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Ko sem prvič razmišljala o prijavi na poletno izmenjavo, si nisem niti približno predstavljala, da bom
preživela tako neverjeten in čudovit mesec avgust v Istanbulu v
Turčiji. Pa vendar se je zgodilo.

Kljub navdušenju in prekipevanju energije ob zeleni luči za
Istanbul, sem morala zbrati svoje misli, predvsem pa potrebne
dokumente za pot. Priskrbeti sem si morala tudi vizum, kar pa
ni predstavljalo posebne težave, saj so mi ga na ambasadi
Turčije uredili v enem tednu.

Moja pot do Turčije se je začela 1. avgusta na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani in je trajala pičili dve
uri. Na letališču Ataturk v Istanbulu me je čakala kontaktna oseba Öykü, ki je uredila transport do
študentskega doma na azijski strani Istanbula. Zaradi prometnih zastojev je transport je trajal kar tri
ure. Kontaktne osebe so bile zelo lahko dostopne, odprte za vsa vprašanja in izredno prijazne z
dobrim znanjem angleškega jezika, zato nisem imela nikakršnih težav z dogovarjanjem glede
transporta ali česarkoli drugega.

Študentski dom, v katerem sem bivala cel mesec, je
postavljen na odlični lokaciji, samo 10 minut oddaljen od
Univerze Marmara, na kateri smo sodelovali v raziskavah.
Dom je razdeljen na dva dela, v enem bivajo dekleta, v
drugem delu pa fantje. V sobah sicer lahko bivajo tri osebe,
v moji sobi pa sva bili samo dve. Čistilke so prihajale redno,
v vsakem nadstropju je bil tudi pralni stroj in prostor za
likanje oblačil. Prav tako je bil na voljo fitnes, soba za študij
in internet, jedilnica in kantina, v kateri si lahko jedel poceni in zelo dober obrok. Dom je odprt 24 ur
na dan, vedno je navzoč varnostnik, zato je mesto za bivanje zelo varno.

Na Univerzi Marmara sem bila navzoča pri projektih, ki so se izvajali v oddelku za fiziologijo. Bilo jih je
kar precej, najbolj pa me je pritegnil projekt, v katerem so proučevali učinek estrogena na akutni
pankreatitis. Na začetku sem zgolj opazovala dogajanje na oddelku, sčasoma pa sem lahko tudi
sodelovala in pomagala. Vsi na oddelku so bili zelo prijazni, vso dogajanje so nam opisali in razložili,
prav tako so nam odgovorili na vsako zastavljeno vprašanje. Dovolili so nam šivanje laboratorijskih
podgan po operacijah, tako da smo lahko vadili različne tehnike šivanja in jim tudi olajšali delo. Prav
tako smo lahko sčasoma izvedli kakšno manjšo operacijo pod nadzorom mentorja, odvzeli tkiva za
nadaljnjo analizo ipd. Urnik dela ni bil vnaprej določen, zato smo morali vsak da posebej vprašati, ob
kateri uri naj pridemo naslednje jutro. Večinoma smo hodili ob 10.00, odvisno pa tudi od tega, katera
raziskava in eksperimenti so bili načrtovani, saj se vsi projekti niso odvijali hkrati.



Na poletni izmenjavi je bilo poleg mene še
sedem študentov – dva Portugalca, dva Španca,
Estonka, Egipčan in Indonezijka. Skupaj smo
postali odlična ekipa in spoznavali mesto ter
kasneje delček Turčije izven Istanbula. Pri
spoznavanju Istanbula so nam pomagali tudi
študentje Univerze Marmara. Socialni program je
bil odlično zastavljen – za tri do štiri dni v tednu
so imeli za nas pripravljene aktivnosti, predvsem
so nas vodili po največjih znamenitostih mesta,
pokazali so nam najboljša mesta in restavracije s
tradicionalno hrano, pijačo, čajne vrtove in mesta za najbolj ugodne nakupe.

Zdaj pa še nekaj o Istanbulu in Turčiji…

Mesto je ogromno, vedno živo in ima prav
poseben utrip. Razdeljeno na evropski in azijski
del s prepletajočo se kulturo in bogato
zgodovino nosi svoj pečat. V njem živi in dela več
kot 13 milijonov ljudi, poleg tega pa je tudi
turistično mesto, zato so ulice vedno polne. Je
unikatno z veličastnimi mošejami, Hagio Sophio,
cisternami, novimi in starimi stavbami, mnogimi
palačami in bazaarji, med katerimi je najbolj
znan Grand Bazaar, pa tudi bazaar začimb. Zaradi svoje velikosti in natrpanosti prebivalstva ima
Istanbul izjemno dobro razvit javni transport. Neprestano vozi na stotine avtobusov in taksijev,
trajekti, podzemne železnice in tramvaji, zato v primeru, da ti odpelje eden pred nosom, sploh ni
skrbi, saj bo čez največ minuto ali dve pripeljal drug tramvaj.

Skupaj z ostalimi člani skupine smo se odločili, da bi radi videli še več, nova in druga mesta, kraje ter
pokrajine Turčije. Tako smo šli na dolgo pot z
avtobusom do Cappadocie, čudovite pokrajine,
nastale zaradi vulkanskega delovanja. V tem
nenavadnem okolju smo ostali dva dni, nato pa
krenili proti Olymposu, pustolovski  in hkrati
počitniški in sproščujoči vasici blizu Antalye. Nudi
edinstven pogled iz plaže na jezero, oddaljeno pičlih
10 metrov, nad katerim se dviga gora. Pot nas je
vodila naprej do Pamukkal in antičnega mesta
Hierapolisa, zaščitenega z Unescom. Zaradi nevzdržne
vročine mnogo ljudi išče osvežitev v prav posebnih bazenih, v katerih se gnete mnogo ljudi. Naše
potovanje smo nadaljevali z izletom v Bodrum, mesto nočnega življenja, glasne plesne glasbe,
tisočerih barov, klubov in restavracij.



Po teden dolgem popotovanju po Turčiji smo se vrnili v Istanbul, polni novih vtisov, doživetij in
nepozabnih dogodivščin. Pred nami je bil še zadnji teden druženja pred vrnitvijo domov, zato smo ga
po najboljših močeh izkoristili za druženje in še finalne oglede znamenitosti. Slovo od mesta je bilo
težko, še težje pa se je bilo posloviti od ljudi, s katerimi smo skupaj preživeli neverjeten mesec.

Poletna izmenjava je bila zame neverjetna izkušnja in jo priporočam vsakem študentu, saj sem
spoznala toliko različnih čudovitih ljudi, videla edinstvene pokrajine in mesta in preživela mesec dni v
kozmopolitanskem mestu!!
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