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FAKULTETA 
Povezava do spletne strani univerze: http://www.yeditepe.edu.tr/?&language_id=2  

in pravne fakultete: http://law.yeditepe.edu.tr/en  

• Nahaja se na azijski strani Istanbula, izven azijskega 
centra. 

• Campus sistem – vse fakultete so na enem mestu, 
znotraj obzidja, študentom so na voljo tudi študentski 
domovi, bazen, fitnes, trgovine, banka, pošta, menze… 
vendar nič od tega ni pretirano poceni. 

• Campus ima svoj krožni avtobus. 

• Za študente na izmenjavi skrbi mednarodna pisarna, 
konkretno Cihan Atmaca 
(http://international.yeditepe.edu.tr/contact/ ), za zadeve v zvezi s 
študenti prava je zadolžen Efe Direnisa. 

http://www.yeditepe.edu.tr/?&language_id=2
http://law.yeditepe.edu.tr/en
http://international.yeditepe.edu.tr/contact/


IZKUŠNJA NA FAKULTETI 

• Zahteva se prisotnost na predavanjih, vendar do tujih 
študentov niso tako strogi kot do domačih. 

• Tudi sicer so profesorji in delavci naklonjeni tujcem, vendar 
razen s profesorji komunikacija v angleščini večinoma ni 
mogoča . 

• Izpiti so precej lažji kot doma, prakticirajo tudi take-home 
princip izpitov. 

• S papirologijo se ukvarjajo dlje, kot bi si študenti morda želeli, 
tudi pridobivanje podatkov s strani medn. pisarne je včasih 
dolgotrajno, vendar je takšen pač turški tempo življenja. 

• Vsak študent ne dobi svojega buddyja (tutorja), saj jih je 
premalo, vendar so izjemno ustrežljivi in prijazni ter 
organizirajo mnoge aktivnosti. 
 
 
 
 



BIVANJE 

• Možnost bivanja v domovih, vendar tega ne priporočam – 
pravila so zelo stroga (npr. obiski v sobi sploh niso 
dovoljeni), cena je višja kot večina najemnin… Možno pa je 
bivati v domu zgolj prvih nekaj dni, da študent najde 
stanovanje. 

• Večini je bolj ustrezalo bivati v centru azijskega dela 
(Kadikoy), oddaljenega okoli 45 min z avtobusom, saj se v 
okolici campusa praktično nič ne dogaja, da pa se dobiti 
sobo tudi v neposredni bližini campusa. 

• Avtobus Kadikoy-Atasehir (Yeditepe) vozi na 10 min. 
• Z azijskega letališča (Sabiha Gokce) vozi avtobus do 

Kadikoya, nato prestopiš do campusa. 
• Z letališča Ataturk je pot precej zapletena, sploh ponoči. 
 

 



TURČIJA IN ISTANBUL 

Zgolj nekaj informacij za boljšo predstavo: 

• Status je nekoliko nižji, zato je predvsem hrana cenejša, sploh sadje 
in zelenjava na bazarju-tržnici. 

• Nekatere dobrine pa so zaradi davkov dražje (alkohol, cigareti).  

• Najemnine so v podobnem rangu kot v Ljubljani. 

• Država je zelo raznolika, priporočam čim več raziskovanja! 

• Mesto je ogromno, pripravite se na veliko vožnje z javnim 
prometom, ki pa je odlično organiziran (metro, avtobus, minibusi, 
metrobus, trajekt… ) in ga plačuješ s študentsko kartico. Žal se 
večina javnega prometa ustavi ob 00.00, takrat se poslužiš 
alternativnih oblik.  

• Večino muzejev pokrije kartica, ki jo kot študent dobiš za cca 7 EUR. 



LJUDJE 

• Večinoma ne razumejo angleško, a so kljub temu, sploh do turistov, 
prijazni in zmeraj pripravljeni pomagati. 

• Zmeraj je dobro, če daš vedeti, da nisi turist ampak študent – torej 
praktično domačin . 

• Predvsem dekleta iz Evrope smo moškim zelo zanimiva, zato znajo 
biti nekoliko vsiljivi, vendar po mojih izkušnjah nikoli nesramni ali 
celo nevarni. 

• Kulturni šok je velik, ljudje so veliko bolj ležerni, vendar v nekaterih 
stvareh precej drugačni od nas, zato se je treba včasih prilagoditi, 
npr. izogibati se političnim temam v javnosti, včasih obleči daljša 
oblačila (sploh za oglede) 

• Vera ima še zmeraj zelo pomemben vpliv na vsakdanje življenje, kar 
je potrebno upoštevati in spoštovati. 

• Kljub drugačnosti smo se počutili sprejete in bolj varne kot v 
marsikateri evropski prestolnici. 
 
 



OSTALE INFORMACIJE, 
ki se mi zdijo pomembne/zanimive 

• Pred odhodom se pozanimajte o zadnji praksi glede pridobivanja 
dovoljenja za prebivanje, predvsem v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem. 
Dobro je tudi, da si na spletu že pred rezervirate termin na policijski 
postaji, sama sem čakala 3 mesece. Link za rezervacijo: 
http://yabancilar.iem.gov.tr/ikamet.html (e-randevu) Več info: 
http://turkey.usembassy.gov/residence_permit.html (ne bo dolgo ažurno!) 

• Voda iz pipe ni pitna! (ne poskušajte sreče). 
• Bodite previdni s taksisti - kot v vseh velemestih poskušajo turiste 

dobesedno “prinesti okoli”. Sploh za daljše razdalje se vnaprej 
pozanimajte, kakšna je realna cena (Google ve). 

• Za mestni prevoz, ki je na začetku največji strah vseh tujcev, obstajajo 
mobilne aplikacije. 

• V centru mesta se nahaja Erasmus MeetingPoint, kjer se zvečer srečujejo 
študenti vseh univerz in kjer so tudi cene študentu prijazne.  
 
 
 

http://yabancilar.iem.gov.tr/ikamet.html
http://turkey.usembassy.gov/residence_permit.html


Moj splošni vtis je izjemno pozitiven, tako glede 
mesta, kot ljudi, kulture… vendar pa univerza 
morda ni najprimernejša za tiste, ki bi želeli v času 
izmenjave resno poglobiti svoje znanje prava.  

 

Za vse dodatne informacije se brez zadržkov obrnite 
name.  

 

Želim vam najlepšo možno izkušnjo Erasmusa! 

 


