


Pe perioada acomodării , am stat timp de 4 luni într-un orășel din Istanbul , numit

TUZLA.

Tuzla este o municipalitate din provincia Istanbul, Turcia, pe partea asiatică a

orașului Pendik. Aceasta se află pe un țărm de pe coasta Marmarei, la limita estică a

orașului.

Tot aici regăsim și Facultatea Pîrî Reis , unde am petrecut această experiență

ERASMUS+ .



Universitatea Pîrî Reis din Turcia (Pîrî Reis Üniversitesi) este o

universitate privată înființată de Fundația pentru Educație Maritimă

din Turcia în 2008, la Istanbul, Turcia. Numit după amiralul și

cartograful turc Piri Reis, este dedicat studiilor de studii maritime.

Universitatea are patru facultăți și două institute. 

• Facultatea de Științe 

• Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

• Facultatea de Inginerie 

• Facultatea Maritimă 

• Institutul de Științe 

• Institutul de Științe Sociale





Aici mulți dintre studenții

facultății petrec o bună parte

din timp,în special în perioada

examenelor.

Se bazează foarte mult pe

materialele din bibliotecă, căt

și pe munca în echipă.







Prețul unui bilet la cantină este de 

10tl ,echivalentul a 8 RON.

Meniul este diversificat în fiecare zi și 

consistent. Pe lângă facultate mai există 

restaurante cu prețuri variate de la 15tl 

până la 30tl.



În ceea ce privește cazarea, apartamentele

pe care le-am închiriat se aflau la o distanță

de 10 minute de facultate,într-un complex

numit Yokeș Deniz Sitesi, respectiv Levent

Sitesi.

Site-ul de pe care am putut vizualiza

apartamentele este www.sahibinden.com

http://www.sahibinden.com/


O altă variantă de cazare

este căminul Gedik ce se

află la o distanță de 45 de

minute față de facultate.

Camerele sunt de 2, 3 sau

4 persoane. Baia este

comună pe fiecare palier.

Prețul căminului variază de

la an la an.



O călătorie făcută cu autobuzul, metro-ul, trenul și ferry-ul necesită achiziționarea

cardului pe care se pot pune bani. Acesta costă 20tl, iar călătoriile nu sunt costisitoare. În ceea

ce privesc mini autobuzele din Tuzla,Pendik,Gebze etc ,o calatorie variază între 2tl și 2.75tl

în funcție de distanță, fără folosirea cardului.

Întotdeauna să aveți asupra voastră actele de identitate (pașaport, permis de ședere).



Pentru a face demersul permisului de ședere veți accesa urmatorul site :https://e-ikamet.goc.gov.tr/

După completarea datelor, veți primi e-mail cu numarul de înregistrare. 

Optați pentru programarea din Pendik deoarece este mai aproape , însă dacă acesta nu este pe listă optați pentru alt sediu 

mai apropiat. 

Taxa este de 90 tl pentru acest permis.

DOCUMENTE NECESARE :

• Dosar

• Asigurare medicală

• Poze tip buletin

• Documente de la facultate

• Copie legalizata a contractului 

(daca se va sta în apartament)

https://e-ikamet.goc.gov.tr/


Asigurarea medicală se poate face la orice bancă din

Turcia, însă prețul poate varia între 150tl și 300tl.

Se poate opta și pentru o asigurare din România , dar

trebuie sa fie o firmă ce recunoaște documentele și în

Turcia. Cea mai sigură metodă este asigurarea din Turcia.

Există bănci și în Tuzla( în centru-Kalekapı) , deci sunt în

apropiere.





ORTAKÖY

DOLMABAHÇE CAMII

SULTAN-AHMET CAMII

OBELISC EGIPTEAN



BEBEK
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MADAME TUSSAUDS















MIHAI POPA-0730156601

MARIA ANDRONESCU -0727933303

ROXANA PREDA -0728658791

MELISSA POLATCELIK-0723526134

ANDREEA BRAN-0735535071

MIHAELA MAZILU-0734671434

ALINA ȚIȚERU-0731947380


