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În țara a o mie de culturi, fiecare pas este o experiență

diferită. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să

spui „MERHABA” și să începi să descoperi această țară!

Fiind o punte de legătură între Europa și Asia, Turcia are

atât de multe de oferit vizitatorilor: frumusețea naturală,

siturile istorice și arheologice unice.

Cultura din Turcia este destul de diferită față de-a noastră,

lucru care o face ȚARA PERFECTĂ în care să descoperi

gusturi, obiceiuri și tradiții inedite.

Dacă alegi Turcia ca următoarea ta destinație Erasmus, 

iată ce trebuie să știi!

HOȘGELDINIZ



Cum ajungi?
Din Constanța, există cel puțin 3 firme de transport ce operează

pe traseul direct spre Istanbul, majoritatea având același zile de

plecare, dar la intervale de o ora intre ele.

Noi am ales să plecăm cu autocarul la ora 19:00. Călătoria

durează în general 12 ore.

Nu se poate plăti cu cardul!

Un bilet dus cu autocarul costa 100 RON, dar prețurile variază

puțin în funcție de companie. Biletele se achizitionează de la

agenţiile de transport din Autogară, iar in Istanbul autogara este

cea din Aksaray şi se numeşte Emniyet Garaj.

Dacă vrei sa cumperi bilet din Istanbul poti sa plateşti atât în lei,

cât și în lire turceşti (costul unui bilet fiind aproximativ 120 lire

care inseamnă în jur de 100 RON).

În autogară vei găsi destul de multe companii care operează pe

ruta aceasta, dar cam toate practică aceleaşi preţuri.



O noapte întreagă
pe drum

Așadar, am plecat la 7 seara din Constanța, autocarul era destul

de plin, majoritatea pasagerilor fiind turiști români ce mergeau

în vacanță.

Am trecut granița în Bulgaria, formalitățile n-au durat prea mult

și n-a fost nevoie să coborâm. Un agent de la poliția de frontieră

a adunat pașapoartele tuturor și le-a verificat.

S-au făcut câteva pauze în Bulgaria, pe la benzinării și pe la un

restaurant, iar în jur de ora 1 dimineața am ajuns în vamă la

turci. Aici am coborât fiecare, atât pentru controlul și

ștampilarea pașapoartelor, cât și scanarea tuturor bagajelor. În

aproape o oră s-a terminat și ne-am continuat drumul.

Pentru a intra în Turcia aveti nevoie de pașaport!

In jurul orei 6 dimineața am ajuns in Autogara Aksaray din

Istanbul. Aici, ne-a așteptat autobuzul facultății si ne-a dus în

orașul Tuzla, acolo unde eram cazați.

Daca nu aveți transportul asigurat, autogara este la câțiva pași

de stația de metrou Yenikapi. Întreaga călătorie cu metroul

dureaza aproximativ o oră si vă lasă direct în Tuzla. De la

metrou aveți o multitudine de autobuze și taxiuri cu care vă

puteti deplasa la preturi foarte accesibile.



Dacă aveți viza facută, puteți să cereți de la facultate un

document în care să vă ateste faptul că sunteți student și

puteți să vă achiziționați un card de student cu reducere

de 50% la toate mijloacele de transport în comun.

Acest card se cumpără de la stațiile IETT, iar pentru asta

aveți nevoie de documentul de la facultate și o poza de tip

buletin.

Transportul in comun
În timpul șederii am utilizat transportul în comun și mai ales

metroul pentru a ajunge în Istanbul. Acest lucru vă permite să

vă mișcați rapid și ieftin.

Pentru a utiliza toate mijloacele de transport în comun din

Turcia (bărci, metrou, autobuze, tramvaie) veți avea nevoie

de cardul magnetic (Istanbul Kart). Acest card îl găsiți în

chioșcurile mici și în toate stațiile de metrou și tramvai.

Achiziția acestui card fiind de 6 lire, iar apoi îl vei reincarca.

Călătoria cu metroul costă 7 lire, iar când coborați la stație

aveți un aparat care vă dă o parte din bani înapoi în funcție de

câte stații ați mers.



➢ Vă recomandăm să NU schimbați lei în lire turcești în

România, deoarece cursurile valutare nu sunt bune. O

variantă ar fi să cumpărați USD sau EUR și să-i

schimbați în lire turcești în Turcia.

➢ Verificați BNR și alte site-uri monetare înainte de a

pleca pentru a știi să alegeți cele mai bune cursuri

valutare. Oricum, dacă schimbați sume mici de bani,

diferențele vor fi de multe ori neglijabile.

➢ Plata cu cardul este o varianta foarte buna și eficientă

ce nu percepe niciun comision. Cardul Revolut este o

varianta foarte bună deoarece îți oferă o aplicație de

administrare a banilor, un cont de economii, poți

transfera rapid către alți utilizatori și poti să beneficiezi

de cele mai bune cursuri valutare.

Unde schimb banii?

Bancomate & Exchange



Cea mai buna varianta este să luați cartelă locală:

▪ Turkcell – Simcard-ul este in valoare de 80 TL, iar

reincarcarea de 40 TL (15GB net, 700 minute si SMS-uri);

▪ Vodafone – Simcard-ul este in valoare de 120 TL. Noi am

reincarcat lunar cu 80 TL (20GB net, 700 minute si SMS-

uri), dar mai sunt si alte oferte pe care puteti sa le alegeti de

la 20 TL pana la 80 TL.

➢ Daca stai mai mult de 120 zile în Turcia, ar trebui să aduci

un al doilea telefon cu tine. Telefoanele străine cu simcard

se blocheaza dupa 120 zile.

➢ Dacă stați doar un semestru nu trebuie să vă faceți

probleme deoarece nu depășiți perioada, în schimb trebuie

să calculați să iesiți cu 2-3 zile înainte de termen, iar dacă

iesiți din țară și vă întoarceți perioada se ia de la zero.

Pe toata aria facultatii internetul este gratuit!

Telefonul mobil

Cartela & Internet



Medicamente

Inainte de plecare ar fi bine să consultați

medicul, iar acesta să vă scrie o rețetă în care

să puteți avea medicamentele necesarele la

voi în caz de urgență.

In caz că aveți vreo problemă puteti să

consultați gratuit cabinetul medical din

facultate.

Cel mai apropiat SPITAL este Tuzla Devlet

Hastanesi, iar asigurarea medicala va poate

acoperi costurile.



Asigurarea medicală

Asigurarea medicală este obligatorie deoarece

vă trebuie pentru permisul de sedere.

Cea mai buna variantă este să vă faceți

asigurarea medicală în Turcia deoarece nu se

știe dacă vă vor accepta asigurarea din

strainatate.

Aceasta se poate face atât prin intermediul

băncilor, cât și prin agenții de asigurari private.

Noi am optat pentru ANADOLU OZEL

SIGORTA, iar pretul asigurarii a fost de 200

lire pe perioada de un an. O alta varianta este

AKSigorta, la pretul de 145 lire.



Ce aveti nevoie pentru viza?

1. Când ajungeți în Turcia trebuie să intrați

pe site-ul https://e-ikamet.goc.gov.tr/ și să

completați aplicația.
2. O copie după pașaport

3. 4 poze de tip buletin

4. Asigurare de sănătate

5. Invitation letter de la facultate

6. Contractul de închiere al imobilului

7. Police number – Este în valoare de 110 TL și

se plătește la Poliția din Pendik.



TUZLA

Tuzla este un oraș mic, renumit pentru

poziția sa pe mare și numeroasele sale

restaurante de pește. De asemenea, este o

locație populară pentru locuitorii înstăriți

din Istanbul sau pensionari pentru a-și

cumpăra case, deoarece este departe de

oraș, mai puțin aglomerat și încă păstrează

un sentiment de oraș mic.

Tuzla este un oraș mic, o suburbie din

Istanbul, pe partea asiatică a orașului,

dincolo de Kartal și Pendik. Tuzla se află

pe un promontoriu de pe coasta Mării

Marmara, la limita estică a orașului. Tuzla

profita de locația sa, devenind casa celor

mai mari șantiere navale din Turcia.



Ce poti face in Tuzla?
VIAPORT MARINA este unul

dintre cele mai confortabile și mai

luxoase porturi de agreement din

clasa mondială din Istanbul ce detine

unul dintre cele mai frumoase mall-

uri în aer liber cu cele mai multe

magazine comerciale, și în special

companii turcești, dar și internaționale

și multe restaurante și cafenele.

De asemenea, acesta are un parc de

distracții și o faleza cu o priveliște

superbă.



UNIVERSITATEA 

PIRI REIS

Programul Erasmus+ ne-a adus timp

de 4 luni, în cadru UNIVERSITATII

PIRI REIS din Tuzla, Istanbul.

Situată pe malul mării Marmara, este

o facultate de prestigiu ce se ocupă

exclusiv cu domeniul maritim.

Universitatea Pîrî Reis (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 maritime.



Intrarea in facultate

• In facultate se poate intra doar pe baza unui

card emis de facultate.

• Pe baza acestui card aveți diferite reduceri.

De exemplu: 50% la toate muzeele și la

unele restaurante.



Platforma OIS

• Facultatea pune la dispoziție atât pentru

studenții săi, cât și pentru cei veniți cu

programul de studii Erasmus+ o platformă

(OIS) asemănătoare celei de la facultatea

noastră (platforma ADL).

• Toți studenții din facultate dispun de un cont

pe această platformă, prin care îşi pot accesa

orarul, notele, cursurile, mesaje transmise de

către profesori sau alte detalii legate de

facultate.



Sistemul de invatamant
Sistemul de invatamant folosit in Turcia este mai diferit față de cel cunoscut de noi. In

cazul majorității materiilor, PREZENTA este un factor important. In cazul în care ai

mai mult de 5 absențe la o materie nu ești primit în examen.

Inceperea examenelor este anunțată cu aproximativ 2 săptămâni înainte, iar datele

exacte ale examenelor sunt anunțate cu câteva zile înainte. Se pune un accent deosebit

pe evaluarea constantă a cunoștințelor studentului, drept urmare vă puteți aștepta la o

formă de evaluare frecventă, poate chiar săptămânală. Studiul individual este esențial,

pentru promovarea examenelor.

Algoritmul de notare finală se află la latitudinea fiecărui profesor. In timpul

semestrului notarea se face folosind scară 0-100, ca la finalul semestrului în fuctie de

algoritmul ales de fiecare profesor să ți se atribuie un calificativ de la AA la FF.

Fiecare profesor își stabileste nota minimă necesară promovării, prin mai multe

metode cum ar fi: valoare absoluta minima de trecere, pragul minim fiind in jurul

mediei anuale sau combinatia celor doua.

Desigur, fiecare examinare din timpul semestrului a jucat un rol foarte important in

nota finală. Examinarile erau de tip QUIZ, PROJECTS, MIDTERM (are loc in

saptamana 7-8 si constituie un procentaj mare in nota finala) si FINAL (are loc in

ultima saptamana si constituie cel mai mare procentaj, dar si o nota limita de trecere).



Biblioteca
• Programul este de luni până

vineri între orele 8:30 şi

20:45, iar în weekend între

orele 10:00 şi 17:00.

• Cu siguranta este de

departe una dintre cele mai

frumoase biblioteci pe care

le-am văzut.

• Dotată cu foarte multe carti

atât în engleză, cât și în

turcă; internet, computere,

săli special amenajate

pentru lucrul în echipă.

• Facultatea se bazeaza cel

mai mult pe studiul

individual, așa că acest loc

este cel mai frecventat de

studenți atât în perioada

sesiunii, cât și în timpul

semestrului.



Cantina
• Programul este de luni-

vineri între orele 11:30 şi

14:00.

• Prețul unui bilet la cantină

este de 10TL, echivalentul a

7 LEI.

• Meniul se schimba in fiecare

zi. Conține 3 feluri ce includ:

supă, felul II, salată și desert.

• In facultate mai exista un

restaurant la prețuri foarte

accesibile și cu o panorama

suberbă, iar pe lângă

facultate alte restaurante cu

prețuri variate de la 15TL

până la 30TL.



Săli de clasă
• Moderne, spațioase și

dotate cu aparatură de

ultima generatie, precum:

videoproiectoare,

calculatoare.

• Perfecte pentru orice

tipuri de evenimente,

conferințe de presă,

congrese, meetinguri,

filmari. Am fost martori

până acum la câteva

filmări ce au avut loc în

facultate, una pentru o

reclamă la telefon, iar

cealaltă la o firma

cunoscută de dulciuri.



Sala de sport

• Programul este de luni-

vineri între orele 8:30 şi

20:45, iar în weekend

între orele 10:00 şi 17:00.

• Toți studenții au acces

gratuit la sala de fitness,

sala de aerobic şi bazinul

de inot.

• Bazinul este întotdeauna

supravegheat de către cel

puţin un profesor



Cafeneaua este locul

preferat al studenților. Pe

langă acestea, facultatea

mai dispune de foarte

multe locuri de recreere:

• Ping-Pong, 

• Tenis 

• Basket

• Activitati/cluburi create 

de studenti (precum 

clubul de informatica, 

matematica, dans).

Cafenea



Experiența Erasmus nu s-a rezumat doar în cadrul

facultății. Istanbulul este unul dintre orașele cele mai

bogate în cultură și istorie din lume.



O adevarată metropolă, un

centru al comerțului și, mai

presus de toate, o combinație

de Occident și Orient, un oraș

plin de viata și culoare.

Aveți la dispoziție Moscheea

Albastra, Palatul Topkapi -

unul dintre cele mai vechi

palate cu un decor specific al

fiecarei dinastii otomane,

gustați rahatul din bazarul de

condimente și pregătiți-vă

pentru shopping in Marele

Bazar.

Moscheea Albastra Palatul Topkapi

Muzeul de marina Kiz KulesiPalatul Dolmabahce

Obiective turistice



Shopping

Marele Bazar Bazarul de mirodenii

Viaport Asia LeventTaksim

Situat între continentele din

Asia și Europa, Turcia se

mândrește cu câteva opțiuni

de cumpărături cu adevărat

magnifice. De la cel mai

vechi bazar din lume până la

unul dintre cele mai mari

centre comerciale din

Europa, deține un fascinant

mix de vechi și nou - ceea

ce face destinația perfectă

pentru a vă aproviziona atât

cu artă, precum și cu haine.



Ce sa nu ratezi in Turcia? 

Kunefe Baklava cu fistic

Sandvișul cu pește la grătar Kiymali Borekİskender Kebab

Bucătăria turcă este în mare 

parte moștenirea bucătăriei

otomane. Deși fast-food-ul 

câștigă popularitate și multe

lanțuri majore de fast-food 

străine s-au deschis în toată

Turcia, acestia se bazează în

principal pe mâncărurile bogate

și extinse din bucătăria

turcească. În plus, unele

alimente tradiționale turcești, în

special köfte, döner și gözleme, 

sunt adesea servite ca mâncare

rapidă. Cu siguranta, Turcia este

un deliciu.



Concluzii Pentru noi a fost o adevarată experiență ce ne-a

lărgit perspectiva asupra vieții și a sistemelor

educaționale ce există în lume. Diferențele în

gândire și notare au fost o experiență ce ne-a

schimbat punctul de vedere. Ne-a făcut o

deosebită plăcere să luăm parte la această

mobilitate.

Dacă vă doriți să studiați în străinătate trebuie să

luați în calcul programul Erasmus. Această

experienţă ne-a ajutat să devenim mai

independenti şi mai adaptabili la orice mediu de

studiu, mai toleranți faţă de alte ţari şi culturi.

Beneficiile au fost multiple. Noi am profitat de

contactul cu sistemul diferit de învăţământ din

Turcia şi am decis să ramanem un an la

Universitatea Piri Reis.



Recomandăm experienţa ERASMUS pentru toţi studenţii care vor să facă

o diferenţă în viaţa lor. O astfel de experinţă vă schimbă viaţa radical. 

Vă invaţă să preţuiţi lucrurile simple şi vă oferă amintiri de neuitat!



Teşekkürler!


