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Az Erasmus ösztöndíj keretében egy félévet jártam Törökországban, a Middle East Technical
University-re (továbbiakban METU). Itthon a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok
Karon tanulok Regionális és Környezeti Gazdaságtant, de a török egyetemen az Építészmérnöki
karon, Regionális és Városi Tervezést hallgattam.
A választásomnál a fő motiváció egy különböző kultúrájú ország megismerése, valamint, az
egyetemen elérhető minőségi angol nyelvű oktatás volt. Fontos megemlíteni, hogy a METU
Törökország egyik legjobb egyeteme, ahol minden diák számára az oktatás teljesen angol nyelven
folyik, ebből következően a tantárgyak általában nem lazák az Erasmus diákok számára sem. Az
angol nyelvű oktatás olyan szempontból könnyebbséget jelent, hogy az egyetemi tanárokkal,
valamint a többi diákkal általában nincs nehézség a kommunikációban, angolul mindenki
megfelelő szinten beszél. Bár az egyetem nevében szerepel, hogy műszaki, igazából minden
tudományterület megtalálható a képzések között.
Kiutazás előtti teendők/Adminisztráció
Mivel EU-n kívüli országról van szó, ezért több ügyintézés is van kiutazás előtt. Bár magyar
állampolgároknak nem kötelező már a vízum, az egyetemen kérték, hogy legyen tanulmányi
vízumunk a beiratkozáshoz. A vízumot egy online jelentkezési formátum kitöltése után lehet
igényelni, ezután 1-2 héttel be kell vinni a dokumentumokat személyesen a Török Nagykövetségre
(Hősök tere mellet) és másnapra készen van a vízum, át lehet venni. A vízum költsége 60 euró volt,
valamint a vízumhoz egy 90 napos utasbiztosítás is kell, ami körülbelül 25-30 ezer forint.
Törökországba érve is elég sok adminisztrációs teendő van, de az én estemben ezt mind el tudtam
intézni az egyetemen belül. A feladatokban az ICO (International Cooperations Office) és az ESN
(Erassmus Student Network) sokat segített az erasmusos diákoknak. Először is adószámot kellet
csináltatni, ez minden banki tevékenységhez kötelező, majd le kellet adni a tartózkodási
engedélyhez szükséges dokumentumokat, valamint lehetett állami egészségbiztosítást kötni, ezeket

mind a campuson belül, az ICO irodájában el lehetett intézni. A tartózkodási engedély 1-1,5 hónap
alatt érkezik meg, egy magyar személyihez hasonló műanyag kártya, én onnantól az a hivatalos
dokumentum, amit mindig magával kell hordania az embernek, továbbá országon belüli utazás
esetén a buszjegyvásárláshoz is szükséges mert csak török igazolvány számmal lehet venni jegyet.
Az egyetem
Röviden már említettem információkat az egyetemről, fontos, hogy az oktatás nyelve teljes
mértékben angol minden szakon. Maga az egyetem egy amerikai jellegű campussal rendelkezik,
vagyis a város szelén helyezkedik el, és az összes kar és épület egy helyen van, a campus zárt a
nyilvánosság elől, minden kapunál ellenőrzés van belépésnél. Gyakorlatilag az egyetem egy külön
város a városban, szinte minden elintézhető a campuson belül, vannak boltok, bankok, éttermek,
több sportközpont, és egy teljes bevásárlóközpont is. A távolságok elég nagyok, akár fél órát is
lehet sétálni campuson belül, hogy elérjen valamit az ember, viszont van saját ingyen buszjárat,
ami sajnos sokszor elég ritkán jár. Sajnos ezek az adottságok azt is jelentik, hogy eléggé el van
zárva a külvilágtól az egyetem, a belváros elérése 1 órát legalább igénybe vesz. Lehet ennek az
elzártságnak tudható be az is, hogy nagyon erős identitása van a hallgatóknak, az amerikai
filmekhez hasonlóan rengetegen járnak az egyetem nevével ellátott ruhákban, valamint különböző
egyetemi sportklubok mezében. A sportklubokon kívül is nagyon aktív a hallgatói élet, száz feletti
mennyiségű különböző diákszervezet van, ezek egészen különböző témákban tevékenykednek
cserkészektől kezdve, különböző zenés klubok, tudományos klubok, valamint politikai klubok is.
Sajnos ezek a diákszervezetek mind török nyelven működnek, ezért cserediákoknak nehéz
csatlakozniuk. Fontos megemlíteni, hogy ez egyetem diákjai Törökország szerte a politikai
aktivitásukról híresek, rendszeresen vannak tűntetések, és egyéb politikai megmozdulások,
gyűlések.
Egyetemi órák
A tanulmányokat tekintve a cserediákoknak mindössze két külön tantárgy van meghirdetve. Az
egyik a török nyelvi kurzus, a másik pedig a török társdalomról és kultúráról szól. Én mindkettőnek
a felvételét ajánlani tudom. A török nyelv minimális elsajátítása fontos, ha valaki tervezi, hogy a
campuson kívül időt akar eltölteni. Általában Törökországban nagyon minimális, aki angolul
beszél, ezért számok és alapvető kifejezések megtanulása nagyon hasznos tud lenni, plusz ami
kellemes dolog, hogy általában nagyon értékelik, ha valaki külföldiként próbálkozik a török

nyelvvel. A másik tantárgy általánosában Törökországról szól, ennek során nagyon jól bemutatták
nekünk a helyi szokásokat, valamint megismertük milyen a török társadalom, ami azért is hasznos
volt, mert sok olyan dologról szó volt, amiket egyébként nem lehetett volna megtapasztalni. Ezen
a két tantárgyon kívül bármilyen másik egyetemen meghirdetett tantárgyat fel lehet venni a
cserefélév során. A tantárgyak, amiket én felvettem nem voltak egyszerűek egyáltalán, majdnem
minden hétvégén kellet házifeladatokat írni például, és ahogy hallottam a többi erasmusos diáknak
is ez volt a helyezt. Nekem például a félév során olyan 40-45 oldalnyi angol szöveget kellet írnom
beadandóként.
Hétköznapok
A mindennapokat tekintve a cserediákok többsége az idő nagyrészét a campuson belül töltötte. Az
egyetem minden cserediáknak biztosított kollégiumi férőhelyet, az alapszakos diákok esetén ez
kevésbé komfortos lehetőség volt, mert 4 ágyas szobákat kaptak, a mesterszakosok viszont saját
szobában lakhattak. Az első bemutatkozó hetet kivéve, nem volt olyan nagyon sok program
szervezve. Három több napos túrát szervezett az ESN, ezen kívül körülbelül 2-3 hetente volt
valamilyen program. Így az egyik legáltalánosabb szocializáció a közös ebéd vagy vacsora volt a
több erasmusos diákkal, valamint a közös focik. Tehát valamelyest kettős volt a hallgatói élet az
egyetemen belül, a helyi diákoknak rengeteg programjuk és lehetőségük volt, a cserediákoknak
jóval kevesebb, ebben nagy szerepet játszott, hogy szinte minden törökül volt, hiába angol nyelvű
az oktatás.
Megélhetés, árak
A mindennapokhoz hozzátartozik a megélhetés is, röviden összefoglalva Törökország olcsóbb
Magyarországnál, főleg az étkezés és az élelmiszerek. Szerintem, ha valaki kollégiumban lakik
akkor könnyen ki lehet jönni az Erasmus ösztöndíjból. A kollégiumi díjak 15 000- 30 000 forint
között mozognak, ennél drágábbak a magánkollégiumok. Egy étkezés 600-700 forintba kerül
általában, étteremben is 1500 forint körüli összegekért lehet enni. A legolcsóbb lehetőség az
egyetem központi menzája, ahol 110 forintért lehet ebédet és vacsorát enni, ami nem is rossz
minőségű, itthoni iskolai menzához hasonló csak nagyobb adagokkal. A városon belüli
tömegközlekedési jegy körülbelül 170 forint, de ha egy órán belül átszáll más járműre az ember a
következő csak 80 forint. Mivel muszlim országról van szó az alkohol drága, ez sok cserediáknak
szomorúságot okozott, általában minden alkohol kétszer annyiba kerül, mint Magyarországon.

Törökország
Törökország, mint az előzőleg várható volt, igen más kulturálisan hazánktól, bár rengeteg európai
vonás megtalálható, a muszlim vallást kivéve dél-európai államokhoz hasonló kultúrában és
mentalitásban is. Az ország egyébként bizonyos keleti területeket kivéve teljesen biztonságos. Az
viszont érződik, hogy sokkal szigorúbbak a biztonsági intézkedések, például rengeteg helyen van
rendőr és gyakran igazoltatnak is, a fémdetektor kapuk pedig szinte hétköznapiak, a
vasútállomásokon, buszállomásokon, és plázákban is fel vannak szerelve. Meglepő dolog, hogy
pár hét alatt már szinte reflexé válik, hogy az ember veszi ki a zsebéből a mobilt és pénztárcát meg
kulcsokat, hogy átmenjen egy fémdetektoron, egy idő után fel se tűnik, hogy ez szokatlan. Ami
rendkívül tetszett az országban, hogy nagyon kedvesek az emberek, kommunikációs problémák
esetén is igyekeznek segíteni mindenben. Ez néha zavaró is tud lenni, hiszen, ha hallják, hogy
valaki angolul beszél, akkor az utcán nagyon megnézik, mert annyira szokatlan. Az egyik
legszokatlanabb dolog az volt, hogy muszlim ország lévén nincs karácsonyi szünet sehol, nekem
az egyetemen például december 24.-én kiselőadásom volt, 25.-én pedig vizsgáznom kellet.
Összeségében egy nagyon érdekes félévet töltöttem el Törökországban, ez volt az első alkalom,
hogy Európán kívül jártam, és egyből egy egész szemesztert. Én csak ajánlani tudom mindenkinek,
hogy egy különböző kultúrájú országba menjen tanulni, hiszen nem csak az idegen kultúrát lehet
megismerni, hanem a mi saját kultúránkról is sok minden kiderül, ha más perspektívából nézzük.
Amennyiben valakinek kérdése lenne, az egyetemmel vagy Törökországgal kapcsolatban, a
mihalyant@gmail.com emailcímen tud írni nekem, szívesen válaszolok.
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