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Istanbul 

– Noro, večmilijonsko mesto, kjer se mešajo kulture Vzhoda z zahodnimi. 

– Psi so naši prijatelji (ogromno uličnih psov, za katere pa domačini izredno lepo skrbijo, 

zato so štirinožci tam prijatelji ljudi). 

– Vrhunska, raznolika, barvita hrana. Ulični prigrizki na vsakem koraku. 

– Drugačnost, neizmerna prijaznost in odprtost ljudi, previdnost pri tourist scamih ni 

odveč; dobro je dati vedeti, da nisi zgolj turist, pač pa „njihov“ študent. 

– Bazarji, tržnice, prodajalnice … božansko in grozno poceni, ko se zverziraš v barantanju  

– Kljub neznosni gneči, ves čas in povsod, skriva Istanbul ogromno tihih, samotnih in 

čudovitih kotičkov. 

– Teroristična (ne)varnost je ne glede na poročanje medijev približno enaka kot pri nas. 

Pravzprav me je bolj strah ponoči peš čez Ljubljano. 



Istanbul 

– Promet je … primeren velikosti mesta in gostoti prebivalstva  Posebna vrsta 

žura, ampak se človek navadi. Prometne konice ob najbolj čudnih urah. 

– Sicer pa ogromno vrst javnega prevoza, ki je (posebej s študentsko karto) precej 

poceni. Busi, minibusi, trajekti, podzemna, metrobus, vlaki … 

– Javni promet deluje od jutra do večera, ustavi se nekje ob polnoči. 

– Splača se nabaviti museum card; organizirano z buddy-ji v okviru kampusa. 

– Ogromno možnosti raziskovanja znamenitosti vseh vrst in različnih scen. 

– Obvezno čajčkanje večkrat na dan in kajenje šiše. 



Yeditepe Univerza 

– Izven „centra“ azijskega dela Istanbula, v predelu Atasehir. V neposredni bližini kampusa ni 
toliko dogajanja in možnosti za raziskovanje, zato večina študentov živi v predelu Kadikoy, od 
katerega je kampus oddaljen od 35 do 100 minut z avtobusom (odvisno od prometa). 

– Za vstop v kampus potrebne študentske izkaznice, ki jih Erasmus študenti dobijo v nekaj 
tednih po prihodu. 

– Univerza je organizirana kot kampus; več fakultet, snack bari, knjižnica, banka, trgovina, 
zunanji prostori za študij, druženje; po kampusu brezplačno kroži tudi rumen avtobus. 

– Buddy-ji so precej ažurni in aktivni predvsem na začetku semestra, vedno pa pripravljeni 
pomagat. 

– Profesorji in delavci na univerzi so naklonjeni tujim študentom, vendar marsikdo ne govori 
angleško (profesorji vsi, ostali pa … tako tako). 

– Ob ponedeljkih je pod kampusom cel dan bazar – odlična priložnost za nakup svežega in 
domačega poceni sadja in zelenjave. 

 



Študij 

– Dokaj širok nabor predmetov, a se na koncu izkaže, da se ne bodo izvajali vsi. 

– Ogromno tujih predavateljev, veliko Američanov in takih z izkušnjami z ZDA. 

– Izpiti so precej lažji kot pri nas. 

– Rok je samo eden (in še ena opcija make-up exam, če ti na prvem spodleti), 
datumi znani le nekaj tednov prej. Nimajo omejitev števila izpitov na dan, tako 
da jih lahko imaš tudi po več. 

– Prakticira se open-book sistem, večina predmetov ima tudi obvezen kolokvij 
(nekje na polovici semestra). 

– Predavanja so načeloma obvezna, vendar je odvisno od predmeta do predmeta. 



Kultura 

– Nekoliko drugačna kot pri nas, čeprav se prava Turčija občuti šele, ko stopiš izven 
Istanbula v kak manjši kraj. 

– Veliko žensk je pokritih, ob pretirani razgaljenosti te moški lahko gledajo na precej 
čuden način, zato se je primerno obleči glede na kulturo. Ni pa zahodnjaški način v 
Istanbulu nikomur tuj in če te čudni pogledi ne motijo … go ahead. 

– Odprtost, prijaznost ljudi, posebej starejših. Zelo radi pomagajo. Spustijo delo iz 
rok, vprašajo koga drugega, če sami ne vedo, da ti le priskočijo na pomoč. 

– Zelo priporočljivo je znati vsaj osnove turščine, kar pa se precej hitro naučiš tudi 
tam v vsakdanjem življenju.  

– Čajnice, lokalčki za čajčkanje so ločeni od pubov, kjer najdeš alkohol. Vsaj v 
glavnem. Redko najdeš lokalno restavracijo ali kiosk s hrano in alkoholom, npr. 
pivom. 



Moji približni mesečni stroški 

– Soba (živela sem z domačinko v precej velikem trosobnem stanovanju, kjer sva 
imeli vsaka svojo sobo, veliko dnevno z jedilnico, kopalnico, shrambo, kuhinjo, 
zaprt balkon; 5 min peš od strogega centra Kadikoya) s stroški: 280 EUR 

– Transport: 20-30 EUR 

– Hrana: 50-100 EUR 

– Zabava: drago, zelo drago, ampak ko pogruntaš sistem, se da tudi žurat dosti  

– Sicer je alkohol veliko dražji kot pri nas, cigareti v glavnem cenejši. 

– Šport: ogromno možnosti zelo ugodnega ali celo zastonj športanja. 

– Vse stvari so predvsem na bazarjih veliko cenejše kot sicer. 



Splošni vtis 

– Čudovito mesto z dušo, odlična Erasmus izkušnja. 

– Ogromno novih poznanstev in zvez, nekaj pravih prijateljstev. 

– Good vibes, good times. 

– Multikulturnost, ljudje z vsega sveta. 


