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O mieście
Zimno nad ranem i nocami. Cieplej w dzień. Przygotować się na burze i zmiany pogody.
Słoneczne poranki, kilka godzin słońca, deszcz, burza, ochłodzenie.
Miasto skłania do pordóży. Jest stosunkowo nowe więc aby oglądać zabytki należy udać się
na wycieczkę np. Do Kapadocji, Pamukkale, Istambułu.
Cisza i spokój w porównaniu z Istambułem.
Życie nocne kwitnie na ulicach. Ogrom restauracyjek, kilka klubów otwartych do późna.

O uczelni
Bardzo miła atmosfera. Zajęcia w języku angielskim. Lokalizacja w centrum miasta. Dojazd
metrem lub autobusem. Przemiła załoga w Ankara University EU Offiece. Mili ludzie z ENS.
Możliwość wykupienia studenckiej karty sportowej na basen, siłownię i saunę – nie więcej
niż 40TL na semestr.

Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Najlepiej przylecieć samolotem. Ceny lotów z Polski są bardzo wysokie więc warto pojechać
np. do Niemiec(Berlin, Frankfurt) i stamtąd polecieć do Ankary, Istambułu, Antalii. Do
Ankary można wtedy dotrzeć autobusem.
Bardzo słabo rozwinięta kolej. Ceny autobusów znośne, np. wycieczka do Istambułu w jedną
stronę to od 35 do 60 TL w zależności od firmy przewozowej.
Firmy przewozowe:
http://www.kamilkoc.com.tr/
https://www.pamukkale.com.tr/
http://www.metroturizm.com.tr/
Tanie loty wewnątrz kraju. Ceny porównywalne do cen autobusów.

Komunikacja miejska czyli Jak jeździć na miejscu?
Metro, autobusy miejskie, dolmuş(busy miejskie) – po otrzymaniu pisma potwierdzającego
naszą naukę na tureckiej uczelni należy wyrobić sobie Ankara Kard. Cena 5TL + wpłacone
przez nas pieniądze na przejazdy.
1 przejazd to 1,5 TL.
Dolmuş – opłata u kierowcy, prawie zawsze 2TL.
Metro czynne od 6:00 do 00:00, średnio co 7 – 15 minut.
Należy zapomnieć o rozkładach jazdy autobusów, dolmuşów i metra.
Taksówki są relatywnie tanie. Należy zawsze patrzeć na taksometr I najlepiej zatrzymywać
się w miejscach ogólnie znanych jak stacje metra lub inne charakterystyczne punkty.

Ceny:
LP.

NAZWA PRODUKTU

JEDN.

CENA TL

1.

Mleko

1L

2,4 - 4,4

2.

Sok w kartonie

1L

2,4 - 4,2

3.

Olej

1L

5.5 – 15

4.

Makaron

1 kg

2,9 – 4,2

5.

Mąka

1 kg

3,5 – 4,8

6.

Cukier

1 kg

3,5 – 4,2

7.

Ser żółty

1 kg

25 - 30

8.

Serek biały

1 kg

13 - 16

9.

Masło

250 g

7 – 8,5

10.

Margaryna

250 g

2,3 – 3,5

11.

Dżem

380 g

5,0 – 7,0

12.

Ketchup

400 g

3,3 – 5,0

13.

Ziemniaki

1 kg

2,0 – 2,7

14.

Ryż

1 kg

3,4 – 7,0

15.

Piwo

0,5 L

4,75 – 7,5

16.

Cebula

1 kg

1,0 – 2,0

17.

Pomidory

1 kg

2,5 – 4,0

18.

Ogórki

1 kg

2,0 – 4,0

19.

Pomarańcze

1 kg

2,5 – 3,5

20.

Marchewka

1 kg

3,0 – 4,0

21.

Chleb zwykły

1 kg

0,8 – 4,5

22.

Czekolada

80 g

2,2 – 3,75

23.

Lody

1L

5,0 – 9,0

24.

Jajka

6 szt.

3,8 – 4,5

25.

Jogurt

500 g

3,25 – 4,9

26.

Szynka

1 kg

32 - 37

27.

Kiełbasa

1 kg

15 - 47

28.

Jabłka

1 kg

5,0 – 8,0

29.

Gazeta ogłoszeniowa

1 sz

0,5 – 0,8

30.

Długopis

1 sz

1,5 – 3,0

31.

Znaczek pocztowy Europa

1 sz

2,5

UWAGI

słonecznikowy – 5,5 – 8,0
oliwa z oliwek – 11 - 15

sera żółtego w europejskim tego słowa
znaczeniu nie ma. (cena za twardszy ser
żółtawy bez smaku)
sera białego brak. Liczne sery białe solone.

jogurt zwykły 500g – 3,25 – 4,0
jogurt owocowy 4x 120g -3,75 – 4,9
brak wieprzowiny. Szynkopodobne wyroby
drobiowe lub z wieprzowiny.
tureckie wyroby wędliniarskie nie są
wybitne.
parówki – 15 – 25
salami – 40 - 47

Gdzie warto kupować?
Liczne małe supermarkety.
Po warzywa warto wybrać się na bazar – ceny 2x mniejsze

Co wziąć ze sobą?
- Zdjęcia paszportowe – przy wyrabianiu jakiegokolwiek dokumentu(nawet przy kupnie karty
sim do telefonu) wymagane są zdjęcia w liczbie 2 lub 3. Należy zabrać ze sobą 10 – 16 sztuk
- Lekarstwa - warto mieć ze sobą niezbędne lekarstwa.
- Kosmetyki – ceny kosmetyków przytłaczają.
- Krem z filtrem – cena za krem 50 + waha się między 50 a 120 TL!
- Wyroby mięsne pakowane próżniowo – kabanosy cieszą się dużą popularnością :).
- Drobne prezenty z Polski – dla mentora i znajomych.
- Plecak – jeśli myśli się o podróżowaniu.
- Ciepłe skarpetki

Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze,
itp., jaki standard)
Najlepiej zgłosić się o pomoc do członków Ankara University Erasmus Student Network.
Można też poszukać mieszkania już na miejscu co nie jest specjalnie trudne. Po spędzeniu
kilku nocy w hostelu można się wtedy przeprowadzić do mieszkania.
Ceny za pokój jednoosobowy lub dwuosobowy wahają się od 350TL do 600TL za osobę
wliczając rachunki.
Odebranie kluczy i sprawy opłat najlepiej załatwić ze swoim mentorem.
Możliwe jest zamieszkanie w akademiku, jednak ceny za akademik nie są mniejsze.
Dodatkowo przebywając w akademiku trzeba liczyć się z obostrzeniami. Akademiki są tylko
żeńskie lub tylko męskie. Nie można nawet przyjść w odwiedziny do osoby o innej płci.
Dodatkowo osoby o innej płci nie powinny przebywać w tym samym mieszkaniu jeśli nie
mają ślubu. Jeśli ma się złośliwych sąsiadów, mają oni prawo zgłosić ten fakt na policję co
skutkuje karą pieniężną.
Mieszkania w standardzie normalnym, wyposażona kuchnia, łazienka, pokoje. Wygląd
mieszkania zależy od szczęścia szukającego.

Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Residence permit: 110TL
Dokument wyrabiany w Turcji na podstawie naszej wizy studenckiej. Należy wyrobić go do
miesiąca po przyjeździe do Turcji. EU Office pomaga w zdobyciu tego dokumentu.
Brak opłat na uczelni.

Uwagi i spostrzeżenia:
 W Turcji wszelkie antybiotyki a nawet leki antykoncepcyjne sprzedawane są bez
recepty. Apteki czynne są do godziny 19:00 i nie są czynne w niedziele.
Tanie antybiotyki za to suplementy diety są bardzo, bardzo drogie,
np. witamina C 20 tab kosztuje średnio 20TL
 Warto skorzystać z kursu języka tureckiego TOMMER, jest on darmowy przez 1
miesiąc nauki i bardzo pomocny. Dobrze jest znać kilka zwrotów w języku tureckim.
Ludzie są od razu bardziej mili i nie traktują nas jak zwykłych turystów.
 Warto wykupić Müzekard – kartę umożliwiającą darmowy wstęp do muzeów w całym
kraju. Koszt to jedyne 15TL. Pomaga zaoszczędzić ogrom pieniędzy, gdyż np.
jednorazowy wstęp do Hagia Sophia to 20TL.
 Możliwe podróże na stopa. Najlepiej w 3 osobowych grupach chłopak – dwie
dziewczyny lub dwóch chłopaków dziewczyna. We wschodniej partii Turcji nikt nie
jest przyzwyczajony do autostopowiczów i bywa tam trochę niebezpiecznie – wiem z
doświadczenia. Blondynki szczególnie narażone są na przeróżne dziwaczne
propozycje matrymonialne(w najlepszym wypadku). Należy mieć to na uwadze.
 Wschodnia część kraju bardzo konserwatywna. Nie należy nosić koszulek na
ramiączkach, szortów i tym podobnych „europejskich letnich wymysłów”. Należy
zawsze nosić ze sobą szarfę aby okryć głowę – na wszelki wypadek.
 Najbardziej „europejskie” miasta to: Istambuł, Izmir, Bodrum, Antalia.
 Wieprzowina niedostępna. Należy się z tym liczyć.
Doskonała kuchnia. Wołowina, jagnięcina, baranina, drób. Warto spróbować jedzenia
ulicznego – nie grozi zatruciem - i tradycyjnych śniadań w stylu tureckim.
 Bardzo smaczne desery takie jak lody tureckie, baklava, halva(nie mylić z chałwą),
kemal paşa.
 Brak koszy na śmieci na ulicach.
 Cena piwa w barach to od 8TL do 12TL.
 Ceny papierosów są porównywalne do polskich.
 Ceny alkoholu są bardzo wysokie. Nie należy nastawiać się na wysoką jakość.
 Trzeba przyzwyczaić się do nawoływania muezzinów, 5 razy dziennie. Można
przywyknąć ;).
 Osoby, które chcą się udać do Turcji muszą pamiętać, że nie znajdują się na terenie
Europy i powinny przystosować się do reguł panujących w tym kraju.
Niezbędna jest też ciekawość świata i chęć poszerzenia swoich horyzontów.
 Gorąco polecam spędzenie swojej wymiany studenckiej w Turcji.

