
 
 
 
 

 

TURČIJA, ESKIŞEHIR – avgust, 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Dare Jelenko 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2015 

 

Kraj izmenjave 

Eskişehir je mesto na severozahodu Turčije s populacijo nekaj manj kot 700 tisoč prebivalcev. Mesto je 

od Istanbula oddaljeno 330 km, od prestolnice na vzhodu pa 233 km. V mestu imata sedež dve univerzi, 

in sicer Univerza Eskişehir Osmangazi ter Univerza Anadolu. Prevladujoče podnebje je kontinentalno, 

kar pomeni, da so poletja več kot le topla. Proti koncu avgusta se je resda čutilo, da je jesen trka na 

vrata, drugače pa sem sam zabeležil le tri dneve s padavinami, pa še te so bile konvekcijske. Torej ni 

nobene potrebe po odvečnih zimskih oblačilih.  

 

Mestu vlada otrok Mustafa Kemala Atatürka, progresivno usmerjena sredinsko-levičarska 

Republikanska ljudska stranka, kar je za državo, ki je pretežno muslimanska vse prej kot zanemarljiv 

podatek. Na splošno je zahoden del Turčije nosilec nekaj manj kot sto let dolgo trajajoče sekularizacije 

države. To se kaže na vsakem koraku. Eskişehir je izredno napredno mesto, k čemur brez dvoma 

pripomorejo tudi trume študentov iz vse države, ki pa jih je med poletjem bistveno manj. Čez palec 

ocenjujem, da v mestu približno 20% žensk nosi hidjab, dolge hlače pa so obvezen sestavni del moške 

garderobe, kar pa glede na moje izkušnje ne povezujem z vero, temveč s kulturo in navadami. 

 

Če izključimo številne mošeje, je Eskişehir ob Ankari na videz najbližje evropskim mestom. V mestu so 

številni parki in zelene površine na vsakem koraku. Ulice so urejene in čiste, kljub temu da na jugu še 

niso slišali za klasične smetnjake, ampak pustimo podrobnosti. Mesto je pokrito s tramvajem (EsTram), 

ki je glavno prevozno sredstvo. Cena je 1,8 TL za eno vožnjo, če pa zavoljo ponočevanja ostaneš dlje od 

polnoči, izbereš taksi. Za prevoz iz strogega centra do Osmangazi bolnišnice smo plačali 20 TL, kar je 

bilo za nepozabno vožnjo z reli dirkalnikom več kot premalo. 

 

Mesto je zelo varno. Varnostniki so na vhodu pred vsako večjo stavbo, nakupovalnim centri (največji je 

EsPark – nekaj podobnega kot nakupovalni center v Seiersbergu) in bolnišnico. Prav tako ne primanjkuje 



 
 
 
 

 

policistov. Kakršnikoli pomisleki okoli varnosti so odveč. Resda je bilo nekaj živčnih pogledov na dan 

treh terorističnih napodov v Istanbulu, ko so nebo Eskişehirja preletavali vojaški lovci, ampak to je bilo 

zgolj kazanje moči iz sosednje vojaške baze. Če te skrbijo trenja na turško-sirski meji oz. na vzhodu 

države, imej v mislih, da je Turčija velikosti Francije ter Velike Britanije skupaj in da je do meje zelo 

daleč. Poleg tega se zlepa nihče ne bo spravil na državo pod trdim režimom Erdoğana.  

 

Kar se tiče cen, cene zelenjave in sadja so bistveno nižje kot v Sloveniji, meso pa Turki vidijo kot zelo 

drago, zato ga v kateremkoli meniju dobiš zelo malo. To je lahko za človeka, ki je navajen močne 

slovenske podeželske hrane z alpskimi podtoni, kamor sodim tudi sam, velik problem. Jezik je poglavje 

zase. Vsem, ki se bodo odločili za izmenjavo z Turčiji, priporočam učenje osnov turščine (pozdravi, 

hrana, obvezno števila, …). Turki so v angleščini podobno dobri kot obče prebivalstvo stare slovenske 

dežele Štajerske v madžarščini. Morebiti razumejo besedo ali dve, za vse ostalo imaš velik nasmeh in 

deset prstov na vsaki roki. Ljudje so na splošno zelo ustrežljivi in ti bodo poskušali pomagati na vsakem 

koraku. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo sem bil dodan v WhatsApp skupino, kjer smo se dogovorili vse bistvene podrobnosti o 

začetku izmenjave. Tudi nadalje je bil WhatsApp naše glavno komunikacijsko orodje. Priporočam nakup 

turške SIM kartice. Turčija resda še ni pokrita z LTE omrežjem, je pa vsekakor boljša izbira kot iskanje 

WiFi signala v vsakem lokalu.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Naša kontaktna oseba si zasluži vse pohvale. Z nami je bil venomer, od začetka do konca izmenjave, 

tudi na njemu neobveznih National Tours med vikendi. Najverjetneje vsi ne boste imeli te sreče. Kar se 

tiče informacij, smo bili torej preskrbljeni. Nič lepšega kot Turk ob boku, ko je potrebno recimo kupiti 

avtobusno vozovnico ali razložiti vodovodarju, da ne lastiš stanovanje in da ne veš, kje je ventil za vodo. 

 

Nastanitev in prehrana 

Punce in fantje smo bili v ločenih nastanitvah. Še en turški sladkorček, ko ugotoviš, da se lahko fantje v 

ženskem študentskem domu (v tem primeru privatnem) gibljejo le v skupnih prostorih. Fantje smo bili 

v za namene izmenjave najetem privatnem stanovanju. Na tem mestu ne bi rad izgubljal besed o 

higieni. Zaključek zgodbe je ta, da si prinesi svoje copate in ne bodi alergičen na tobačni dim. Plus točke 

za neposredno bližino z bolnišnico in EsTramom. Smo pa imeli vsi nemoten dostop do interneta. 



 
 
 
 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Izbral sem si urgentno medicino in bil s kolegom iz Bosne in Hercegovine dodeljen v urgenten center 

univerzitetne bolnišnice Osmangazi. Zelo bom iskren. Si tam ali pa nisi. Vseeno jim je. Nimam srca, da 

bi vam zaupal, koliko ur sem preždel v bolnišnici, kar je odlično, če se v Turčijo odpraviš z nameni 

odkrivanja druge kulture in počitnikovanja. Prva ovira je jezik, ker je znal le eden od zdravnikov angleško 

in ti niti ne more naložiti dela, druga ovira je hektika urgence v splošnem. Bistveno slabše jo bodo 

odnesli najbolj zagreti, ki komaj čakajo, da turškemu osebju pokažejo svoje sposobnosti. 

 

Mentorstvo 

Težko kaj dosti napišem, morda le to, da nisem imel nobenih problemov pri pridobivanju certifikata. 

 

Socialni program 

Turki imajo enega od najboljših socialnih programov. Gre za t.i. National Tours. Cena za vsak vikend 

izlet je približno 70€. Da, gre ceneje, ampak bolje, da sediš na avtobusu organiziranega izleta in vidiš 

Turčijo, kot bi jo v lastni režiji zaradi jezikovne bariere le stežka. V prvem vikendu smo si ogledali Izmir, 

Ephesus in Pamukkale. Drugi teden smo obiskali Olympos, kar je must see. Na zadnjem izletu smo se 

preko Ankare odpravili v Nevşehir in Cappadocio.  

 

Ker je število oseb, ki se lahko udeležijo izleta, omejeno, je potrebno s prijavo poskrbeti, ampak brez 

skrbi, o vsem boste pravočasno obveščeni. Negativna plat Eskişehirja, ko pride do logistike je ta, da ni 

letalskih linij. Tu jo bodo vaši kolegi iz Istanbula, Izmirja, Antalye, Keyserija, Gazientepa … odnesli 

bistveno bolje. Turčija je velika država, kar pomeni, da boste na avtobusu preživeli kar nekaj časa. 

 

Zadnji vikend je pripadel skupinskemu izletu v Istanbul. Ko si enkrat v Turčiji, Istanbula ne gre 

spregledati. Znamenitosti je več kot preveč, ocenjujem, da so potrebni najmanj trije dnevi, da grobo 

prečešeš mesto in pri tem uživaš. In ja, ker gre za velemesto, lahko pokažete svoje zmožnosti znanja 

angleščine. Hagia Sofia, Taksim, Galata tower, izlet z ladjico preko Bosporja in pet prvoligaških klubov 

za vse nogometne navdušence. Istanbul ponuja preveč. 

 

Prevoz 

Letel sem iz Brnika do Istanbula s Turkish Airlines. Karte znajo biti zelo ugodne. Za tiste najbolj 

pogumne, ki se odločijo rezervirati pol leta prej, ko še nič ne veš, sem zasledil karte Adrie Airways do 

Istanbula, ki se spustijo vse do 100€. Sam sem zaradi klasične slovenske previdnosti plačal 235€. Realno  



 
 
 
 

 

so cene 160€ (kombiniran let) navzgor, če jih kupiš tri mesece prej. Nato so mi turški kolegi priporočali 

uporabo avtobusa, saj je železniška postaja od letališča Atatürk oddaljena bistveno dlje kot avtobusna 

postaja Bayrampaşa, ki je dosegljiva z metrojem.  

 

Povsem drugače velja za tiste, ki pristanejo na letališču Sabiha Gokcen, ki se nahaja v azijskem delu 

Istanbula. Dobro je imeti v mislih, da je od Istanbula preko Eskişehirja do Ankare zgrajena povsem nova 

in hitra vlakovna povezava. Avtobusi so kljub temu glavno prevozno sredstvo. Nemalo je takšnih, ki 

nudijo WiFi povezavo (glej avtobuse z 1-2 sedežnim redom), na vseh pa strežejo vodo in razne priboljške. 

 

Ko sem prispel do avtobusne postaje, me je ujel z informacijami napolnjen brezdomec look alike 

informator, ki me je za 'baksheesh' treh turških lir v petih minutah spravil do točno tistega podjetja, ki 

je čez 20 minut odrinil v Eskişehir, kar ocenjujem kot odlično naložbo, saj je glavna avtobusna postaja 

mesto v enem. Opozorilo, Turki vam bodo poskusili prodati vse in zaslužiti na milijon in eni stvari. Bodite 

previdni, denar v sprednje žepe in srečno. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava si zasluži vse pohvale. Razen malenkosti se ni nikjer zataknilo. Je pa vedno dobrodošlo, da 

potuješ z vsemi mogočimi informacijami, ker te bo naivnost vedno tepla. 

 

Približna razdelitev stroškov 

235€ - povraten direkten let Ljubljana Istanbul 

3x 70€ + 100€ - National Tours brez hrane 

V bolnišnici je pokrit en obrok, ampak je za velike fante kot trikrat nič. Cene obrokov so v mestu zelo 

različne, od sendviča za 5 TL do slovenskih cen. 

 

Še nekaj utrinkov … 

1. Olympos 

2. Pamukkale 

3. Istanbul Skyline 

4. Hagia Sofia 

5. Blue Mosque 

6. Cappadocia iz balona 

7. Şampiyonluk için saldır Fenerbahçe! 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 


