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Predhodne opombe:

• Predstavitev je namenjena študentom, ki se odločajo za izmenjavo v Istanbulu.

• Sam sem tja odpotoval v oktobru 2020, a z namenom raziskovanja za magistrsko nalogo, tako da uporabnih
informacij v zvezi s predavanji žal nimam, a vseeno upam, da bom lahko v pomoč pri drugih zadevah.

• Pozor: v mojem času je bila omogočena izmenjava tudi za magistrski študij, vendar sem po poizvedovanju
izvedel, da so predavanja samo v turščini! Sicer ponudijo angleške predmete iz 1. stopnje, v kolikor se naša
fakulteta strinja z njimi.

• Ker sem odpotoval v času Covid-19, znajo biti nekatere informacije specifične za ta čas. Npr. vsa predavanja so
potekala online. Zna se zgoditi, da se kakšen predmet ne izvaja v predvidenem semestru (pri meni je odpadlo
Migracijsko pravo). Predavanja na pravni fakulteti (čeprav bi se morala začeti na polovici oktobra) so se
zamaknila za slabe 3 tedne.

• Poleg tega je turška lira v tem času padla na rekordno nizko raven (1€ = 9TL), kar naj se upošteva pri navedenih
cenah. (Pri dvigu denarja je zaradi provizij vseeno treba biti pozoren (nekateri zaračunajo tudi do 8%). V redu (tj. brez provizij) banki sta HSBC
in Halkbank. Bankomati vedno ponudijo angleški jezik, večina tudi opozori, da banka ne zaračuna ali zaračuna, tako da si lahko premisliš).



Istanbul:

- Največje evropsko mesto, zato se pripravi na veliko vožnje z
(dobrim in raznolikim) javnim prevozom. Promet je seveda
kaotičen.

- Veliko muzejev in znamenitosti. Z muzejsko karto prideš
poceni skozi večino, vstop v mošeje je zastonj.

- Na ulicah je veliko potepuških psov in mačk, za katere pa
lepo skrbijo.

- Ljudje so večinoma zelo prijazni in odprti. Angleščina ni
najboljša, a se da vse zmeniti. Ne škodi biti pozoren na znane
tourist scams.

- Je malo kulturnega šoka, a se hitro navadiš. Osebno sem se
ves čas počutil zelo varno.

- Voda iz pipe žal ni pitna. Je pa izredno popularna dostava na
dom, da ti ni treba vlačiti iz trgovine vsak dan.





Prihod:
Ko priletiš na Istanbul airport (je na evropski strani), bo najceneje priti do centra mesta z Havabus
avtobusi, ki se nahajajo v 2. kleti. Poglej, v kateri del mesta želiš, in kupi karto na okenčku, stane
okoli 3€, vožnja traja dobro uro. Avtobusi v Turčiji so na splošno zelo udobni in poceni. Načeloma se
odsvetuje uporaba taksijev v Istanbulu, vendar je vse odvisno od tečaja, meni se ni zdelo drago,
moraš pa seveda biti pozoren na taksimeter.

Ko si enkrat v Istanbulu, boš potreboval turško sim kartico (nismo več v EU, zato so mobilni podatki
dragi), ter njihovo Urbano – Istanbulkard, s katero lahko poceni potuješ z avtobusi, tramvaji,
podzemno železnico in trajekti.

• SIM kartica:

Ponujajo jih na letališču, vendar je sodeč po informacijah z interneta dražje, kot če nabaviš v samem
mestu, zato sem se tega držal tudi sam. Na voljo imaš 3 operaterje, Turkcell je največji, v redu je še
Vodafone. V mestu greš v poslovalnico, poveš, kakšen mesečni paket želiš (za zmanjšanje uporabe
podatkov priporočam, da si doma predčasno snameš lokalen zemljevid Istanbula na Google maps
ter turščino na Google translate, oba ti bosta prišla prav). Cene variirajo, jaz sem za 10 GB plus nekaj
klicev in smsov dal okoli 7-8€. Če ti zmanjka podatkov, greš enostavno po nov paket oz. to storiš vsak
mesec, ko poteče.

V kolikor je tvoje bivanje v Turčiji daljše od 120 dni, je potrebno svoj telefon registrirati, drugače ne
bo več deloval. Stane okoli 200€, če se temu želiš izogniti, moraš kupiti telefon v Turčiji (oz. SIM
vstaviti v nov telefon za 120 dni).



• Istanbulkard:

V Erasmus office boš zaprosil za študentsko
verzijo (ki poceni prevoze naredi še cenejše),
vendar bo to najverjetneje trajalo dober
mesec, zato si boš moral osnovno nabaviti sam.
Na srečo je dokaj enostavno: ob
avtobusnih/metro/trajekt/tramvaj postajah so
ponavadi postavljeni rumeni avtomati. Na njih
izbereš angleški jezik, nato vidiš, da ponuja
kartico za 6TL. Avtomat denarja ne vrača,
presežek bo naložen na kartico. Če zmanjka
denarja za vožnje, enostavno polniš na istih
postajah (ali kioskih) – kartico položiš na
avtomat in vstaviš denar (ne sprejema
kovancev).



Fakulteta se nahaja v starem delu mesta, zelo blizu Velikega bazarja. Določen del
stavb univerze (glavna stavba, Erasmus office, pa tudi pravna fakulteta in
pripadajoča knjižnica ter študentska menza, kjer so obroki res poceni, žal pa je bila
med mojim obiskom zaprta) so obdani z obzidjem, vstopiš lahko čez dva vhoda
(glavni na Beyazit square je res veličasten), kjer je treba preko varnostnikov.



Pogled na univerzo, ko vstopiš iz Beyazit
square. Za stavbo se nahaja pravna
fakulteta.



Dokumentacija:

Načeloma vsa navodila prejmeš po emailu, vendar bom vseeno napisal,
kako je potekalo pri meni. Naj te ne prestraši. 

Začne se že v Sloveniji. Za študij v Turčiji rabiš študentsko vizo, ki je
zastonj. Na spletni strani turške ambasade v Ljubljani moraš izpolniti
podatke, nato si na določen dan povabljen na obisk (je nasproti
Gospodarskega razstavišča). Tam vzamejo dokumente ter potni list in
povejo, kdaj prideš nazaj.

Ker evropsko zavarovanje v Turčiji ne deluje, bo potrebno skleniti
zavarovanje za tujino (sam sem v Generali za eno leto in zavarovalno
vsoto 50.000€ dal 70€), lahko pa se odločiš, da boš zavarovanje sklenil v
Turčiji. Če si ga v Sloveniji, zavarovalnico prosi za polico v angleščini, za
lažje dokazovanje.

Ostale stvari boš urejal v Turčiji, ko prispeš, večinoma preko Erasmus
office. Kako do tja: če vstopiš čez vhod na Beyazit square, bo stavba
takoj na tvoji levi. Ko vstopiš v stavbo (glej sliko), prav tako zaviješ levo in
se spustiš po stopnicah navzdol, kjer te (spet) na levi čaka pisarna. Za
nas je zadolžen gospod Mustafa Kaplan, ki je zelo ustrežljiv ter dobro
govori angleško. Se pa zna zgoditi, da ga v času uradnih ur ni v pisarni in
se načakaš. Tu boš dal v podpis svoje listine ter urejal zadeve glede
študentske izkaznice, študentske Istanbulkard ter dovoljenja za
bivanje. Za vse to se potrebuje kar nekaj osebnih fotografij (prinesi jih s
sabo, razen če želiš iskati po mestu) ter dokazil.



Torej, ker nismo (samo) turisti in bomo ostali v Turčiji več mesecev, potrebujemo dovoljenje za bivanje (residence permit). Predno boš
lahko v Erasmus office zanj zaprosil, boš moral sam urediti residence permit card fee, kar pomeni, da predčasno plačaš stroške (za
študente je to 110TL oz. pribl. 12€). To se stori na najbližjem davčnem uradu (g. Kaplan pove kje, je blizu Galata tower). Ko prideš na
okence, ti povejo, da najprej rabiš turško davčno številko, zato izpolniš enostaven list (potrebuješ naslov, kjer bivaš). Ko sčarajo svoje po
računalniku in dobiš papir z davčno, stopiš do drugega okenca, kjer končno lahko plačaš. Rečeš, da si študent (druga cena), ter poveš, da
hočeš plačati ta strošek. Ko dobiš račun, ga obvezno spravi, saj ga rabiš za spletno prijavo v Erasmus office! Če imaš srečo in ni gneče,
lahko vse to opraviš v 15 minutah.

Zdaj lahko zaprosiš za dovoljenje za bivanje. V Erasmus office prinesi:

- omenjeni račun

- 4 biometrične slike

- v Turčiji veljavno zdravstveno zavarovanje

- naslov, kjer bivaš (tudi številko stanovanja!)

- imeti moraš turško telefonsko številko (pošljejo SMS s kodo)

- kopije potnega lista in vize

Spletna prijava traja kar nekaj časa, na koncu pa je dobljen izračun, koliko moraš plačati (ja, ni še konec, denar daš g. Kaplanu). Vsota je
odvisna od več dejavnikov (starost, država, dolžina bivanja,…), jaz sem dal 350TL (cca 38€). V bližini Erasmus office so tudi bankomati.

Po vsem tem, je rečeno, da bo potrebno čakati nekaj tednov, da kartico prejmeš. Jaz sem čakal skoraj 2 meseca. G. Kaplan te opozori, da
boš prejel SMS-e na svojo turško številko: prvega ignoriraš, ker te vabi na sestanek, ti pa si vse že zrihtal online. Drugi pove, kdaj ti poštar
prinese kartico. Če ga zgrešiš, dobiš tretjega, ki pove, na kateri pošti jo lahko prevzameš.

Zdaj je že jasno, se boš tudi za študentsko izkaznico in študentski Istanbulkard moral načakati, pri meni je bilo pripravljeno v mesecu po
prijavi. Kot že rečeno, informacije o tem, katere dokumente se potrebuje, boš dobil na email. Nasvet: ko prejmeš študentsko izkaznico, si
z njo pridobi Museum card. Je zelo poceni in s to kartico lahko vstopiš zastonj v večino državnih muzejev. Če obiščeš dva, si vrednost
najverjetneje že povrnil.

Tako, najhujše je za nami!





Nastanitev:

Obstajajo študentski domovi, ki so poceni, a se praktično vsi
odločajo za najem stanovanj oz. sob. Sam sem sobo dobil
preko oglasa na Facebooku. Prejšnja fotografija zahoda je
posneta iz terase. Opcija je evropska ali azijska stran.

Hrana:

Povsod je razmeroma poceni in okusna. Preizkusite vse, od
tradicionalnega turškega zajtrka do kebabov, pilafa (riž),manti
(polnjene testenine), pide (turška pizza) itd. Imajo tudi veliko
dobrih burger restavracij, pice pa niso preveč kvalitetne.

Vreme:
Oktobra zelo poletno, 30 stopinj,
novo leto je imelo okoli 15. No, čez
dobra dva tedna po mojem odhodu
je snežilo.



Potovanja:

Nekaj izletov (poleg ostalih dogodkov) bo organizirala ESN Istanbul, v 
oktobru se gre kopat na jug v Fethiye, obišče pa se tudi Pamukkale, 
Kapadokija.

Ko se nagledaš Istanbula, se splača v lastni organizaciji pogledati še ostale
dele Turčije, saj so letalske karte res poceni (30-40€ povratna). 







Za konec navajam še nekaj mobilnih aplikacij, ki so ti lahko v pomoč:

Daleč najbolj uporabna je Trafi. Gre za navigacijo po mestu, glede na
tvojo lokacijo izbereš, kam želiš na zemljevidu, nato pa ti ponudi
različne opcije prevoznih sredstev (čas ne upošteva prometnih konic).

Za najcenejšo vožnjo do letališča (Istanbul ali Sabiha Gökçen) 
priporočam Havabus, imajo svojo aplikacijo Havaist, kjer lahko kupiš
vozovnico, na voljo so urniki odhodov. Mogoče ti bo v pomoč tudi
aplikacija Turkish airlines. Če imaš paket pri Turkcell, je za spremljanje
porabe dobra Dijital Operator. Poleg tega je vsak petek sodelovanja v 
nagradni igri s tresenjem telefona, ponavadi zadaneš zastonj 1GB za en
dan. Je pa problem najti opcijo, da aplikacijo daš na angleški jezik. Za
spletne nakupe je popularna aplikacija Trendyol, za dostavo hrane pa 
Yemeksepeti.



Če želite doživeti nekaj malo bolj eksotičnega, izmenjavo v 
Istanbulu vsekakor priporočam. Ne bo vam žal. 


