
Záverečná správa študenta – Erasmus štúdium 2013/2014 

Záverečná správa o Vašich skúsenostiach zo študijného pobytu Erasmus poskytuje cenné 

informácie, ktoré prispejú k zlepšovaniu programu a zároveň prakticky pomôžu Vašim 

nasledovníkom.  

 

2. Zahraničná organizácia 
a. Krajina: Turecko 

b. Názov univerzity: Istanbul University, Capa faculty 

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): 

d. Meno kontaktnej osoby:  

e. e-mail kontaktnej osoby: 

 

3. Prípravy pred odchodom na Erasmus štúdium (skúšky,...) 
 

 Zkoušky jsme po dohodě s děkanátem dělali dopředu. Každý aktivní člověk zařizoval 

něco. Víceméně bez probémů byla interna, infekty, soudní, onkologie. S menšími 

průtahy se nakonec ve februári dala i pediatrie a gynekogie. Musíte si ale pohládat 

data, například soudní bylo už na začátku septembra (2.9), pediatrie a gynekologie ve 

februári. Takže záleží kdy odjíždíte apod. a hlavně jak se dohodnete s učiteli a 

děkanátem. 

 

 Víza: vyřízení trvá 3 dny, podání a vyzvednutí v Bratislavě. Podat musíte osobně, 

vyzvednout může někdo na plnou moc. Potřebujete: 

 cestovný pas 

 žiadosť o vízum  

 fotografia (3,5 x 4 cm) 

 potvrdenie o prijatí na štúdium v rámci programu Erasmus zo školy na 

Slovensku (originál) 

 potvrdenie o prijatí na štúdium v rámci programu Erasmus z prijímajúcej 

univerzity v Turecku (originál resp. kópia) 

 poplatok 60 eur – platí sa pri podávaní žiadosti 

 

 Dokumenty na Istanbul University: do 15.11. posíláte 3 dokumenty (learning 

agreement, application a housing agreement). Najdete je zde: 

http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/english/Ogrenci/Gelen/gelenogrenci_form.p

hp (o tom nás informovali emailem, takže komunikace co se týče posílání oficiálních 

mailů z jejich strany je relativně v pořádku. Horší už je to s odepisováním na naše 

otázky). Dokumenty musíte poslat i poštou, na to nezapomeňte! Napíšou vám email, 

až dojdou. 

 

 Pojištění: normální cestovní připojištění s zodpovědností do nemocnice, ISIC se 

nevyplatí, na delší dobu je to prakticky stejně drahé/draží 

 

 Jako odkaz na course content nám poslali toto: 

https://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/?dil=en. Což je sice oficiálně fungující 

stránka školy, ale neobsahuje všechny rozvrhy a data, které budete později potřebovat. 

A k celému problému s předměty se ještě vrátím. 

 

 Náš koordinátor je Gülçin Tirelioğlu, ten s námi ale prakticky nekomunikuje (zatím 

jsme ho nepotkaly), vše řeší jeho sekretářka – Serap Caliskan (a s tou budete všechno 
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řešit na univerzitě). S nikým jiným z těch profesorů jsme se vůbec nepotkaly ani jsme 

s nimi nekomunikovaly (zatím), kromě toho p. Tirelioglu, jehož jménem nám byly 

zaslány první emaily, ale paradoxně není v seznamu.  

Istanbul Faculty of Medicine 

Faculty Coordinator and İstanbul Faculty of Medicine Coordinators 

Commission Chair 
Prof. Dr. Yağız Üresin 

0212 414 22 40 / 32412  

yagiz@istanbul.edu.tr 

Surgical Sciences  

Department Coordinator 
Prof. Dr. Alper Toker  

atoker@istanbul.edu.tr  

Basic Sciences  

Department Coordinator 
Prof. Dr. Müge Devrim  

devrim@istanbul.edu.tr 

Internal Medical Sciences  

Department Coordinator 
Prof. Dr. Kıvanç Cefle  

0212 440 00 00 / 32919 

ceflek@istanbul.edu.tr 

Department and Erasmus Students Office Secratary 
Serap Çalışkan  
0212 414 20 00 / 31574  

scaliskan@istanbul.edu.tr 

 

 Letter of acceptance nám poslali cca 13.12. emailem (na letní semestr), akorát tam 

byly například chyby ve jméně apod. (na to mi odpověděli, že jim to nevadí). Potom 

přišel i poštou během dalšího měsíce (január). 

 

 Komunikace s ESN ExIstanbul: 9.1. nám poslali první email, vždy odpovídali bez 

problémů, emaily obsahovaly všechny potřebné informace. Viz emaily od ESN. 

 

 Residence permit: Pokud budete v Turecku déle než 90 dní musíte zažádat o 

„residence permit“. Žádá se na policii. Zna webové stránce zažádáte o tzv. randevu, 

tedy schůzku na policii. Čekací doba je většinou cca měsíc. Nemusíte to udělat před 

odjezdem, ale asi je to lepší mít z krku. Je normální že policie funguje od 8:00 do 

22:00, můžete mít schůzku klidně i 21:30. Možná je to dokonce i lepší, je tam stále 

hodně lidí, ale ne tolik jako odpoledne. Jak vyplnit žádanku o randevu a kde nám 

poslali v emailu – přikládám kopii. 

 

 Letenka: letenku jsem si zařizovala cca 15.1., stála mě 2750 CZK jednosměrně Praha-

Istanbul.  

 

 Ubytování: Ubytování doporučuji hledat dopředu. Dá se zažádat o intr, ale stojí 

nějakých 280 eur, což je vyšší než grant, resp. Se dá zažádat o Erasmus House (viz 

emaily), ale to stojí obdobně. Takže my jsme hledali normálně na netu bytové 

nabídky. Doporučuji stránku: http://istanbul.tr.craigslist.com.tr/ Nejlepší je asi bydlet 

v Beyoglu nebo Besiktasi, pokud chcete bydlet v Evropě, blízko všeho Erasmáckého 

dění. Známe studenty, kteří bez problémů bydleli i ve Fatih (více kontroverzní část). A 

obecně Asie je hezčí, klidnější a levnější – ale zase jestli chcete chodit na každou 

erasmáckou párty, tak je to relativně z ruky.  

 

 Předměty: největší problém je asi to, že v naší smlouvě je napsáno „angličtina B2“, 

ale na fakultě mi tvrdili, že vyučování má být turecky. Němci, kterých je tady většina, 

na to byli upozorněni svými univerzitami, a pokud neměli dostatečně dobrou turečtinu, 

ani nebyli připuštěni na naší fakultu Capa, ale automaticky na fakultu Cerrapasa, která 

má anglickou paralelku. Druhá věc je, že musíte odchodit stejnou délku předmětů jako 

turečtí studenti, tzn. např. gynekologie/pediatrie každá 6 týdnů. Takže pokud si většinu 

předmětů odchodíte dopředu na SK, a zůstanou 2-3 předměty, tak se to dá. Pokud jich 
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ale chcete absolvovat více, doporučuji jinou fakultu. Nikdo s vámi anglicky mluvit 

nebude, resp. záleží na tom, jakého odchytnete doktora, jak moc se mu bude chtít 

překládat nebo vysvětlovat a taky jestli vůbec bude umět anglicky. Když jsme si 

stěžovaly, že nám nebyla poskytnuta nabídka předmětů před příjezdem, setkaly jsme 

se s názorem „upozorňuji vás na to teď“ (to zahrnovalo všechno – od toho, že 

vyučování má být turecky, až po to, že předměty mají být 6 týdnů). Rozvrh jsme si 

tvořily ze seznamu předmětů, které měli v knížkách na studijním. Na internetu sice je 

seznam předmětů (turecky), ale nejsou tam data a skupiny, takže si z toho rozvrh 

neuděláte. Viz tabulka s jednotlivými předměty. My jsme celou situaci nakonec 

vyřešily úplně jinak, máme povolenou výjimku,chodíme na předměty kratší dobu a 

máme vlastně individuální přístup apod., ale obávám se, že příští rok to už takhle 

neprojde, vzhledem k tomu, že jsme to vyřizovaly celý první měsíc a byly jsme 

několikrát upozorněny na to, že je to něco navíc.  

 

4. Začiatok a koniec semestra:  
S daty je to zajímavé:  

 původně nám bylo napsáno, že začínáme 24.2.  

 31. januára nám poslali email, že se stala chyba, a že medici začínají už 3.2. a 

oficiální semester je 27.1.-8.8.  

 Na potvrzení o studiu z Istanbul univerzity ze studijního máme 14.2. - 31.7. a na 

potvrzení z Erasmus office v Turecku 3.2-16.7. 

 

5. Erasmus pobyt (podle podané příhlášky) 

a. Začiatok pobytu: 27.1. 

b. Koniec pobytu: 31.6. 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 5 

 

6. Príprava pobytu, štúdium 
a. Informácie o pobyte 

b. Jazyková príprava (kurz): Bylo možné absolovovat kurz cca 3 týdny před 

začátkem za 500 eur.  

c. Spôsob a systém výučby 

 

7. Ktoré predmety by ste odporučili popr. neodporučili ? Prečo ?  

Názov 

predmetu 

Vyučujúci Komentár (úroveň, dĺžka, záverečný 

test, skúška) 

Jazyk  

ORL  Dr. Beldan 

Polat 

Nejlepší předmět, doktor Polat se 

strašně snažil, abychom se něco 

naučily, viděly jsme za dva týdny asi i 

víc než na SK. Byly jsme na operacích 

i poliklinice. Zkouška: písemná, cca 12 

otázek z amerických USMLE, 

víceméně to, co jsme probraly.  

ENG 

Neurosurgery různě Obecně dobrý přístup, viděla jsem toho 

dost, ale doktoři byli dost 

zaneprázdnění. Byla jsem na operacích 

i poliklinice. Zkouška nebyla.  

ENG 



G&O různě Vyšli nám vstříc co se zkrácení týče, 

ale ostatní už záleželo jen na 

doktorech, a ti na gynekologii nebyli 

moc ochotní. Dva dny jsme byly na 

operacích, kdy nám v podstatě nikdo 

nic neřekl, potom tři dny na fertilizační 

klinice. Tak to bylo trochu lepší, ale 

zase záleželo, jak kdo. Druhý týden 

jsme byly u porodů.  

ENG/turecky 

Pediatrics    

ARO    

Forensic    

Orthopedics    

Pediatric 

Surgery 

Různí profesoři Protože jsme si stěžovaly, že nemáme 

předměty v angličtině, speciálně pro 

naši skupiny vytvořili povinný 

„elective subject“, který se skládá 

z přednášek jednou týdně. Témata jsou 

ale celkem zajímavá (hlavně urologie a 

sexuologie). 

ENG 

 

 

8. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

 

Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť): Bydlím v části Beyoglu, blízko 

centra, cca 30-45 min. autobusem od školy (to je zde normální vzdálenost mezi čímkoliv, moc 

kratší nenajdete, pokud nebudete bydlet přímou školy). Dále je byt asi 20 minut pěšky od 

hlavní nákupní třídy a v dostupných vzdálenostech od starého města. Bydlím se spolužačkou 

z UPJŠ. Byt jsme si našly samy, reference jsme měly od českých studentek, na které nám 

poslala kontakt sama majitelka bytu. Platíme bezkonkurenčně nejmenší cenu ze všech 

studentů, s kterými jsme mluvily – 800 TLY za pokoj (266 eur za obě). V pokoji bydíme dvě. 

Dále je v bytě sama majitelka (která ale nebývá moc doma) a ještě jedna studentka v třetím 

pokoji. Majitelka je velmi příjemná, můžeme jen doporučit. 

Cena za ubytovanie: 800 TLY = 266 eur, normální ceny jsou kolem 200-300 eur za byt 

v levnějších částech. Besiktas je trochu dražší, 280-400 eur, Asie levnější. 250 eur je normální 

cena. 

Stravovanie: vaříme si samy, je možné chodit do jídelny, na to ale potřebujeme kartu, kterou 

nám vydaly až po měsíci. 

Varianty dopravy: komplikovaná, musíte si zařídit kartu na dopravu a potom je nejlevnější 

si koupit studentskou nabídku: na měsíc zaplatíte 70TLY a máme 200 jízd (což vám stačí). 

Doporučuji tuto stránku na základní orientaci: http://mapa-metra.cz/istanbul/. Pár dalších 

postřehů k dopravě:  

 

- Autobusy mění trasy. Lépe řečeno často zastavují jen tam, kde chtějí. Hlavně ty noční teda.  

http://mapa-metra.cz/istanbul/


- Autobusy nemají vždycky protilehlé zastávky. A když už mají, tak ne vždycky se jmenují stejně. 

Například moje zastávka do školy se jmenuje Kasimpasa. Ale ta, na kterou přijedu, Deniz Hastanesi. 

Jsou naproti sobě. Ale autobusy v směru Deniz Hastanesi jezdí o dost frekventovaněji. Zatím jsem 

nezjistila proč :). 

- Nemá smysl čekat na konkrétní autobus. Prostě se smiřte s tím, že si musíme zjistit směr, a že 

pravděpodobně tak dojedete tam, kam potřebujete. Nebo taky ne.  

- Autobusy tady často mají stejná čísla, ale jiná písmena a naopak. A stejná čísla s jinými 

písmeny jezdí po jiných trasách, jak jinak. Takže třeba EM1 i EM2 jezdí na Eminonu, ale jen jeden z 

nich jezdí zpět. A například 54HS a 54T mají jiné trasy. 

- Sice existuje centrální webová stránka, kde by se měly dát zjistit všechny trasy...ale nespoléhala 

bych na to :D. Věřte mi, naivně jsem to zkoušela. (www.iett.gov.tr)  

- doprava je strašně drahá. Na autobusy musíte mít kartu, kterou si nejdřív musíte jít zařídit. Lístky 

tady neexistují. A žetony sice ještě fungují, ale už pomalu mizí. Takže Istanbulkart je správnou 

možností. Jedna jízda ve většinou libovolném dopravních prostředku vyjde na cca 9 Kč (se 

studentskou slevou). To se sice zdá v pohodě, ale 9 Kč platíte pokaždé, když nastoupíte do nějakého 

dopravního prostředku a je běžné, že do školy např. přestupujete.  

- Jinak zde existují: tramvaje, metro, autobusy, dvoupatrové autobusy, dolmuse (malé busy, které 

se platí zvlášť), speciální autobusy (které nevím, jak se jmenují a taky se platí 

zvlášť), taxíky (relativně levné, kolem 4 eur po základních vzdálenostech v centru) a lodě. A navíc 

ještě dva speciální: „tunel“: krátká linka metra - podzemní lanová dráha a „funicular“: další dvou-

stanicová linka podzemního metra. 

 

 Prístup na počítač, internet: bez problémů, v bytě i na škole a obecně všude 

je wifi. Vzhledem k nestabilní situaci v Turecku byl jednu dobu zakázaný 

Twitter a Youtube, ale dalo se to obejít s proxy.  

 

 
Úvodní email: 

 
Dear friends ! 
 
At first, as the Exchange & Erasmus Students Organization of Istanbul University (ESN Existanbul), we would like 
to congratulate you by heart for your courage. For sure, it is not because you have chosen Turkey, but it is 
because of your self-confidence. As all of you know (or will learn ) Erasmus = Adventure. 
 
To make a start for your unforgettable experience together, we are looking forward to seeing you! We strongly 
recommend you to get ready for a marathon of parties, trips and many different activities (cultural, social, 
sports...) which will excite you! We also recommend you (but not so strongly) to be ready for the lectures, 
projects, exams and bla bla stuff at our university. 
 
As ESN Existanbul Team we will do everything we can, to support you during your Erasmus adventure.  
 
We are  working as a volunteer student at Istanbul University and you will get information mails from us till your 
arrival. And if you have any question do not hesitate to ask us. 
 
http://existanbul.esnturkey.org/?q=content/board-2013-2014 
 
Student Information Form : https://docs.google.com/forms/d/13Hp-
g7TMF4JmgFd1L_KwNYHmZDudx5GELAXGyVpqMDY/viewform 
 
You can watch the  videos of fall semester of 2013. 
 
www.youtube.com/watch?v=DblpRTAv4L0 
 
www.youtube.com/watch?v=hNvV-oGnHFs 
 
www.youtube.com/watch?v=kGCNY2T-XI0 
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www.youtube.com/watch?v=3-o4zZQY4II 
 
 
To achieve this purpose, we need a strong and continous communication with you! 
 
As you can estimate, we aim to achieve this goal through the biggest social network of the world --> Facebook. 
So if you still don't have a facebook account, it's the right time to get one! :) 
 
Facebook Account : http://www.facebook.com/esn.existanbul 
 
After being friends on facebook, we will add you to our incoming students group.  
 
P.S : In first semester we had 375 erasmus students and around 60 of them will be in Istanbul for the second term 
as well. And they will be also in our facebook group. 
 
If you still insist on not having an account, don't worry! We will let you know about the events via this e-mail 
address :) 
 
P.S. : You have to get residence permit in Turkey. Applying procedure has been changed. After we will collect 
whole information you will get a new mail about that .Till get our e-mail just wait to get your online appointment. 

https://e-randevu.iem.gov.tr/yabancilar/dil_sec.aspx  
 
P.S.2 : About the accommodation you can check our website  http://existanbul.esnturkey.org/?q=content/housing 
 
We are not sure about Existanbul house case for the spring semester but we will clarify it really soon as well. And 
also we will open new incoming students facebook group in this week and we will share flat advertisements from 
the fall term erasmus students. 

P.S.3 : We will send an information about the orientation day later. But most probably it will organised on 19th or 
20th of Febuary 

 

 

Email residence permit: 
 
Hello friends 
 
Here is the explanation of the Residence Permit ; 

First of all due to the Turkish law, you must have " student visa " to apply for the residence 
permit and you must get it in your country before you come to Turkey. 

When you arrive to Turkey you must apply for the Residence Permit within 1 month. But if 
you already know where to live in Istanbul it would be better if you could get your 
appointment before your arrival. Because most of the time it is really hard to find free dates 
for the appointment. 
 
1 )  https://e-randevu.iem.gov.tr/yabancilar/dil_sec.aspx 
 
2 )  For " purpose " you should choose ; first application. 
 
3 ) For " unit location " you should choose ; The Police department for the location which you 
will be living for you stay. 
 
4 ) Then you should choose " Student " option. 
 
5 ) When you will apply for the residence permit you will need ; 
 
* 4 passport-size photos. 

http://www.youtube.com/watch?v=3-o4zZQY4II
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* Your passport 
* Printed application document 
* Student proof paper from Erasmus Office.  
 
 
1 ) Turkish citizens who live in Europe or who have '' mavi kart '' don't need residence permit. 
 
2 ) It costs 206 Turkish Liras. 
 
3 ) If all the appointments are full at your area's police department, you can also get 
appointment from main police department " Yabancılar Sube Mudurlugu ( Vatan ) or 
Yabancılar Sube Mudurlugu ( Vatan - Giriş Kat ).  
 
4 ) Student proof papers which you will from the erasmus office will be valid for 15 days so 
you should pick it up from the erasmus office within 15 days before your appointment. 
 
And here is the information about how to reach main police department ; 
 
Well we are lucky because the main police department is really close to our main campus " 
Beyazit ". I added the railway map. 
 
From Beyazit ( Grand Bazaar ) you should take a tram to " Yusufpasa " station and get off 
there. Then follow the signs and then you will reach to the metro, take it and get off in 1st 
station " Emniyet - Vatan " . Then you will see the big Turkish Flag, and 
the police department is there and foraigner department is in the first floor of main building. 
 

 

 
 

Email o ubytování na Erasmus House: 
 
Hello friends, 
 
As we mentioned before we have an Erasmus student apartment in the heart 
of Istanbul,Taksim. We call it Existanbul House. Every semester 20 students 
of Istanbul University they have the chance to live in Existanbul House.  
 
First you should check how it looks like from: www.existanbulhouse.com 
 
http://existanbul.esnturkey.org/?q=content/housing 
 
After you check the website and you would like to stay here. You can fill the form below: (You 
can also reach the form over website). 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpveXBrM1U0azBxckplS3lSOF9n
SFE6MQ#gid=0 
 
This year we started a system for the placements. After you fill the form I will send you 
information about your form. Then we will make a Skype meeting with you. I will inform you 
the advantages and disadvanteges of the House on Skype meeting. If you alredy filled the 
form you will receive an e-mail on Monday 27th of Jan. 
 
If you are coming to Istanbul just for studying please do not apply for this house. We call here 

http://www.existanbulhouse.com/
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party house after our 2 years experiences. :) But we know also lots of Medicine, Law, 
Business Administration students that they survived with partying and studying. 
 
You can check the avaliabilitiesand prices from the website by daily. I will send you the room 
pictures according to your budget. 
 
P.S : It is not offical dormitory of Istanbul University. It is a private property 

 
Email o registraci telefonů: 

According to the Turkish Law , it is an obligation to register your tax-free mobile phones ( if you would like to use it 

with a Turkish sim Card ) 

You will have 2 options when you arrive to Turkey. First one is to buy a second hand mobile phone for around 30-

40 Turkish Liras, the second options is to register your mobile phone but it costs 119.5 Turkish Liras. 

 

Here is the details of how to register your mobile phone ; 

You have to go to any of Tax Office with your passport and mobile phone and pay 119.5 Turkish Liras. And you 

will get a tax number and a receipt Once you have registered your phone, you will be given a receipt which you 

the need to take to your preferred phoneshop (e.g. Turkcell or Vodafone), together with your passport. They will 

be able to register your phone (which costs a further 20TL). 

 

If you do this prosses before you get your residence permit, you could only use your mobile phone with one 

simcard but once you get your residence permit, youur mobile phone will be used for all simcards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


