érkezik Ázsiából és a tengerentúlról is. Míg 
Európában az ERASMUS program dominál, amit ugye csak európaiak használhatnak, addig Törökországba Ázsiából is 
pontosan ugyan annyian, ha nem többen érkeznek. Emiatt sokkal szerteágazóbb ismeretségek köttethetnek, könnyen 
megismerhetünk Kínából, Thaiföldről Szingapúrból, vagy egyéb olyan igen távoli helyről érkező diákokat is, akik nálunk 
csak elvétve vagy kis számban fordulnak meg. 

Amennyiben kérdésed lenne vagy segítségre lenne szükséged, úgy nyugodtan keress fe. Gyertek Isztambulba! 
J 


