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http://www.istanbulstopovertours.com/
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Sepatah Kata Ketua Umum PPI Turki

'Ortakoy' adalah nama tempat di tepian Bosphorus, darinya terlihat jembatan
yang memisah Eropa dan Asia. Ortakoy yang berarti 'kampung tengah' adalah pesan
Turki sebagai pusat dunia secara geografis. Kita kini di sini untuk menyerap banyak
pembelajaran, terutama sekali pembelajaran bgmn membangun identitas bangsa kita
menjadi pusat inspirasi peradaban baru. Kita di sini dengan harapan bisa jadikan
Indonesia, referensi baru masa depan (beyond reference).
Turki juga negara yg sangat berdekatan dng Indonesia scr identitas, setidaknya
sebagai "negara muslim modern yg demokratis". Kita di sini memandang kedekatan
itu sebagai amanah dan peluang "diplomasi" mengenalkan Indonesia, membangun
persahabatan, dan menjaga martabat bangsa kita terhadap Turki. Setidaknya sebagai
pelajar kita bisa menjalankan "diplomasi" dengan 3 hal: bangun pertemanan yang
baik (arkadasliktir), prestasi akademik (akademik basaridir), dan performa organisasi
yang baik (organizasyon performansidir).
Turki adalah takdir tempat kita bertemu. Mari jadikan waktu-waktu kita
berfaedah, banyak lesson learned dan best practices yg bisa jadi bekal kita
membangun Indonesia bersama. Sebab masa depan adalah kita. Insya Allah untuk
cita-cita besar itulah PPI Turki dibutuhkan eksistensinya sebagai wadah. Dalam rangka
pelayanan Pelajar dan Mahasiswa, serta aktualisasi potensi anak bangsa, PPI Turki dan
PPI se-Turki terus produktif dengan ragam program sejak pertama dilantik hingga
kini. Mulai dari:
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1. LadiesFirst, - video para mahasiswi berprestasi se-Turki dan seminar puan,
2. Pengiriman bantuan Air Bersih untuk bencana kemanusiaan Gunung Kelud,
3. Mentari - pengiriman surat pelajar Turki ke pelajar SD di pelosok Nusantara
bekerjasama dng Indonesia Mengajar,
4. Selfie Pemilu, menyemarakkan Pemilu Legislatif di Luar Negeri,
5. Silaturahim PPI se-Turki dalam Momen Hari Kebangkitan,
6. Latihan Dasar Kepemimpinan dan Manajemen (Lada Kara) semua PPI wilayah,
termasuk penyampaian pesan2 pentingnya peran pasca-kampus,
7. Beasiswa Sahabat Berkarya PPI Turki, hingga penyambutan dan pelayanan
Pelajar dan Mahasiswa Baru (MaBa) angkatan 2014.
Khusus momen ini, PPI Turki dan semua PPI Wilayah se-Turki pertama kali
membentuk tim advokasi se-Turki untuk mengerahkan daya terbaiknya mulai dari
penyambutan, penjemputan, hingga advokasi ikamet. Tahun ini juga pertama kalinya
dilakukan "Jemput Bola" penyambutan Maba di tanah air, bertempat di Jakarta dan di
Semarang. Sementara itu juga dilaksanakan silaturahim dng Mahasiswa yg sedang
Pulang Kampung memanfaatkan momen pasca Lebaran dan Hari Kemerdekaan di
Yogyakarta, Solo, Sragen, dan Semarang sekaligus berkunjung ke sekolah-sekolah
Turki di kota-kota tersebut. Rangkaian peringatan kemerdekaan di tanah air ditutup
program silaturahim PPI Turki dengan pemimpin muda inspiratif: Ridwan Kamil,
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Walikota Bandung di Balaikota Bandung dan Fahira Idris, Anggota DPD RI terpilih
2014-2019.
Adapun buku ini, moga menjadi pijakan awal pemulus semua cita-cita besar
kita. Pemandu teknis dan penuntun langkah kita, terutama bagi Pelajar dan
Mahasiswa Baru angkatan 2014. Selamat Datang angkatan 2014, salam bersahabat
untuk kawan-kawan semua.

Sepenuh hormat,
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AryaSandhiyudha
Ketua PPI Turki
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Republik Turki
‘’Türkiye Cumhuriyeti’’
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1. Republik Turki
A. Tentang Turki
Nama Negara

: Republik Turki

Ibu Kota

: Ankara

Kepala Negara

: Recep Tayyip Erdoğan

Perdana Menteri

: Ahmet Davutoğlu

Jumlah Penduduk

: 75,627,384 jiwa (2013)

Mata Uang

: Turki Lira

Lagu Kebangsaan

: Istiklal Marsi

Zona waktu

: GMT+2 (EET (UTC+2))

Waktu musim panas

: GMT+3 (EEST (UTC+3))

Nama domain internet

: .tr

Gambar 1. Bendera Turki

Kode Telefon Internasional : +90
Suhu (derajat celcius)

: Musim Panas : 17º s.d. 35º C
: Musim Dingin: 5º s.d. -30º C (di daerah tertentu)

Republik Turki (bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti)
atau yang sering hanya disebut Turki (bahasa Turki:
Türkiye) adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia.
Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di
Asia Barat Daya sampai daerah Balkan di Eropa Tenggara.
Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara;
Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegean di
sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan,
dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di

Gambar 2. Turki di peta dunia
Sumber: www.turkcebilgi.com

tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan
Turki dikenal sebagai negara transkontinental.
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bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga
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Pembagian Wilayah

Gambar 3. Peta Wilayah Turki

Wilayah Turki dibagi ke dalam 81 provinsi untuk tujuan administrasi. Provinsiprovinsi tersebut dikelompokkan lagi ke dalam 7 wilayah untuk tujuan kepentingan
sensus. Ketujuh wilayah itu adalah Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu
Anadolu, Akdeniz, dan Güneydoğu Anadolu. Provinsi-provinsi dengan jumlah
penduduk terbanyak adalah İstanbul (14 juta jiwa), Ankara (5 juta jiwa), İzmir (4 juta
jiwa), Bursa (2,6 juta jiwa), dan Adana (2,1 juta jiwa).
a. Istanbul
Istanbul (bahasa Turki: İstanbul) adalah kota terbesar di Turki
yang menjadi jantung ekonomi, budaya, dan sejarah negara ini.
Istanbul adalah kota lintas benua yang membentang melintasi Selat
Bosphorus yang merupakan salah satu perairan tersibuk di dunia.
Wilayah dari Istanbul meliputi beberapa daerah yang berada di
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belahan Eropa dan sisanya berada di belahan Asia. Pusat
perdagangan dan sejarah dari kota Istanbul terletak di belahan
Eropa, selain itu juga sekitar dua pertiga total penduduk Istanbul

Gambar 4. Foto
Satelit dari Istanbul
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bermukim di daerah-daerah di belahan benua Eropa. Istanbul merupakan salah satu
kota tujuan wisata paling populer di dunia.
Istanbul didirikan pada tahun 660 SM
dengan nama Bizantium. Kemudian pada tahun
330 masehi ketika Romawi berkuasa, Istanbul
dikenal dengan nama Konstantinopel. Dalam
sejarah Istanbul pernah menjadi ibu kota dari
empat kekaisaran, yaitu Kekaisaran Romawi (330Gambar 5. Ayasofya

395), Kekaisaran Romawi Timur (395–1204 dan

Sumber: www.ayasofyamuzesi.gov.tr

1261–1453), Kekaisaran Latin (1204–1261), dan

Kesultanan Ottoman (1453–1922).
Istanbul merupakan kota dengan jumlah universitas terbanyak di Turki. Terdapat
9 universitas negeri dan 36 universitas swasta di Istanbul. İstanbul Üniversitesi dan
Galatasaray Üniversitesi adalah dua universitas yang didirikan sejak abad ke-15.

Gambar 6. Masjid Sultan Ahmet
Sumber: kufarooq.blogspot.com

Gambar 7. Galata Tower
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Sumber: www.turkeytravelresource.com

Gambar 9. Grand Bazaar

Gambar 10. Jembatan Bosphorus

Sumber: famouswonders.com

Sumber: www.backpackerstravel.net

b. Ankara
Ankara adalah ibukota dari Republik Turki sekaligus kota terbesar kedua
setelah Istanbul. Letaknya yang berada dı tengah Anatolia menjadikan Ankara
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sebagai kota penting di bidang komersial dan industri. Ankara merupakan kota
tua dengan berbagai peninggalan arkeologi dari zaman Hittite, Phrygian,
Hellenistic, Roman, Byzantine, dan Ottoman.
Selain sebagai ibukota negara, Ankara juga terkenal akan beberapa
universitas-favoritnya. Jumlah universitas negeri di Ankara ada 5 universitas,
sedangkan universitas swasta ada sekitar 11 universitas.

Gambar 11. Anıtkabır (makam dari Atatürk)
Sumber: www.ataturktoday.com

Gambar 12. Gedung Perwakilan Rakyat Turki
Sumber: selcukcicek.wordpress.com

Gambar 13. Menara Ataküle
Sumber: www.resimmekani.com
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c. Izmir
Izmir, yang terletak di bagian barat Turki, adalah kota ketiga yang paling
padat penduduknya dan terletak di pantai Laut Aegean. Umur dari kota Izmir
diperkiran mencapai 3500 tahun. Faktor lokasi dan sejarah peradaban inilah
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yanng menjadikan Izmir kota yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan
mancanegara. Kota di pinggiran pantai Aegean ini menonjol dalam bidang
industri, perdagangan, budaya, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan
transportasi.
Budaya, aktifitas, sejarah, dan sejumlah universitas di Izmir menjadikan
kota ini layak sebagai kota pelajar yang ideal. Terdapat 4 universitas negeri
dan 5 universitas swasta di Izmir.

Gambar 14. Pemandangan Izmir

Gambar 15. Menara Jam Izmir

Sumber: www.mertersoy.com

Sumber: www.fazturkey.com

Gambar 16. Perpustakan di Kota Kuno Ephesus

Gambar 17. Teater di Kota Kuno Ephesus

Sumber: www.packagetoursturkey.com

Sumber: www.turkeytoursonline.com

B. Negara 4 Musim
Turki termasuk negara yang memiliki empat musim,
Musim Panas (Summer/Yaz)
Musim Gugur (Autumn/Sonbahar)
Musim Semi (Spring/ İlkbahar)

September-November
Desember-Februari
Maret-Mei
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Musim Dingin (Winter/Kış)

Juni-Agustus

Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki | www.ppiturki.org

Panduan Belajar di Turki
Perlu diketahui bahwa perbedaan waktu antara Indonesia dengan Turki adalah
empat jam pada musim panas dan lima jam pada musim dingin. Pada akhir bulan
Oktober dan akhir bulan Maret terdapat perubahan jam, dimana jam dimajukan atau
dimundurkan satu jam.

Gambar 18. Musim Dingin di Turki

Gambar 19. Musim Semi di Turki

Sumber: www.akradyo.net

Sumber: www.sondakika.com

Gambar 20. Musim Panas Di Turki

Gambar 21. Musim Gugur di Turki

Sumber: www.haber5.com

Sumber: fotogaleri.hurriyet.com.tr
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C. Mata Uang
Turki menggunakan sistem Lira dan Kuruş dalam mata uangnya dengan 1
Turkish Lira (TL) sama dengan 100 Kuruş. Mata uang kertas terdiri dari pecahan 5
TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, dan 200 TL. Sedangkan mata uang koin terdiri dari
pecahan 5 Kuruş, 10 Kuruş, 25 Kuruş, 50 Kuruş, 1 TL. Pada umumnya nilai tukar 1
TL berada dikisaran Rp. 5.376,36 atau 1 US Dolar senilai dengan 2,18 TL (sumber:
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terakhir
diupdatetangga;
25
http://themoneyconverter.com).

Agustus

2014

dari

website

Mata uang Lira merupakan
satu-satunya alat tukar yang
legal

di

Turki.

Walaupun

demikian di beberapa tempat
wisata atau tempat tertentu
mata uang asing seperti USD
dan Euro dapat dipergunakan
di tempat-tempat tertentu.

Gambar 22. Mata Uang Logam

Gambar 23. Mata Uang Kertas
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D. Budaya dan Etika
a. Memanggil Seseorang
Untuk memanggil seseorang haruslah berhati-hati. Berikut panggilan yang
biasa dipergunakan:
1. Abi (kakak laki-laki/mas), dipergunakan untuk orang yang lebih tua.
2. Abla (kakak perempuan/mbak), dipergunakan untuk orang yang lebih tua.
3. Hocam (guruku), dipergunakan bagi orang yang sudah tua, guru, atau
dosen.
4. Hoca yang berarti guru, diperuntukkan bagi orang yang faham terhadap
ilmu agama. Biasanya dipakai untuk para imam masjid (Camii).
5. Kardeş (saudara) diperuntukkan untuk orang yang lebih muda dari kita.
6. Kanka, dostum , ditujukan kepada teman yang sangat dekat dengan kita.
b. Memberikan Salam
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Orang Turki sangat suka untuk memberikan salam pada siapapun. Berikut
beberapa salam yang biasa diucapkan diantaranya:
1. Selamünaleyküm (Assalamualaykum),
2. Merhaba (Hai),
3. Günaydın/Hayırlı Sabahlar/ İyi Sabahlar (Selamat Pagi),
4. İyi Günler (Selamat Siang),
5. İyi Akşamlar (Selamat Petang), dan
6. İyi Geceler (Selamat Malam).
c. Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih bermacam-macam: Teşekkür ederim, Teşekkürler,
sağolun, Allah razı olsun, Eyvallah. Ucapan ini dijawab dengan: rica ederim, bir
şey değil, önemli değil.
d. Ucapan Do’a
Masyarakat Turki memiliki budaya yang unik, yaitu mereka selalu saling
mendoakan satu sama lain dalam bahasa Turki. Berikut doa-doa yang sering
dipergunakan:
1. Kolay Gelsin . Diucapkan bagi seseorang yang sedang bekerja.
2. Hayırlı işler . Diberikan pada pekerja yang sedang melaksanakan tugasnya.
3. Ellerinize sağlık . Diberikan pada orang yang telah membuat masakan.
4. Afiyet olsun . Diucapkan bagi orang yang sedang menyantap makanan.
5. Kesenize bereket versin. Diberikan bagi orang yang memberikan sesuatu.
e. Bertemu dan Berpisah
Ketika dua orang Turki bertemu dan berpisah maka mereka pasti akan
bersalaman dan menghubungkan kepala mereka (cipika-cipiki). Kadangkadang jika sudah tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama, mereka
biasanya berpelukan.

g. Merokok
Merokok di dalam ruangan adalah hal yang dilarang. Di berbagai tempat
kita dapat mudah melihat tulisan “Sigara İçilmez” (Dilarang Merokok). Terlebih,
apabila merokok di dalam ruangan akan dikenakan denda. Walaupun
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f. Budaya Antri
Budaya antri bisa kita perhatikan ketika akan memasuki bis atau tempat
lainnya. Budaya antri menjadi budaya yang dipraktikan oleh masyarakat Turki
dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sekali-kali menyelak antrian, karena akan
terkena omelan.
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demikian, di tempat umum yang terbuka, kita dapat dengan mudah melihat
orang-orang Turki merokok.
h. Meludah
Meludah di tempat umum adalah hal yang sangat tidak dianjurkan, karena
termasuk perbuatan yang tercela.

E. Agama
Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Diperkirakan jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 96%. Walaupun
demikian, pengaruh sekularisme (paham yang memisahkan agama dari
kehidupan bernegara) masih bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi
secara perlahan pengaruh itu mulai memudar seiring dengan tumbuhnya
berbagai macam kelompok masyarakat yang menginginkan menganut keyakinan
beragamanya dengan baik.
Anggapan masyarakat Indonesia, bahwa pelajar berkerudung atau berjilbab
tidak bisa melanjutkan pendidikan di universitas di Turki adalah anggapan yang
salah. Pada tahun 2008, pemerintah Turki telah mencabut larangan tersebut. Oleh
karena itu, saat ini banyak pihak universitas yang mulai memperbolehkan pelajar
yang berkerudung atau berjilbab masuk ke dalam kelas-kelas. Akan tetapi, ada
sebagian kecil yang masih mempertahankan ideologi sekulernya.
Di tengah kehidupan yang sekulernya, jumlah masjid di Turki terbilang sangat
banyak dan memiliki arsitektur yang elegan dan indah. Hampir di setiap
kompleks apartemen terdapat masjid (Camii). Setiap masjid dikelola oleh seorang
imam yang juga sebagai pegawai dari Departemen Urusan Agama (Diyanet İşleri

Bakanlığı) dan mereka mendapat gaji tiap bulannya. Adzan untuk shalat lima
waktu terdengar menggema ke seluruh penjuru Turki.
Pengaruh dari sejarah peradaban Islam pada masa Kekhalifahan Osmanlı
terlihat masih membekas pada kehidupan beragama penduduk Turki di masa
kini.
Hubungan sosial antarumat beragama berjalan dengan harmonis penuh
dengan toleransi. Tidak ada permusuhan atau pertikaian antar penganut agama
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atau sesama penganut seagama. Dengan semangat toleransi itulah para
penganut agama yang lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Atheis, dan lain-lain
merasakan nyaman tinggal di Turki. Semua pihak saling bekerja sama
membangun negara yang mereka cintai.
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Çay Keyfi

Sumber gambar:
www.flickr.com/photos/apaz17/3555364500/

Teh merupakan minuman yang sering disajikan di setiap tempat di Turki. Di
rumah, di sekolah, di restoran, di terminal, bahkan di jalan-jalan.
Masyarakat Turki sangat suka meminum teh yang panas, paling sedikit dalam
sehari mereka dapat minum sebanyak 10 gelas. Mereka menambahkan gula ke
dalamnya.
Gelas yang dipakai sangat unik, karena tidak bisa kita temukan di Indonesia. Tempat
untuk membuat tehnya dinamakan çaydanlık. Ada dua bagian dari çaydanlik ini.
Bagian atas untuk teh yang kental, sedangkan bagian bawah untuk air panas.

Page

17

Di setiap pertemuan, dalam kondisi cuaca yang panas atau dingin teh menjadi pilihan
masyarakat Turki dan Andapun di Turki akan sering meminumnya.
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Pendidikan di Turki
‘’Türkiye'de Eğitim’’
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*Sumber gambar: www.amasya.edu.tr
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2. Pendidikan di Turki
A. Pendidikan Tinggi
Belajar di Turki merupakan
pengalaman yang luar biasa. Selain
karena mengingat peradaban Turki
yang maju baik di masa lalu maupun
sekarang, dengan standar sistem
pendidikan yang setara dengan
negara-negara di Eropa yang lain,
Turki memiliki kerja sama dengan Uni
Eropa dalam bidang pendidikan
melalui program Erasmus, yaitu
program pertukaran mahasiswa yang
Gambar 24. Gerbang İstanbul Üniversitesi
Sumber: www.metropoldershaneleri.com
melibatkan antar mahasiswa di
negara-negara Uni Eropa. Melalui
program tersebut, mahasiswa yang menempuh pendidikan di Turki memiliki
peluang untuk mengambil mata kuliah di salah satu negara eropa yang memiliki
hubungan bilateral dengan universitas bersangkutan dalam kurun waktu minimal
1 semester dan berlaku untuk semua jenjang pendidikan.
Total universitas di Turki mencapai 169 unıversitas yang terdiri dari 103
Universitas Negeri dan 66 Universitas Swasta.
Universitas-universitas di Turki menawarkan,
1. Pendidikan yang berstandar tinggi
Kualitas pendidikan dan staf pengajar berkualitas yang merupakan lulusan
dalam dan luar negeri di universitas-universitas Turki menawarkan kepada anda
menjadi lulusan yang berkualitas dan kesempatan untuk mendapatkan
kemampuan yang dibutuhkan dunia global.
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2. Gelar yang diakui secara internasional
Gelar yang diberikan universitas-universitas di Turki diakui di seluruh dunia.
3. Kampus yang Modern dengan Fasilitas yang Lengkap
Anda akan mendapatkan perpustakaan dan laboratorium yang modern
dimana Anda dapat melakukan penelitian dan memperoleh pengetahuan. Juga,
dengan fasilitas olahraga, gedung kebudayaan, klub-klub siswa, dan asrama,
Anda dapat menikmati menjadi pelajar di Turki.
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4. Keberagaman Budaya
Begitu kayanya keberagaman di Turki, Anda akan menemukan budaya Timur
dan Barat bersamaan. Anda tidak akan menjadi orang asing di Turki, karena
mosaik budaya yang telah tertanam dalam budaya Turki.
5. Pendidikan yang Aman dan Terjangkau
Turki adalah tempat dimana Anda dapat menemukan pendidikan yang
terjangkau. Biaya SPP dan biaya hidup yang murah dibandingkan dengan
kebanyakan negara Eropa dan Amerika.
6. Kehangatan dan Keramahan Lingkungan
Turki disebut sebagai young nation, karena 31% penduduknya berusia di
antara 12-24 tahun. Oleh karena itu, Turki menyambut baik para kaum muda.
Terlebih secara budaya dan adat, penduduk Turki sangat ramah.

B. Sarjana
Untuk masuk ke universitas di Turki, setiap
calon mahasiswa program sarjana harus sudah
menyelesaikan
pendidikan
SMA
dan
memperoleh ijazah dan transkrip nilai resmi.
Ijazah dan transkrip tersebut sebaiknya sudah
diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris/Turki
dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
sebelum dibawa ke Turki.
Gambar 25. Kehidupan Kampus

Pemerintah Turki menyediakan tes khusus
yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang
ingin sekolah di Turki, semacam ujian saringan masuk, yaitu YÖS (Yabanci
Uyruklu Öğrenci Sınavı). Nilai yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan
dalam memilih universitas. Selain itu, di Turki banyak sekali lembaga
pendidikan atau belajar yang menyediakan kursus persiapan ujian YÖS. Selain
YÖS ada beberapa universitas yang menggunakan SAT (Scholastic Assessment
Test) resmi dari penyelenggara SAT.
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Sumber: konuanlatim.net

Selain kedua hal diatas, beberapa
universitas yang menggunakan bahasa
pengantar
Bahasa
Inggris
mengharuskan
pelamar
memiliki
sertifikat
TOEFL
resmi
dari
penyelenggara internasional (ETS).
Gambar 26. Peserta Ujian YÖS
Sumber: www.omu.edu.tr

Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki | www.ppiturki.org

Panduan Belajar di Turki
IELTS juga bisa digunakan sebagai alternatif apabila tidak memiliki nilai TOEFL.
Masing-masing universitas memiliki standar nilai minimum yang berbedabeda. Informasi lebih lanjut mengenai nilai minimum ini bisa didapatkan di
situs universitas yang berkaitan. Bagi yang tidak memiliki sertifikat resmi TOEFL
atau IELTS maka diharuskan mengikuti English Proficiency Test yang
diselenggarakan oleh universitas bersangkutan menurut jadwal yang telah
ditentukan.
Sebagai catatan, tidak semua universitas menggunakan bahasa pengantar
Bahasa Inggris, sebagian besar masih menggunakan Bahasa Turki. Sehingga
beberapa universitas mengharuskan para pelamar dari luar negeri untuk
menyertakan sertifikat Bahasa Turki resmi dari TÖMER (Türkçe Dil Öğretimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi) atau Pusat Pengajaran dan Penelitian Bahasa
Turki. Di Turki ada beberapa lembaga pendidikan Bahasa Turki yang diakui
diantarnya yaitu TÖMER Ankara Üniversitesi, TÖMER Gazİ Üniversitesi, TÖMER
Hacettepe, dan TÖMER Fatih Üniversitesi.
Masa belajar dimulai pada bulan September sampai pertengahan bulan
Januari untuk güz dönemi, dan untuk bahar dönemi dimulai pada pertengahan
bulan Februari sampai bulan Juni tiap tahunnya.
Pada umumnya, untuk mendapatkan gelar sarjana di Turki tidak
memerlukan skripsi sebagaimana ditemui di Indonesia. Di Turki biasanya
pelajar yang akan lulus mengikuti project yang dilakukan di instansi
pemerintah maupun swasta.

C. Pascasarjana

Page

21

Program pasca sarjana mencakup program S2, S3, penelitian, dan
spesialisasi dalam ilmu kedokteran. Semua program ini dikelola oleh graduate
school di masing-masing universitas. Program S2 dapat ditempuh dengan dua
cara; melalui tesis, dan tanpa tesis. Program S2 dengan tesis terdiri dari
minimal 7 mata kuliah, satu seminar, dan tesis. Sedangkan program S2 tanpa
tesis terdiri dari minimal 10 mata kuliah dan sebuah makalah ilmiah. Program
S2 dapat ditempuh dalam 2 tahun. Program Ph.D (S3) terdiri dari minimal 7
mata kuliah, tes kelayakan, proposal disertasi, dan disertasi. Program Ph.D
dapat ditempuh dalam jangka waktu 4 tahun.
Persyaratan untuk masuk ke universitas bagi calon mahasiswa program
pasca sarjana tidak jauh berbeda dengan persyaratan masuk bagi calon
mahasiswa sarjana. Calon mahasiswa program pasca sarjana harus
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menyediakan persyaratan yang diminta oleh masing-masing universitas.
Beberapa universitas mengharuskan calon mahasiswa untuk melampirkan nilai
resmi GRE (Graduate Record Examination) bagi mahasiswa teknik dan MIPA
dan GMAT (Graduate Management Admission Test) bagi mahasiswa sosial.
Selain itu juga, bagi universitas yang menggunakan pengantar bahasa
Inggris maka sertifikat resmi TOEFL atau IELTS harus dilampirkan. Nilai
minimum TOEFL/IELTS yang harus dicapai untuk tiap universitas berbedabeda. Selebihnya ijazah dan transkrip yang sudah diterjemahkan ke dalam
Bahasa Inggris dan dilegalisir oleh universitas harus disertakan juga dalam
proses pendaftaran.
Masa pendaftaran untuk program pasca sarjana bisa dilakukan di setiap
semester. Universitas-universitas di Turki membuka pendaftaran untuk
mahasiswa pascasarjana pada bulan Mei dan Desember tiap tahunnya.
Khusus untuk tempat penelitian, mahasiswa Indonesia bisa memilih apakah
penelitian akan dilakukan di Turki, di Indonesia, atau bahkan di negara lain. Hal
ini disesuaikan dengan kajian yang dipilih atas persetujuan dosen
pembimbing.

D. TÖMER
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TÖMER atau Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Pusat
Pengajaran dan Penelitian Bahasa Turki) adalah lembaga khusus yang didirikan
untuk membantu khususnya mahasiswa asing yang akan belajar di sekolah atau
universitas-universitas di Turki. Ada beberapa universitas yang mengadakan
kursus semacam ini diantaranya: Ankara Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi, Ege Universitesi, Hacettepe Üniversitesi.
Bagi para penerima beasiswa Pemerintah Turki wajib untuk mengikuti
program ini di TÖMER yang ditunjuk selama kurang lebih 8-9 bulan. Ada 3 level
yang harus ditempuh dan masing-masing level terdapat 4 tahapan, diantaranya
Temel (Dasar) I,II,III,IIII , Orta (Menengah) I, II, III, IIII, dan Yüksek (Tinggi) I, II, III,
IIII. Setiap tahapan
diselesaikan
dalam
kurun
waktu
satu
bulan dan setiap dua
bulannya diadakan tes
untuk
kenaikan
tingkat.
Gambar 27. Buku TÖMER
Sumber: tomer.ankara.edu.tr
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Ada beberapa kemampuan yang dilatih di TÖMER ini, diantaranya: okuma
anlama (membaca dan memahami), dinleme (mendengar), yazma (menulis), dan
konuşma (berbicara). Keempat hal ini akan diujikan pada semua tes yang
dilakukan.
Pada akhir kursus, para peserta akan mengikuti ujian akhir (Diploma Sınavı)
yang akan menentukan kelulusan dan nilai akhir yang akan didapatkan. Nilai
akhir yang didapatkan ini akan berpengaruh terhadap proses penerimaan
mahasiswa di universitas yang menggunakan Bahasa Turki sebagai bahasa
pengantar. Beberapa universitas mengharuskan para calon mahasiswa untuk
memiliki nilai ujian akhir Bahasa Turki pada batas tertentu.
Penguasaan terhadap Bahasa Turki memiliki peran yang sangat penting dalam
kesuksesan pelajar Indonesia di Turki, karena tidak dapat dipungkiri dalam setiap
aspek kehidupan baik sosial maupun pendidikan masyarakat Turki cenderung
untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu, keseriusan dan
kesungguhan dalam belajar Bahasa Turki merupakan hal mutlak, mengingat
Bahasa Turki berbeda jauh dengan Bahasa Indonesia.

E. Daftar Universitas di Turki
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1. List 10 Universitas Favorit di Turki
Berikut merupakan 10 universitas terbaik berdasarkan rangking dunia
menurut versi webometrics.
(Sumber: http://www.webometrics.info/en/Asia/Turkey)

Rangking
Turki

Rangking
Dunia

1

190

Istanbul University

Istanbul

2

484

Middle East Technical University / Orta Doğu
Teknik Üniversitesi

Ankara

3

660

Istanbul Technical University / İstanbul Teknik
Üniversitesi

Istanbul

4

683

Ankara University

Ankara

Nama Universitas

Kota
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5

740

Pamukkale University

Denizli

6

747

Boğaziçi University

Istanbul

7

754

Hacettepe University

Ankara

8

786

Bilkent University

Ankara

9

790

University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi

10

797

Gazi University

Eskisehir
Ankara

2. List Universitas Negeri di Turki (berdasarkan abjad)
Nama

Tahun Berdiri

Kota

1

Abant İzzet Baysal
Üniversitesi

1992

Bolu

2

Abdullah Gül
Üniversitesi

2010

Kayseri

3

Adana Bilim ve
2011
Teknoloji Üniversitesi

Adana

4

Adıyaman
Üniversitesi

Adıyaman

5

Adnan Menderes
Üniversitesi

6

7

2006

Bahasa
Pengantar

Website

Mainly Turkish
ibu.edu.tr
/ Partially
English
agu.edu.tr

Turkish

adanabtu.edu.tr

adiyaman.edu.tr

Mainly Turkish
adu.edu.tr
/ Partially
English

1992

Aydın

Afyon Kocatepe
Üniversitesi

1992

Afyonkarahis
/ Partially
ar

aku.edu.tr

Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi

2007

Ağrı

agri.edu.tr

Mainly Turkish
English
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8

Nama
Ahi Evran
Üniversitesi

Tahun Berdiri

2006

Kota

Bahasa
Pengantar

Kırşehir

Turkish

Website

ahievran.edu.tr

9

Akdeniz Üniversitesi 1982

Antalya

Mainly Turkish
akdeniz.edu.tr
/ Partially
English

10

Aksaray Üniversitesi

2006

Aksaray

Turkish

aksaray.edu.tr

11

Amasya Üniversitesi

2006

Amasya

Turkish

amasya.edu.tr

12

Anadolu Üniversitesi 1958

Eskişehir

Mainly Turkish
/ Partially
anadolu.edu.tr
English,
French,
German

13

Ankara Üniversitesi

1946

Ankara

Turkish

14

Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi

2013

Ankara

asbu.edu.tr

15

Ardahan Üniversitesi 2008

Ardahan

ardahan.edu.tr

16

Artvin Çoruh
Üniversitesi

2007

Artvin

artvin.edu.tr

17

Atatürk Üniversitesi

1957

Erzurum

Turkish

atauni.edu.tr

18

Balıkesir Üniversitesi 1992

Balıkesir

Turkish

balikesir.edu.tr

19

Bartın Üniversitesi

2007

Bartın

bartin.edu.tr

20

Batman Üniversitesi

2007

Batman

batman.edu.tr

21

Bayburt Üniversitesi

2007

Bayburt

bayburt.edu.tr

22

Bilecik Şeyh Edebali
2007
Üniversitesi

Bilecik

bilecik.edu.tr

23

Bingöl Üniversitesi

Bingöl

bingol.edu.tr

2007

ankara.edu.tr
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No

Nama

Tahun Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

24

Bitlis Eren
Üniversitesi

25

Boğaziçi Üniversitesi 1863/1971

İstanbul

English

boun.edu.tr

26

Bozok Üniversitesi

2006

Yozgat

Turkish

bozok.edu.tr

27

Bursa Teknik
Üniversitesi

2010

Bursa

28

Celal Bayar
Üniversitesi

1992

Manisa

Mainly Turkish
bayar.edu.tr
/ Partially
English

29

Cumhuriyet
Üniversitesi

1974

Sivas

Turkish

cumhuriyet.edu.tr

30

Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi

1992

Çanakkale

Turkish

comu.edu.tr

31

Çankırı Karatekin
Üniversitesi

2007

Çankırı

2007

Bitlis

bitliseren.edu.tr

btu.edu.tr

karatekin.edu.tr

Mainly Turkish
/ Partially
cu.edu.tr
English,
French,
German

32

Çukurova
Üniversitesi

1973

Adana

33

Deniz Harp Okulu

1773

İstanbul

34

Dicle Üniversitesi

1974

Diyarbakır

Turkish

35

Dokuz Eylül
Üniversitesi

İzmir

Mainly Turkish
deu.edu.tr
/ Partially
English

36

Dumlupınar
Üniversitesi

Kütahya

Mainly Turkish
dpu.edu.tr
/ Partially
English

1982

1992

dho.edu.tr
dicle.edu.tr
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37

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Tahun Berdiri
2006

1955

1978

Kota

Turkish

İzmir

Mainly Turkish
ege.edu.tr
/ Partially
English

Kayseri

Mainly Turkish
erciyes.edu.tr
/ Partially
English
Turkish

Erciyes Üniversitesi

40

Erzincan Üniversitesi 2006

Erzincan

41

Erzurum Teknik
Üniversitesi

Erzurum

42

Eskişehir Osmangazi
1970
Üniversitesi

Eskişehir

43

Fırat Üniversitesi

Elazığ

44

Galatasaray
Üniversitesi

1967/1975

1992

1926

Website

Düzce

39

2010

Bahasa
Pengantar

duzce.edu.tr

erzincan.edu.tr
erzurum.edu.tr

Mainly Turkish
ogu.edu.tr
/ Partially
English
firat.edu.tr

İstanbul

Mainly French
gsu.edu.tr
/ Partially
English

Ankara

Mainly Turkish
gazi.edu.tr
/ Partially
English

45

Gazi Üniversitesi

46

Gaziantep
Üniversitesi

1987

Gaziantep

Mainly Turkish
gantep.edu.tr
/ Partially
English

47

Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

1992

Tokat

Turkish

48

Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü

Kocaeli

Mainly Turkish
gyte.edu.tr
/ Partially
English

1992

gop.edu.tr
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Nama

Tahun Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

49

Giresun Üniversitesi

2006

Giresun

Turkish

giresun.edu.tr

50

Gülhane Askeri Tıp
Akademisi

1898

Ankara

Turkish

gata.edu.tr

51

Gümüşhane
Üniversitesi

2007

Gümüşhane

gumushane.edu.tr

Mainly Turkish
/ Partially
hacettepe.edu.tr
English,
French,
German

52

Hacettepe
Üniversitesi

1967

Ankara

53

Hakkari Üniversitesi

2007

Hakkari

54

Harran Üniversitesi

1992

Şanlıurfa

Turkish

harran.edu.tr

55

Hitit Üniversitesi

2006

Çorum

Turkish

hitit.edu.tr

56

Iğdır Üniversitesi

2007

Iğdır

57

İnönü Üniversitesi

1975

Malatya

58

İstanbul Medeniyet
Üniversitesi

2010

İstanbul

hakkari.edu.tr

igdir.edu.tr

Turkish

inonu.edu.tr
medeniyet.edu.tr

İstanbul

Mainly Turkish
istanbul.edu.tr
/ Partially
English

1773/1944

İstanbul

Mainly Turkish
itu.edu.tr
/ Partially
English

İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi**

2010

İzmir

İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü

1992

İzmir

59

İstanbul Üniversitesi 1453/1933

60

İstanbul Teknik
Üniversitesi

61

62

ikc.edu.tr

English

iyte.edu.tr
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Nama

63

Kafkas Üniversitesi

64

Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi

Tahun Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Turkish

Website

1992

Kars

kafkas.edu.tr

1992

Kahramanma
/ Partially
raş

ksu.edu.tr

Karabük

karabuk.edu.tr

Mainly Turkish
English

66

Karabük Üniversitesi 2007

66

Karadeniz Teknik
Üniversitesi

1955

Trabzon

67

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi

2007

Karaman

kmu.edu.tr

68

Kara Harp Okulu

1834

Ankara

Kara Harp Okulu

69

Kastamonu
Üniversitesi

2006

Kastamonu

Turkish

kastamonu.edu.tr

70

Kırıkkale Üniversitesi 1992

Kırıkkale

Turkish

kku.edu.tr

71

Kırklareli Üniversitesi 2007

Kırklareli

kirklareli.edu.tr

72

Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

2007

Kilis

kilis.edu.tr

73

Kocaeli Üniversitesi

1976

Kocaeli

74

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

2010

Konya

konya.edu.tr

75

Mardin Artuklu
Üniversitesi

2007

Mardin

artuklu.edu.tr

76

Marmara Üniversitesi 1883/1982

İstanbul

Mainly Turkish
ktu.edu.tr
/ Partially
English

Turkish

kocaeli.edu.tr

Mainly Turkish
/ Partially
marmara.edu.tr
English,
French,
German
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No

Nama

Tahun Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

77

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

2006

Burdur

Turkish

mehmetakif.edu.tr

78

Mersin Üniversitesi

1992

Mersin

Turkish

mersin.edu.tr

79

Mimar Sinan Güzel
1882/1982
Sanatlar Üniversitesi

İstanbul

Turkish

msgsu.edu.tr

Muğla

Mainly Turkish
mugla.edu.tr
/ Partially
English
Mainly Turkish
mku.edu.tr
/ Partially
English

80

Muğla Üniversitesi

1992

81

Mustafa Kemal
Üniversitesi

1992

Hatay

82

Muş Alparslan
Üniversitesi

2006

Muş

83

Namık Kemal
Üniversitesi

2006

Tekirdağ

84

Nevşehir Üniversitesi 2007

Nevşehir

alparslan.edu.tr

Turkish

nku.edu.tr
nevsehir.edu.tr

85

Niğde Üniversitesi

1992

Niğde

Mainly Turkish
nigde.edu.tr
/ Partially
English

86

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

1975

Samsun

Turkish

omu.edu.tr

87

Ordu Üniversitesi

2007

Ordu

Turkish

odu.edu.tr

88

Orta Doğu Teknik
Üniversitesi

1956

Ankara

English

odtu.edu.tr

89

Osmaniye Korkut Ata
2007
Üniversitesi

Osmaniye

90

Pamukkale
Üniversitesi

Denizli

1992

osmaniye.edu.tr

Mainly Turkish pamukkale.edu.tr
/ Partially
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No

Nama

Tahun Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

English
91

Polis Akademisi

1937

Ankara

Turkish

pa.edu.tr

92

Recep Tayyip
Erdoğan
Üniversitesi**

2006

Rize

Turkish

rize.edu.tr

93

Sakarya Üniversitesi

1970

Sakarya

Turkish

sakarya.edu.tr

Mainly Turkish
selcuk.edu.tr
/ Partially
English

94

Selçuk Üniversitesi

1975

Konya

95

Siirt Üniversitesi

2007

Siirt

siirt.edu.tr

96

Sinop Üniversitesi

2007

Sinop

sinop.edu.tr

97

Süleyman Demirel
Üniversitesi

1992

Isparta

98

Şırnak Üniversitesi

2007

Şırnak

99

Trakya Üniversitesi

1982

Edirne

100 Tunceli Üniversitesi

2007

Tunceli

tunceli.edu.tr

2010

İstanbul

tau.edu.tr

Türk Alman
Üniversitesi

sdu.edu.tr
sirnak.edu.tr

Turkish

trakya.edu.tr

Mainly Turkish
uludag.edu.tr
/ Partially
English

102 Uludağ Üniversitesi

1975

Bursa

103 Uşak Üniversitesi

2006

Uşak

usak.edu.tr

104 Yalova Üniversitesi

2007

Yalova

yalova.edu.tr
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101

Turkish
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No

Nama

Yıldız Teknik
105
Üniversitesi

Tahun Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

1911/1982

İstanbul

Mainly Turkish
yildiz.edu.tr
/ Partially
English

English

106

Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi

2010

Ankara

107

Yüzüncü Yıl
Üniversitesi

1982

Van

yyu.edu.tr

108

Bülent Ecevit
Üniversitesi**

1992

Zonguldak

karaelmas.edu.tr

ybu.edu.tr

3. List Universitas Swasta di Turki
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No

Nama

Tahun
Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

1

Acıbadem Üniversitesi

2007

İstanbul

acibadem.edu.tr

2

Alanya Hamdullah Emin
Paşa Üniversitesi

2011

Antalya

3

Ankara Bilge Üniversitesi 2011

Ankara

bilge.edu.tr

Mainly Turkish
atilim.edu.tr
/ Partially
English

4

Atılım Üniversitesi

1996

Ankara

5

Avrasya Üniversitesi

2010

Trabzon

6

Bahçeşehir Üniversitesi

1998

İstanbul

English

avrasya.edu.tr/
bahcesehir.edu.tr

7

Başkent Üniversitesi

1994

Ankara

Mainly Turkish
baskent.edu.tr
/ Partially
English

8

Beykent Üniversitesi

1997

İstanbul

English

beykent.edu.tr
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No

9

Nama
Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

2010

İstanbul

1984

Ankara

2011

Bursa

bou.edu.tr

12 Canik Başarı Üniversitesi 2010

Samsun

basari.edu.tr

13 Çankaya Üniversitesi

1997

Ankara

Mainly English
cankaya.edu.tr
/ Partially
Turkish

14 Çağ Üniversitesi

1997

Mersin

English

1997

İstanbul

Mainly English
dogus.edu.tr
/ Partially
Turkish

2010

İstanbul

17 Fatih Üniversitesi

1996

İstanbul

18 Gedik Üniversitesi

2011

İstanbul

19 Gediz Üniversitesi

2008

İzmir

20 Haliç Üniversitesi

1998

İstanbul

halic.edu.tr

Hasan Kalyoncu
Üniversitesi

2008

Gaziantep

hku.edu.tr

22 Işık Üniversitesi

1996

İstanbul

23 İpek Üniversitesi

2011

Ankara

altinkoza.edu.tr

2010

İstanbul

29mayis.edu.tr/

10 Bilkent Üniversitesi
11

Bursa Orhangazi
Üniversitesi

15 Doğuş Üniversitesi

16

21

24

Fatih Sultan Mehmet
Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi

bezmialem.edu.tr

English

bilkent.edu.tr

cag.edu.tr

fatihsultan.edu.tr

English

fatihun.edu.tr
gedik.edu.tr

English

English

gediz.edu.tr

isikun.edu.tr
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Tahun
Berdiri
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No

Nama

Tahun
Berdiri

25 İstanbul Arel Üniversitesi 2007
26

İstanbul Aydın
Üniversitesi

2003
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27 İstanbul Bilgi Üniversitesi 1994

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

İstanbul

arel.edu.tr

İstanbul

aydin.edu.tr

İstanbul

Mainly English
bilgi.edu.tr
/ Partially
Turkish
English

istanbulbilim.edu.t
r

28

İstanbul Bilim
Üniversitesi

2006

İstanbul

29

İstanbul Gelişim
Üniversitesi

2008

İstanbul

gelisim.edu.tr

30

İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi

2011

İstanbul

kemerburgaz.edu.t
r

31

İstanbul Kültür
Üniversitesi

1997

İstanbul

iku.edu.tr

32

İstanbul Medipol
Üniversitesi

2009

İstanbul

medipol.edu.tr

33 İstanbul Mef Üniversitesi 2012

İstanbul

mef.k12.tr

34

İstanbul Sabahattin Zaim
2010
Üniversitesi

İstanbul

iszu.edu.tr

35

İstanbul Şehir
Üniversitesi

2008

İstanbul

sehir.edu.tr

36

İstanbul Ticaret
Üniversitesi

2001

İstanbul

iticu.edu.tr

37

İzmir Ekonomi
Üniversitesi

2001

İzmir

38 İzmir Üniversitesi

2007

İzmir

39 Kadir Has Üniversitesi

1997

İstanbul

English

ieu.edu.tr
izmir.edu.tr

Mainly English khas.edu.tr
/ Partially
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No

Nama

Tahun
Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar

Website

Turkish
40 Karatay Üniversitesi

2010

Konya

karatay.edu.tr

41 Koç Üniversitesi

1992

İstanbul

English

Mainly Turkish
maltepe.edu.tr
/ Partially
English

ku.edu.tr

42 Maltepe Üniversitesi

1997

İstanbul

43 Melikşah Üniversitesi

2008

Kayseri

meliksah.edu.tr

44 Mevlana Üniversitesi

2009

Konya

mevlana.edu.tr

Murat Hüdavendigar
Üniversitesi

2012

İstanbul

[]

46 Nişantaşı Üniversitesi

2012

İstanbul

nisantasi.edu.tr

Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi

2009

Kayseri

nny.edu.tr

48 Okan Üniversitesi

1999

İstanbul

okan.edu.tr

49 Özyeğin Üniversitesi

2007

İstanbul

ozyegin.edu.tr

50 Piri Reis Üniversitesi

2008

İstanbul

pirireis.edu.tr

51 Sabancı Üniversitesi

1994

İstanbul

45

47

English

sabanciuniv.edu.tr

Selahattin Eyyubi
Üniversitesi

2012

Diyarbakır

[]

53

Süleyman Şah
Üniversitesi

2010

İstanbul

ssu.edu.tr

54 Şifa Üniversitesi

2011

İzmir

sifa.edu.tr

55 TED Üniversitesi

2009

Ankara

tedu.edu.tr
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No

56

Nama
TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi

Tahun
Berdiri

Kota

Bahasa
Pengantar
Turkish

Website

2003

Ankara

etu.edu.tr

57 Toros Üniversitesi

2009

Mersin

toros.edu.tr

58 Turgut Özal Üniversitesi

2009

Ankara

turgutozal.edu.tr

2011

Ankara

Mainly
English/
Partially
Turkish

1999

Ankara

Turkish

2010

Antalya

antalya.edu.tr

62 Üsküdar Üniversitesi

2011

İstanbul

uskudar.edu.tr

63 Yaşar Üniversitesi

2001

İzmir

English

yasar.edu.tr

64 Yeditepe Üniversitesi

1996

İstanbul

English

yeditepe.edu.tr

65 Yeni Yüzyıl Üniversitesi

2009

İstanbul

yeniyuzyil.edu.tr

66 Zirve Üniversitesi

2009

Gaziantep

zirve.edu.tr

59

Türk Hava Kurumu
Üniversitesi

60 Ufuk Üniversitesi
Uluslararası Antalya
Üniversitesi

ufuk.edu.tr
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thk.edu.tr
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R. Hary Hariadi Basuki, S.P., M.Sc.
(Alumni jenjang Master Ekonomi
Pertanian Selcuk University)
Dengan belajar di Turki menambah wawasan
saya dan pengalaman baik dalam bidang ilmu
pengetahuan maupun pengalaman internasional
serta berperan menjadi bagian dari duta bangsa
dalam mempererat kerjasama pendidikan, ekonomi,
budaya serta pertanian dan teknologi antar dua
negara dan terlibat dalam kegiatan kerjasama
bilateral dua negara.
Disamping itu dengan belajar di Turki dapat
menambah wawasan kita dalam mengelola dan
belajar dalam keberagaman, disebabkan latar
belakang Turki yang memiliki beragam akar sejarah
bangsa budaya sehingga saat ini ada sangat banyak
masyarakat dari berbagai bangsa dan budaya yang
berada di Turki entah untuk tujuan belajar, bisnis, wisata ataupun lainnya. Jadi tidak salah
apabila rekan-rekan lainnya memilih Turki sebagai destinasi tujuan untuk melanjutkan
pendidikan.

Qonitina Bilqisti
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Alumni Pendidikan Guru,
Universitas Hacettepe, Ankara
Turki, sebuah negara yang kebanyakan orang
menganggapnya sebagai negara Arab yang penuh kekolotan.
Namun kenyataannya? Turki adalah sebuah negara modern yang
terdepan dalam berbagai aspek kehidupan. Terletak di antara
Asia dan Eropa, ditengah-tengah budaya Barat dan Timur yang
berdampingan, telah membuat Turki berhasil menjadi guru
terbaik dalam mengajarkan pada saya tentang apa itu arti
perbedaan. Situs sejarah dunia yang terawat dan tertata apik,
telah menjelaskan dengan gamblang pada saya bahwa negara yang maju adalah negara yang
sedikitpun tak pernah melupakan sejarahnya.
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Dari bangsa Turki yang pernah menaklukkan Romawi pula, saya belajar bahwa
kemenangan hanya akan didapat oleh jiwa yang optimis, pantang menyerah, dan penuh
kepercayaan pada Allah SWT. Bersyukurlah untuk teman-teman yang berkesempatan untuk
melanjutkan jenjang studinya di Turki, welcome to the world!
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Terlalu banyak pelajaran yang bisa kita eja dan pembelajaran yang harus kita petik di
tanah ini. Tanah warisan Muhammad Al-Fatih, panglima terbaik di dunia yang dijanjikan oleh
Muhammad SAW. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Good luck for the days to come,
may Allah ease!
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Beasiswa
‘’Burs’’
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*Sumber gambar: www.turkiyeburslari.gov.tr
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3. Beasiswa
Ada berbagai macam beasiswa yang ditawarkan untuk para pelajar Indonesia
yang ingin mengenyam pendidikan di Turki, mulai dari beasiswa pemerintah yang
diorganisir oleh Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB); beasiswa
penelitian yang diberikan oleh Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK); maupun beasiswa dari yayasan lokal sampai beasiswa dari universitas
setempat.
Bagi mahasiswa bukan penerima beasiswa, dimungkinkan untuk mendapatkan
beasiswa dari universitas masing-masing dengan mengajukan surat permohonan
kepada rektor universitas bersangkutan. Beasiswa dapat berupa keringanan biaya
pendidikan, potongan maupun beasiswa penuh.
Beberapa universitas juga memberikan potongan dari biaya pendidikan yang
harus dibayar, jika seorang mahasiswa memenuhi kriteria sebagai mahasiswa yang
berprestasi. Selain itu, beberapa kampus swasta di Turki seperti; Bilkent Üniversitesi,
Koç Üniversitesi, dan Sabancı Üniversitesi memberikan beasiswa kepada mahasiswa
master dan doktoral jurusan sains dan teknologi. Universitas-universitas ini
memberikan beasiswa tanpa memandang status baik itu mahasiswa asing maupun
mahasiswa Turki. Beasiswa meliputi biaya sekolah gratis dan uang saku per bulan.
Selain itu juga, mahasiswa dimungkinkan mendapat bantuan baik dari
pemerintah daerah, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia, kantor dinas, ataupun dari universitas yang ada di Indonesia.
Untuk mendapatkan beasiswa ini, seseorang harus mengajukan proposal kepada
pihak terkait.

A. Beasiswa TÜBİTAK
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Türkiye
Bilimsel
ve
Teknolojik
Araştırma Kurumu , TÜBİTAK (English:
The
Scientific
and
Technological
Research Council of Turkey) adalah
sebuah organisasi milik Pemerintah Turki
yang
bertanggung
jawab
dalam
mengatur
aktifitas
research
and
development di level nasional Turki.
Kantor pusat TÜBITAK berada di Ankara.
Gambar 28. Kantor Pusat TÜBİTAK
Sumber: /www.tubitak.gov.tr/
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Lebih dari 2.500 peneliti bekerja di 15 lembaga penelitian yang berbeda dan
pusat-pusat penelitian yang berada dibawah naungan TÜBİTAK. TÜBİTAK juga
mewakili Turki dalam penelitian internasional termasuk keanggotaan di European

Science Foundation dan European Union Framework Programmes for Research
and Technological Development.
Beasiswa yang ditawarkan oleh TÜBİTAK berkisar tentang penelitian sains dan
teknoloji. TÜBİTAK juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk
mengenyam ilmu di universitas-universitas di Turki dengan memberikan beasiswa
penunjang yang nominalnya lumayan besar. Beasiswa ini diberikan kepada
mahasiswa undergraduate, master, dan doctoral degree. Selain itu TÜBİTAK juga
memberikan kesempatan kepada mahasiswa PhD dan postdoctoral researchers
untuk melakukan riset di Turki. Pendaftaran beasiswa TÜBİTAK hanya dapat
dilakukan melalui pendaftaran online pada situs e-bideb.tubitak.gov.tr
1. Beasiswa Program S1 untuk Mahasiswa Asing
TÜBİTAK memberikan kesempatan kepada pemenang medali olimpiade
sains international untuk melanjutkan sekolah di universitas di Turki.
Olimpiade yang dimaksud adalah International Mathematical Olympiad (IMO),

International Physics Olympiad (IPhO), International Chemistry Olympiad
(IChO), International Biology Olympiad (IBO), dan International Olympiad in
Informatics (IOI).
2. Beasiswa Program S2/S3 untuk Mahasiswa Asing
TÜBİTAK memberikan beasiswa kepada mahasiswa pascasarjana
internasional dalam bidang Natural Sciences, Engineering and Technological
Sciences, Medical Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences and
Humanities di Universitas di Turki. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kerjasama d bidang sains dan teknoloji serta membangun jembatan ilmiah
dan sosial-ekonomi antara Turki dengan negara lain.

1.
2.
3.
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4.

Siapa yang berhak mendaftar program ini:
Mahasiswa s1 tahun terakhir yang berencana untuk mendaftar program
master dengan tesis.
Mahasiswa master di Turki, maksimal mahasiswa semester ketiga.
Mahasiswa master atau lulusan yang berencana untuk mendaftar
program doktor.
Mahasiswa PhD di Turki, maksimal mahasiswa semester keenam.

Ketika pengumuman beasiswa ini, penerima beasiswa tidak diharuskan
untuk memiliki acceptance form dari program pascasarjana di Turki. Penerima
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beasiswa masih bisa memulai sekolah setelah mendapatkan acceptance form
dari kampus satu tahun setelah pengumuman penerimaan beasiswa. Batas
umur untuk pendaftar beasiswa ini yaitu 30 tahun untuk mahasiswa master
dan 35 tahun untuk mahasiswa doktor.
Besaran beasiswa yang diterima untuk beasiswa ini:
a) Mahasiswa master: 1.500 Turkish Lira
b) Mahasiswa doktor: 1.800 Turkish Lira
3. Beasiswa Research untuk Warga Negara Asing

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
memberikan beasiswa kepada international highly qualified PhD students dan
postdoctoral researchers untuk melakukan riset di Turki di bidang Natural
Sciences, Engineering and Technological Sciences, Medical Sciences,
Agricultural Sciences, Social Sciences and Humanities. Program ini bertujuan
untuk meningkatkan kerjasama ilmiah dan teknologi Turki dengan negaranegara calon peneliti.

B. Beasiswa YTB

Page

42

Beasiswa YTB atau lebih dikenal dengan nama Türkiye Scholarships adalah
besiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Turki melalui salah satu institusinya
yang bernama Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) untuk
pelajar asing. Beasiswa ini menawarkan beasiswa dari jenjang S1, S2, S3 dan juga
beasiswa penelitian. Pendaftaran beasiswa YTB biasanya dimulai di musim semi
antara bulan Maret sampai dengan Mei. Tanggal untuk pendaftaran akan
diumumkan di website milik YTB. Pendaftaran untuk Undergraduate dan
Postgraduate akan berbeda waktu pendaftarannya. Kandidat dari beasiswa
Türkiye Scholarship hanya dapat mendaftar online melalui situs
www.turkiyeburslari.org atau www.trscholarships.org
Untuk mendaftar beasiswa YTB, kandidat harus memiliki surat keterangan lulus
sebelum akhir bulan Juni pada tahun yang sama dengan tahun pendaftaran
beasiswa ini. Bagi penerima beasiswa YTB, YTB akan memberikan kesempatan
untuk menuntun ilmu di universitas dan jurusan yang diinginkan pada waktu
pendaftaran online. Penerima beasiswa YTB akan belajar di universitas yang telah
ditentukan oleh YTB. YTB tidak akan melakukan penggantian universitas atau
jurusan atas permintaan penerima beasiswa. Penggantian jurusan bisa dilakukan
hanya apabila ada kesalahan teknis antara YTB dengan Universitas.
Hampir sebagian besar universitas di Turki menggunakan Bahasa Turki sebagai
medium bahasa pengantar di kelas. Oleh karena itu, YTB memberikan
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kesempatan kepada penerima beasiswa untuk mengambil persiapan bahasa Turki
di universitas atau di lembaga pendidikan bahasa Turki di kota dimana universitas
anda berada. Apabila tidak ada lembaga pendidikan bahasa Turki di kota anda,
anda akan dikirim ke kota dimana lembaga pendidikan bahasa Turki ada.
Persiapan bahasa Turki akan menghabiskan waktu selama satu tahun.
Durasi dari beasiswa ini untuk mahasiswa sarjana yaitu satu tahun persiapan
bahasa Turki ditambah lama waktu pendidikan kuliah. Untuk mahasiswa
pascasarjana (master dan Ph.D.) lama waktunya meliputi satu tahun belajar
bahasa Turki, satu tahun kelas matrikulasi (jika diperlukan), ditambah lama waktu
pendidikan kuliah. Untuk mahasiswa penelitian penerima beasiswa YTB akan
diberikan durasi beasiswa selama maksimum satu tahun.
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Türkiye scholarships memberikan fasilitas-fasilitas diantara lain:
1. Uang Saku
 Untuk mahasiswa sarjana sebesar 550 TL setiap bulan
 Untuk mahasiswa master sebesar 800 TL setiap bulan
 Untuk mahasiswa doctoral sebesar 1100 TL setiap bulan
2. Tempat tinggal
Penerima Beasiswa YTB dapat tinggal di asrama milik pemerintah tanpa
dikenai biaya apapun. Selain itu, penerima beasiswa ini juga diberikan
kesempatan untuk tinggal ditempat selain asrama pemerintah dengan
menanggung biaya sendiri.
3. Biaya Sekolah
Biaya sekolah dari penerima beasiswa YTB akan ditanggung oleh pemerintah.
4. Biaya Kesehatan
Penerima Beasiswa YTB akan mendapatkan asuransi kesehatan yang biayanya
ditanggung oleh universitas masing-masing. Penerima beasiswa akan
mendapatkan layanan berobat di rumah sakit milik pemerintah secara gratis dan
juga berobat di rumah sakit swasta dengan membayar sebagian kecil biaya
perobatan. Selain itu, obat yang diresepkan oleh dokter dapat diambil di
apoteker hanya dengan membayar sebagian dari harga biaya obat.
5. Kursus Bahasa Turki
Penerima Beasiswa YTB akan diminta untuk belajar bahasa Turki selama satu
tahun apabila tidak memiliki bukti akan kemampuan bahasa Turki. Selain itu,
penerima beasiswa yang mendapatkan universitas dengan medium bahasa
pengantar selain bahasa Turki, juga diharuskan untuk mengambil kursus bahasa
Turki selama setahun.
6. Transportasi
Penerima Beasiswa YTB akan mendapatkan tiket keberangkatan menuju Turki
di awal tahun dan juga tiket kembali ke negara asal setelah lulus kuliah.
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1. Jenis-Jenis Beasiswa YTB
a. Program Sarjana
1) Bosphorus Undergraduate Scholarship Program
Program beasiswa ini adalah satu satu dari program beasiswa di
dalam Türkiye scholarships yang memberikan kesempatan kepada calon
mahasisawa sarjana dari beberapa negara, salah satunya Indonesia.
Program beasiswa ini memberikan kesempatan kepada calon
mahasiswa sarjana untuk mengambil pendidikan di semua program
sarjana di Turki, selain jurusan kedokteran, jurusan agama, dan juga
jurusan sastra dan bahasa turki.
2) Anatolian Undergraduate Scholarship Program
Anatolian Undergraduate Scholarship Program hanya untuk peajar
asing yang telah menempuh pendidikan SMA di Turki dan berniat untuk
melanjutkan sekolah di universitas di Turki. Program beasiswa ini
memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa sarjana untuk
mengambil pendidikan di semua program sarjana di Turki, selain
jurusan kedokteran, jurusan agama, dan juga jurusan sastra dan bahasa
turki.
b. Program Aplikasi Master/PhD
1) Ali Kuşçu Science and Technology Graduate Scholarship
Ali Kuşçu Science and Technology Graduate Scholarship program
adalah program beasiswa untuk calon mahasiswa master dan doctoral
yang berniat untuk melanjutkan sekolah di bidang science, engineering
dan technology. Program ini berlaku untuk seluruh mahasiswa asing
dari seluruh negara.
2) İbni Haldun Social Sciences Graduate Scholarship
İbni Haldun Social Sciences Graduate Scholarship program didesain
untuk mahasiswa yang berniat untuk mengambil master atau doctoral
di bidang social science. Program ini berlaku untuk seluruh mahasiswa
asing dari seluruh negara.

Page

44

c. Program Aplikasi Jurusan Tertentu
1) İbni Sina Medical Sciences Scholarship Program
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İbni Sina Medical Sciences Scholarship program memberikan
kesempatan kepada calon mahasiswa untuk melanjutkan sekolah di
bidang kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, dan juga kedokteran hewan.
Beasiswa ini diperuntukan untuk Associate, Undergraduate, Master's and
PhD degree. Program ini berlaku untuk seluruh mahasiswa asing dari
seluruh negara.
2) Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program
Yunus Emre Turkish Language Scholarship program memberikan
beasiswa kepada calon mahasiswa yang berniat untuk mempelajari
bahasa Turki. Beasiswa ini diperuntukan untuk mahasiswa sarjana, master
dan doctoral. Program ini berlaku untuk seluruh mahasiswa asing dari
seluruh negara.
3) Islamic Studies Scholarship Program
Islamic Studies Scholarship program memberikan beasiswa di bidang
agama. Beasiswa ini diperuntukan untuk mahasiswa sarjana, master dan
doctoral. Program ini berlaku untuk seluruh mahasiswa asing dari seluruh
negara.
d. Program Jangka Pendek
1) Support Scholarship Program
Scholarship program didesain untuk mahasiswa yang sedang
belajar di universitas di Turki dengan biaya sendiri tanpa ada beasiswa
apapun dan membutuhkan bantuan ekonomi untuk menyelesaikan
pendidikannya. Aplikasi mengenai kriteria dan proses beasiswa ini akan
diumumkan setiap tahun.

3) Research Scholarships
Scholarship program didesain untuk mahasiswa doctoral yang
berasal dari luar Turki. Kandidat harus diterima di salah satu universitas
di Turki dimana penelitian akan dilaksanakan dan memenuhi kriteria
bahasa di universitas tersebut.
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2) Success Scholarship Program
Success Scholarship program untuk mahasiswa yang sedang
belajar di universitas di Turki dengan biaya sendiri tanpa mendapatkan
beasiswa apapun. Aplikasi mengenai kriteria dan proses beasiswa ini
akan diumumkn setiap tahun.
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4) Ahilik Vocational Training Scholarship
Ahilik Vocational Training Scholarship memberikan dua tahun
beasiswa kepada pelajar sekolah kejuruan. Program ini berlaku bagi
seluruh pelajar kejuruan dari seluruh negara.
b. Persyaratan Beasiswa YTB
Kandidat yang telah lulus atau akan lulus dari institusi pendidikan yang
setara dengan institusi pendidikan di Turki memiliki kesempatan untuk
mendaftar beasiswa YTB atau yang lebih dikenal dengan Türkiye Scholarships.
Beasiswa ini terbuka untuk semua warga negara asing yang memenuhi
persyaratan yang diminta. Untuk pendaftaran beasiswa ini hanya dapat
dilakukan online melalui situs website yang telah disediakan.






Untuk umur maksimal bagi pendaftar beasiswa YTB yaitu:
tidak lebih dari 21 tahun bagi yang berniat mendaftar untuk jenjang s1
tidak lebih dari 30 tahun bagi yang berniat mendaftar untuk jenjang s2
tidak lebih dari 35 tahun bagi yang berniat mendaftar untuk jenjang s3
tidak lebih dari 45 tahun bagi yang berniat mendaftar beasiswa penelitian.

Kandidat akan diseleksi berdasarkan keberhasilan di bidang akademik
dan juga hasil dari wawancara. Kriteria pendidikan dari setiap kandidat akan
ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang tercantum dari dokumen-dokumen
persyaratan pendaftaran beasiswa YTB. Dokumen-dokumen yang menjadi
pertimbangan dalam seleksi beasiswa YTB meliputi:
 Nilai ijasah
 Transkrip nilai sampai semester akhir (Cumulative GPA)
 Ujian seleksi masuk universitas di Turki (jika ada)
 Ujian kelulusan sekolah (jika ada)
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Selain persyaratan umur, kandidat juga harus memiliki nilai-nilai pada
ijasah sebelumnya diatas dari nilai minimum yang disyaratkan untuk
mendaftar beasiswa ini. Nilai minimum untuk masing-masing jenis program
dan beasiswa berbeda satu sama lain.
 Bagi pendaftar jenjang pendidikan sarjana s1, nilai minimum ijasah
pendidikan sebelumnya 70 dari 100.
 Bagi pendaftar jenjang master dan doctoral, nilai minimum ijasah
pendidikan sebelumnya 75 dari 100.
 Bagi pendaftar jurusan kedokteran, nilai minimum ijasah pendidikan
sebelumnya 90 dari 100.
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International Test Score (jika ada)

Sedangkan wawancara sendiri akan dilaksanakan setelah penyeleksian
nilai-nilai akademik para kandidat. Informasi mengenai wawancara akan
dikirim ke alamat email masing-masing kandidat. Wawancara sendiri akan
dilaksanakan di negara asal para kandidat. Tetapi apabila jumlah kandidat
dari sebuah negara yang lolos ke tahap wawancara berjumlah sedikit atau
tidak adanya kantor kedutaan atau konsulat di negara tersebut, maka
wawancara akan dilakukan menggunakan alat komunikasi.

c.

Panduan Pemilihan Universitas bagi Pendaftar Beasiswa YTB

Pada waktu pendaftaran online, setiap kandidat diberikan kesempatan
untuk memilih jurusan dan universitas sebanyak 12 pilihan jurusan dan
kampus yang berbeda tergantung program beasiswa apa yang didaftar. Dari
12 pilihan itu, kandidat hanya diperbolehkan memilih maksimal 6 pilihan
universitas yang berada di Ankara, Istanbul dan Izmir. List universitas dan
jurusan yang bisa diapply oleh masing-masing program beasiswa dapat dicek
dari situs website Türkiye Scholarships.
Beberapa tips yang bisa digunakan dalam memilih universitas bagi
pendaftar beasiswa YTB,
 Pilihlah jurusan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan kemampuan
serta konsultasikan pada pihak-pihak yang tepat.
 Sebelum menuliskan pilihan yang diinginkan di formulir, lihat dan perhatikan
profil dari universitas, fakülte/enstitü, dan jurusan/bölüm yang bersangkutan.
Bahasa pengantar yang digunakan, kota, dan persyaratan-persyaratan yang
diminta menjadi hal-hal yang tidak boleh diabaikan.
 Jika ingin mendaftar ke universitas yang berbahasa Inggris, maka diharapkan
untuk memiliki nilai TOEFL/IELTS, dengan nilai yang sudah melebihi batas
minimal yang disyaratkan oleh pihak universitas.
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d. Tahapan Administrasi Setelah Pengumuman Beasiswa YTB
Setiap kandidat yang berhasil lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa
YTB akan mendapatkan email pemberitahuan langsung dari YTB. Dalam email
tersebut, YTB akan menjelaskan step-step berikutnya yang harus dilakukan
oleh para kandidat yang lolos sebelum berangkat menuju ke Turki. Setiap
step yang akan dilakukan oleh para kandidat harus menunggu perintah yang
dijelaskan dalam email yang akan dikirim secara berurutan sejak email
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pemberitahuan pengumuman lolos beasiswa YTB. Secara garis besar urutan
step yang harus dilakukan oleh para kandidat yaitu,
Menandatangani surat kontrak beasiswa di Kedutaan Besar Republik Turki.
Waktu penandatangan akan dijelaskan melalui email langsung yang akan
dikirim oleh YTB. Penandatangan kontrak hanya dapat dilakukan pada
tanggal yang tertera di email yang diberikan oleh YTB.
2. Pengurusan visa pendidikan di Kedutaan Turki di Jakarta. Dokumen yang
dibutuhkan untuk mengurus visa pendidikan meliputi;
 surat penerimaan beasiswa (yang dikirim melalui email),
 paspor yang masih berlaku,
 biaya pembuatan visa.
3. Mengecap beberapa dokumen yang nantinya akan digunakan selama
pendaftaran universitas di Turki. Pengecapan dilakukan di Kedutaan Besar
Republik Turki di Jakarta.
 Surat penerimaan beasiswa (yang dikirim melalui email),
 Paspor (asli dan fotokopiannya)
 Ijasah (asli dan terjemahannya dalam bahasa Turki)
 Transkrip (asli dan terjemahannya dalam bahasa Turki)
 Surat keterangan sehat (asli dan terjemahannya dalam bahasa Turki)
 Sertifikat ALES (bagi kandidat master dan doctoral degree yang menyelesaikan
pendidikan di Turki)
 Sertifikat GRE, GMAT jika diminta oleh universitas yang dituju (hanya untuk
kandidat mahasiswa yang mendaftar master dan doctoral degree)
 Sertifikat ujian bahasa Turki (jika ada)
4. Menunggu tiket pemberangkatan yang akan disediakan oleh YTB.
Sesampainya di bandara di Turki yang dituju, kandidat akan dijemput oleh
pemandu yang merupakan perwakilan dari YTB. Perwakilan YTB ini akan
mendata para kandidat peroleh beasiswa dan kemudian akan menjelaskan
step-step berikutnya yang harus dilakukan oleh para kandidat.
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1.
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Muhammad Albar Tasrief
Mahasiswa Undergraduate Jurusan Penerbang
Universitas Türk Hava Kurumu
Turki merupakan salah satu negara
yang berkualitas di bidang Pendidikan. Ada
beberapa program student exchange baik
antaruniversitas nasional di Turki maupun
antarnegera khususnya program Erasmus
yang dapat memacu semangat belajar
rekan-rekan saat menuntut ilmu di negeri
Ottoman ini.
Awalnya mungkin rekan-rekan akan menghadapi banyak masalah yang harus
diselesaikan saat pertama kali datang ke negara ini, terutama masalah komunikasi.
Parahnya lagi, harus berjuang menahan rasa rindu ke orang tua, keluarga, sahabatsahabat di Tanah Air. But remember, tujuan kita datang kesini untuk menuntut ilmu
dan mencari pengalaman. Hadapi semua masalah tanpa putus asa dan diiringi doa,
maka yakinlah “Herşey Güzel Olacak” 

Fatimah Azzahra
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Mahasiswi Master jurusan Teknik Pangan
Universitas Uludağ
Turki itu ketika kamu melihat Eropa bagian
paling timur dan melihat sisi Asia paling barat
disatu titik focus berwarna merah saga lalu
kamu melihat bulan dan bintang di setiap
sudutnya. Diberi kesempatan menjadi pelajar
disini
dengan
mengantungi
beasiswa
pemerintah membuat eksponensiasi syukur
saya tidak terdefinisi. Saya memang masih
harus melewati adaptasi sepanjang waktu dari
dinamika hidup, perbedaan budaya, kekhasan
praktik sosial agama dan sistem pendidikan di
Turki tetapi sepanjang tahun pertama ini saya rasa jejak langkah saya di bumi Utsmani ini
membuat saya belajar banyak hal sebagai mahasiswa asing—hal-hal yang bukan hanya
sekedar ilmu eksakta, tetapi belajar ilmu hidup dan filosofinya bersama orang-orang yang
tidak biasa. Ada kekhasan tersendiri menjadi bagian pelajar Indonesia di Turki yang membuat
saya harus menyelesaikannya sampai akhir. Selamat bergabung dan selamat berjuang…
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Kehidupan di Turki
Türkiye’de Hayat
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*Keterangan gambar: Suasana pasar traditional di Ankara
Sumber Gambar: http://www.flickr.com/photos/stevenbartus/5288153711/
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4. Kehidupan di Turki
A. Biaya Hidup
Biaya hidup di Turki tidak berbeda jauh dengan di Indonesia, asalkan kita
bijak dalam menggunakannya. Diperkirakan minimum biaya hidup untuk pelajar
internasional adalah $200 sampai $300 perbulannya tergantung pada cara
hidupnya. Berikut adalah rincian harga di Turki.
1. Transportasi
Kota-kota di Turki mempunyai sistem transportasi dan juga armada yang
modern dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Armada transportasi ini
disediakan baik oleh pihak pemerintah kota baik oleh pihak swasta. Beberapa
jenis kendaraan umum yang disediakan pemerintah kota adalah tramvay,
otobüs, metro, dan kapal laut (vapur). Sedangkan kendaraan umum yang
disediakan oleh pihak swasta adalah otobüs, taksi dan dolmuş.

Gambar 29. Kereta Metro di Izmir
Sumber: www.lovemove.com

Gambar 30. Metrobus di Istanbul
Sumber: kayasehiristanbul.net

Transportasi di Turki tergolong mahal,
mengingat harga bahan bakar yang mahal.
Tarif transportasi untuk setiap kota tentu
berbeda-beda. Untuk di Istanbul, tarif umum
transportasi antara 1,75 TL - 3,00 TL.
Sedangkan untuk pelajar akan dikenakan tarif
khusus, menjadi 1 TL - 1,40 TL.
Gambar 31. Otobüs di Ankara
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Sumber: www.platinhaber.com
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Gambar 32. Tramvay di Istanbul

Gambar 33. Dolmuş

Sumber: www.resimcity.com

Gambar 34. Vapur di Izmir
Sumber: www.ikeo.com.tr

2. Makanan

Gambar 35. Döner Ayam

Sumber: kardesimkebap.com.tr

Gambar 36. Ayran

Gambar 37. Baklava
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Makanan di Turki harganya bervariasi, dari yang paling murah 5 TL hingga
30 TL. Dengan 4 TL kita bisa mendapatkan makanan sejenis döner, atau roti
ayam khas Turki. Untuk makanan khas rumahan Turki berada di kisaran 6 TL
hingga 15 TL, sedangkan untuk menikmati ikan bisa mencapai 25 - 30 TL per
porsi.
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Makanan-makanan khas Turki bisa kita dapatkan di mana saja, tersedia di
semua tempat. Beberapa jenis makanan itu adalah berbagai macam çorba,
döner, pide, berbagai macam jenis manisan (tatlı) seperti baklava, künefe,
berbagai macam susu olahan seperti yoğurt dan ayran, juga berbagai macam
makanan kahvaltılık (sarapan pagi) seperti buah zaitun, peynir, kaymak, sucuk,
dan lain-lain.

Gambar 38. Tipe
Makanan Rumahan Turki
yang dijual di restoran.
Sumber:
www.ciftlikdergisi.com.tr

Di Turki makanan instan, seperti Indomie dijual dengan harga 1,00 TL per
bungkus. Makanan pokok masyarakat Turki adalah roti, sehingga segala
macam masakan akan selalu disandingkan dengan roti, termasuk ketika makan
ikan. Harga sebuah roti berkisar antara 0,70-2 TL. Jika ingin makan nasi
sebaiknya membawa rice cooker dari Indonesia, karena di Turki tidak dijual.
Harga 1 kg beras yang termurah adalah 2.20 TL.
Untuk buah-buahan dan sayur-sayuran juga tersedia melimpah di Turki.
Pada musim-musim tertentu harga buah-buahan dan sayur-sayuran sangat
murah. Bahan makanan ini tersedia di pasar-pasar maupun supermarket.
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3. Komunikasi dan Elektronik
Pemerintah Turki termasuk ketat dalam kebijakan alat komunikasi. Alat
komunikasi yang dibawa dari luar Turki harus didaftarkan terlebih dahulu
sebelum bisa digunakan dengan maksimal di Turki. Jika tidak didaftarkan maka
akan diblokir satu bulan setelah dimasukkan simcard Turki dan alat komunikasi
tersebut tidak akan bisa digunakan untuk simcard Turki.
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Untuk pendaftaran alat komunikasi (handphone atau tablet) dikenai biaya
115 TL per alat komunikasi dan harus diharuskan satu bulan sejak kedatangan
ke Turki. Biaya sebesar 115 TL dibayarkan ke kantor pajak terdekat atau bank
yang ditunjuk oleh pemerintah Turki. No IMEI dari alat komunikasi akan
diminta oleh petugas pajak yang kemudian akan tertera di bukti pembayaran.
Bukti pembayaran inilah yang kemudian dibawa ke provider seluler yang
layanannya anda ingin gunakan. Petugas provider akan membantu anda dalam
pendaftaran. Petugas provider akan mengecek tanggal kedatangan yang
tertera di paspor anda. Anda hanya diperbolehkan mendaftarkan satu alat
komunikasi dalam rentang waktu dua tahun sekali dengan bukti cap masuk
negara Turki di paspor belum berumur satu bulan.
Harga barang elektronik di Turki jauh berbeda dengan yang di Indonesia,
selisihnya berkisar antara 100 TL hingga 200 TL. Perbedaan harga yang
mencolok dapat dilihat pada harga barang-barang elektronik, misalnya
handphone dan laptop. Keuntungan membeli barang elektronik di Turki yaitu
layanan garansi sampai satu tahun ke depan. Mengenai stop kontak atau
socket yang digunakan di Turki adalah seperti yang umumnya digunakan di
Indonesia yaitu dua kaki.
Ada 3 provider selular di Turki, yaitu Türkcell, Avea,dan Vodafone. Harga
pulsa mulai dari 10 TL sampai 100 TL. Selain itu, kita perlu bijak menggunakan
pulsa yang dibeli. Untuk itu, pilihlah paket-paket yang sesuai dengan
keperluan. Jika tidak menggunakan paket, harga satu sms bisa mencapai 0.45
TL atau sekitar Rp.2.250. Beberapa perusahaan komunikasi memberikan paket
yang murah untuk para pelajar dan remaja. Dapatkan informasi mengenai
paket-paket yang ditawarkan oleh provider lewat website provider yang
bersangkutan.

4. Barang Konsumsi dan Pakaian
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Kebutuhan akan barang-barang konsumsi juga menjadi perhatian,
mengingat barang-barang tersebut tergolong mahal jika di-Rupiah-kan.
Misalnya, untuk pasta gigi produk unilever dihargai 6 TL - 10 TL, sabun mandi
2 TL - 8 TL, dan shampoo 4 TL - 10 TL. Sedangkan untuk pakaian, tertutama
pakaian musim dingin berada dikisaran harga 40 TL hingga 200 TL. Pakaian
yang dimaksud adalah jaket, sweater, dan mantel.
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Penduduk Turki lebih memilih produk hasil produksi mereka sendiri
dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Oleh karena itu, di tempattempat perbelanjaan banyak kita dapatkan produk-produk buatan Turki.
Beberapa produk Indonesia yang dijual di Turki adalah sepatu olahraga,
beberapa jenis kopi, barang pecah belah seperti piring, dan lain sebagainya.

B. Tempat Tinggal
Ada beberapa pilihan tempat tinggal untuk pelajar Indonesia yang belajar di
Turki. diantaranya:
a. Asrama Pemerintah ( KYK Devlet Yurdu)
Asrama pemerintah merupakan asrama yang dikelola pemerintah.
Asrama pemerintah tersebar di seluruh kota yang ada di Turki. Bagi penerima
beasiswa YTB, nantinya akan tinggal di asrama tersebut, namun tidak wajib.
Fasilitas yang diperoleh adalah kupon sarapan pagi dan makan malam. Kamar
akan dihuni antara 2 sampai 8 orang. Sedangkan untuk mahasiswa non biasa
akan dikenai biaya sesuai peraturan, sekitar 105 TL sampai dengan 400 TL per

bulannya.
Gambar 39. Asrama Pemerintah di Izmir

Gambar 40. Ruangan Kamar di Asrama Pemerintah

Sumber: www.yasamvemoda.com

Sumber: yazdikcayasiyorum.wordpress.com
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b. Asrama Swasta ( Özel Yurdu)

Gambar 41. Ruangan Kamar di Asrama Swasta
Sumber: www.modernyurtlar.com
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Asrama swasta merupakan asrama
yang dikelola oleh lembaga swasta atau
yayasan setempat. Fasilitas yang diberikan
sedikit berbeda dengan asrama pemerintah,
misalnya dalam hal fasilitas makanan dan
kapasitas penghuni kamar. Bagi yang
berminat, setiap bulan harus membayar
antara 400 TL hingga 600 TL. Fasilitas yang Gambar 42. Ruang makan di Asrama Swasta
diperoleh tergantung dari setiap asrama, yayasan, lokasi, dan peruntukannya
(apakah asrama mahasiswa atau pelajar sekolah).

c.

Rumah
Biaya sewa rumah yang murah untuk di
Turki berkisar di antara 450-600 TL dan yang
mahal antara 800-1500 TL (tergantung dari
lokasi, kondisi rumah, dan perabotannya).
Ketika menyewa rumah, kita akan dikenakan
tambahan biaya untuk jaminan, biasanya
senilai dengan harga sewa dan dibayarkan di
awal waktu. Dalam memilih rumah harus

Gambar 44. Ruanganan di dalam flat

cermat terhadap lokasi, kondisi fisik rumah,
dan sarana pendukung (penghangat,
listrik,dsb). Beberapa rumah disewakan
beserta dengan perabotannya, namun
kebanyakan tidak. Setiap bulan untuk biaya
listrik dan gas, sekurang-kurangnya harus
mengeluarkan sebesar 200 TL pada musim
dingin.
Gambar 43. Bangunan Apartemen
Sumber: www.firmasayfasi.com

Menyesuaikan hidup di Turki pastinya memerlukan waktu, karena
perbedaan kultur, cuaca, dan terutama makanan. Pada awalnya, Anda akan
merasakan frustasi, kesendirian, atau homesick. Perasaan tersebut adalah hal
yang lumrah dialami oleh semua pelajar Indonesia. Diperlukan kesabaran dan
kegigihan untuk bertahan, dan pada akhirnya Anda akan terbiasa dengan
semua itu.
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C. Menyesuaikan Hidup di Turki
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Berikut beberapa tips bagaimana menyesuaikan hidup di Turki
1. Berpikir positif dan mengingat tujuan utama
Sebagai pelajar Indonesia di Turki harus selalu mengingat bahwa tujuan utama
kita ke Turki adalah untuk belajar dan menuntut ilmu.
2. Tetap aktif
Cobalah untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu kegiatankegiatan penunjang akademik maupun kegiatan-kegiatan keorganisasian.
Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki (PPI Turki) bisa dijadikan sarana untuk
mengembangkan diri dalam aspek non akademik. Aktif dalam
mengembangkan hobi dan mengembangkan minat dan bakat bersama teman
atau berolahraga juga membantu Anda beradaptasi di Turki. Selain kegiatankegiatan di atas rekan-rekan juga dapat bergabung dengan organisasi sosial
lainnya yang legal dan tidak melanggar hukum positif di Indonesia dan Turki.
3. Bersosialisasi
Aktif dalam menjalin komunikasi baik dengan pelajar-pelajar Indonesia
maupun dengan pelajar-pelajar lain membantu kita menyesuaikan dengan
kondisi Turki secara lebih cepat. Utarakan masalah-masalah yang Anda hadapi
kepada teman-teman yang sudah berpengalaman.
4. Fleksibel
Cobalah untuk senantiasa masuk ke dalam lingkungan yang berbeda-beda.
Hal ini membantu kita menjadi pribadi yang luwes dan dapat beradaptasi
dengan cepat.
5. Komunikasi dengan Keluarga di Indonesia
Buatlah jadwal yang tersendiri untuk berkomunikasi dengan keluarga di
Indonesia secara rutin. Komunikasi dapat dilakukan melalui aplikasi skype, line,
whatsapp dan fasilitas lainnya yang menggunakan internet. Apabila orang tua
atau keluarga tidak memakai fasilitas internet, komunikasi dapat juga
dilakukan melalui telefon interlokal di wartel Turki yang tarifnya bervariasi.
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D. Keamanan Pribadi
Turki merupakan negara yang aman sebagai tujuan belajar, namun sebagai
pelajar asing ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan,
diantaranya;
1. Laporkan diri Anda kepada KBRI di Ankara sesegera mungkin.
2. Bawalah selalu identitas diri seperti passport, ikamet, kimlik, dsb
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3.

Untuk antisipasi kehilangan identitas diri, pastikan untuk menggandakannya
baik dalam bentuk fotokopi atau dalam bentuk file. Hal ini juga berlaku untuk
dokumen-dokumen penting lainnya, seperti ijazah, transkrip, akte kelahiran,
dsb.
4. Bawalah selalu alat komunikasi kemanapun anda pergi.
5. Catatlah nomor-nomor penting, seperti no. teman Anda, no. pejabat KBRI,
dsb dalam kertas sebagai antisipasi jikalau Anda kehilangan handphone di
tengah perjalanan.
6. Selalu komunikasikan kepada teman Anda kemana Anda pergi dan kapan
Anda akan pulang.
7. Hindari dari memberikan identitas diri kepada orang yang tidak dikenal.
8. Berpergianlah bersama dengan teman yang Anda kenal baik dan hindari dari
berpergian di tengah malam.
9. Jika memungkinkan belilah peta Turki dan peta kota di mana anda tinggal.
10. Jika anda tinggal di asrama, simpanlah barang-barang berharga Anda dalam
lemari
yang terkunci.

Kondisi Darurat
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Dalam kondisi darurat, Anda bisa menghubungi teman-teman Indonesia
lainnya (PPI Turki atau PPI Wilayah) atau menghubungi teman Turki yang
terdekat. Bisa juga Anda menghubungi nomor pejabat KBRI atau kepolisian
setempat dengan nomor darurat 155.
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Humam Ari Wahyudi
Biologi departemen Gazi Üniversitesi

Menuntut ilmu di negara orang merupakan salah satu
pengalaman yang sangat berharga, seperti yang saya rasakan di
Turki sekarang ini. Makanan, bahasa, teman, lingkungan, adat dan
budaya yang berbeda inilah yang menuntut kita untuk melebur
bersama masyarakat Turki sehingga tercipta sebuah harmonisasi
kehidupan yang nyata.
Asam, asin, manis kehidupan di Turki ini pun terasa seperti
permen nano-nano yang membuat kita ingin merasakan lagi, lagi,
dan lagi…
Semenjak tinggal di Ankara ini, saya menemukan sebuah keluarga
baru dalam lingkaran kebersamaan PPI Ankara dan pihak KBRI, dimana setiap programprogramnya selalu menyajikan ala Indonesia, yang menjadikan obat rindu kampong halaman.

Hanifatul Rahma
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Biologi department, Uludag University
Sebenernya niat untuk sekolah ke Turki itu baru ada waktu
menjelang akhir SMA dan itu juga sebagian besar karena
dorongan dari guru dan orangtua saya. Awal di Turki saya
agak sedikit mengalami kesulitan dalam berkomunikasi
dengan orang Turki karena selain bahasa saya yang masih
temel, saya juga belum bisa mengikuti alur pembicaraan
orang-orang Turki sehingga saya masih merasa canggung untuk ngobrol panjang lebar. Jadi
hasilnya kalau sama-sama orang-orang Turki masih lebih banyak diam dan nggak banyak
berkomunikasi. Berhubung saat itu masih banyak teman-teman saya yang dari Indonesia,
saya tidak menganggap itu masalah sama sekali. Tetapi waktu kami mulai pindah ke kota
tempat universitas masing-masing, dan kebetulan di kota tempat saya tinggal saat itu belum
banyak orang Indonesia dan kamipun tinggal di tempat yang berbeda-beda mulailah terasa
kesulitannya. Sering dalam satu forum Cuma diam dan jadi pendengar yang baik. Tetapi
Alhamdulillah setelah hampir setahun saya di Turki masalah adaptasi ini sudah bisa diatasi
walaupun masih salah-salah grammar sudah lumayan bisa berkomunikasi dengan baik sama
mereka.
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Keberangkatan – Kepulangan
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‘’ Kalkış – Ayrılış’’
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5. Keberangkatan – Kepulangan
A. Persiapan Keberangkatan
Persiapan baik mental maupun material perlu dilakukan untuk kemudahan
dalam hal adaptasi dan kemudahan proses pengurusan. Persiapan mental
dapat berupa membaca buku tentang Turki dan budayanya, adat dan
makanannya, kondisi alam dan penduduknya. Yang perlu diingat terutama
untuk rekan-rekan yang akan tinggal di asrama bahwa nanti akan tinggal
dengan banyak orang dengan latar belakang budaya dan kebiasaan
beraneka ragam. Perlu juga untuk mencari informasi tentang kondisi dan
tata hidup di asrama pelajar. Beberapa kalimat dasar dalam bahasa Turki yang
dikuasai akan sangat membantu.
1. Menghubungi Kedutaan Turki di Jakarta
a. Mengurus Visa Student untuk jangka waktu 1 tahun.
b. Bagi penerima beasiswa YTB pengurusan visa harus dilampiri dengan surat
penerimaan yang dikirim oleh YTB ke alamat email.
c. Bagi penerima beasiswa YTB diharuskan menandatangani kontrak beasiswa
di Kedutaan Turki,
d. Bagi penerima beasiswa YTB diharuskan meminta pihak kedutaan untuk
mengecap dokumen-dokumen yang akan dibawa ke Turki. Beberapa
dokumen yang akan dicap merupakan dokumen yang di-translate-kan ke
dalam bahasa Turki. Kedutaan akan membantu dalam mencarikan
translator yang bersedia untuk membantu men-translate-kan dokumendokumen.
e. Dapatkan informasi secara garis besar kota tempat tujuan Anda belajar.
2. Menjelang Keberangkatan
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a.

Menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait, diantaranya:
 Ijazah terakhir dan transkrip nilai serta terjemahannya dalam bahasa
Inggris dari penerjemah tersmupah di Indonesia minimal 5 lembar
fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Kedutaan Besar Rep. Turki di
Jakarta.
 Identitas diri (passport dan KTP).
 Visa Student yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Turki di
Jakarta.
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b.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

 Membuat International Student Card (optional). Beberapa maskapai
penerbangan memberikan diskon khusus bagi pemegang kartu ini.
 Bagi yang bermaksud membawa kartu ATM atau kartu kredit dari
Indonesia,
pastikan ke pihak bank bahwa kartu rekan-rekan berlaku
di Turki. Sampai saat ini baru BNI, HSBC, atau CITIBANK yang bisa
dipergunakan untuk keperluan transaksi.
 Pas foto secukupnya (di Turki biaya cetak foto relatif mahal
dibandingkan di Indonesia).
Memperhatikan jadwal keberangkatan dan kedatangan termasuk jadwal
dan lama masa transit. Beberapa bandara dan maskapai selama transit
menyediakan makan dan fasilitas istirahat yang memadai.
Menginformasikan kepada pihak PPI Turki apabila ingin dibantu dalam
penjemputan sekurang-kurangnya satu minggu sebelum keberangkatan
mengenai nomor penerbangan, jadwal dan tempat kedatangan.
Pelajari batas bawaan yang diperkenankan oleh maskapai penerbangan.
Bawalah barang yang benar-benar diperlukan. Jangan membawa barangbarang yang illegal dan berpotensi disita di bandara.
membawa makanan-makanan khas Indonesia yang di Turki tidak bisa
ditemukan (sambal pedas, kecap, bumbu dapur, dll)
Disarankan menukar mata uang yang akan di bawa ke dalam Euro atau
USD. Mata uang Rupiah tetap dibawa untuk mengurus bea masuk bandara
sebesar Rp. 150.000, bagasi dan disisakan seperlunya untuk transportasi
jika sewaktu-waktu pulang ke Indonesia.
Keperluan pribadi terkait obat - obatan dan pakaian untuk 4 musim.
Membawa bekal uang saku untuk proses pengurusan beasiswa bagi
penerima beasiswa, transportasi dan satu bulan pertama di Turki. Kami
menyarankan untuk menganggarkan sekitar 500 USD. Bekal uang saku di
awal kedatangan tersebut dipergunakan untuk,
 biaya hidup sebulan (makan, administrasi) : minimal 300 TL
 biaya pengurusan ikamet : +/- 198 TL
 transportasi : +/- 100 TL
 membeli nomor dan mendaftar handphone : 50 s.d. 150 TL
 tiket ke luar kota, jika tempat tujuan di luar Istanbul : +/- 100TL
 Cadangan 200 +/- TL
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3. Catatan Kecil Menjelang Keberangkatan
a. Nilai tukar mata uang saat ini 1 € ≈ 2,5 TL (Türk Lirasi) sedangkan 1 $ ≈ 2.18
TL.
b. Bagi yang gemar bertukar hadiah, dapat membawa beberapa souvenir kecil
dari Indonesia. Orang-orang Turki termasuk dosen dan pengajar sangat
senang jika menerima hadiah.
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c. Di Turki rekan-rekan akan dituntut banyak berjalan kaki. Kami menyarankan
membawa sepatu ringan dan nyaman untuk berjalan kaki.
d. Untuk yang sulit beradaptasi dengan makanan, dapat membawa makanan
instan praktis untuk persediaan 2 minggu. Setelah itu, Anda akan terbiasa
dengan makanan Turki.

B. Kedatangan di Turki
Bandara udara internasional di Turki terdapat di Bandara Atatürk (Istanbul),
Bandara Esenboğa (Ankara) dan Antalya. Masing-masing bandara telah terintegrasi
dengan jaringan moda transportasi, antara lain berupa penerbangan lokal, bus
dalam kota dan jaringan kereta rel listrik. Ketiga bandara ini juga dilengkapi
fasilitas vital yang memadai termasuk sarana telekomunikasi. Untuk rekan-rekan
yang akan datang diharapkan menginformasikan penerbangan dan jadwal
pendaratan kepada PPI Turki yang akan membantu penjemputan, setidaknya
satu minggu sebelumnya serta segera memberitahu kedatangan setelah
sampai di bandara. Pastikan pada saat pemeriksaan visa, stempel yang
menunjukkan tanggal kedatangan dapat terbaca jelas. Hal ini berguna terutama
saat pendaftaran nomor mesin pesawat telepon genggam.

1.
2.

3.

4.
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5.

Hari-Hari Pertama di Turki
Menghubungi contact person di kota kedatangan atau rekan lain yang telah
ditentukan.
Menukarkan mata uang seperlunya ke TL untuk keperluan komunikasi dan
transportasi. Nilai tukar di bandara biasanya tidak sebaik dengan penukaran
di luar bandara. Untuk tahap awal, tukarkan sekitar 50 USD.
Segera membeli nomor Turki dan mendaftarkan simcard di provider tersebut.
(disarankan untuk mengurus di lingkungan bandara dan satu passport hanya
untuk satu alat komunikasi). Untuk pendaftaran handphone bisa dilakukan
setelah anda sampai kota tujuan karena anda masih memiliki waktu satu bulan
sebelum handphone anda di-block.
Menuju tempat tinggal sementara atau permanen sesuai dengan yang telah
dikoordinasikan sebelumnya.
Mengurus administrasi,
 Izin tinggal(resident permit/ikamet) di kantor polisi(Emniyet Mudurluğu)
 Universitas atau sekolah bagi mahasiswa/pelajar umum.
 TÖMER atau kursus bahasa Turki bagi preparation student.
 Bank untuk membuka rekening baru.
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6.

Setelah registrasi di kampus/sekolah, mintalah ogrenci belgesi (surat keterangan
belajar) dari kampus/sekolah masing-masing untuk pengurusan ikamet, membuat
kartu transportasi pelajar, dll.

C. Visa dan Izin Tinggal
Pelajar Indonesia hanya bisa mendapatkan visa pelajar sebelum keberangkatan ke
Turki dari Kedutaan Besar Republik Turki di Jakarta. Setibanya di Turki, izin tinggal
harus didapatkan dengan mendaftarkan diri melalui kantor kepolisian setempat
(Emniyet Mudurluğu) dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal kedatangan.
Pelajar internasional yang tidak menggunakan visa yang semestinya, tidak bisa
mendaftarkan dirinya ke universitas-universitas di Turki. Pelajar yang akan datang ke
Turki dianjurkan mendaftar untuk mendapatkan visa paling lambat 2 bulan sebelum
tanggal keberangkatan ke Turki. Untuk mendapatkan visa pelajar, dokumen-dokumen
yang diperlukan adalah :
 Letter of Acceptance yang diberikan oleh sekolah atau universitas di Turki
 Formulir permohonan visa
 Pas foto terbaru
 Surat ijin dari orang tua yang ditandatangani oleh notaris.
 Biaya visa pelajar.
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Pelajar internasional dituntut mendaftar untuk mendapatkan izin tinggal (resident
permit/ikamet). Hal yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah bahwa
pengurusan ikamet ini harus dalam jangka waktu satu bulan (30 hari) terhitung sejak
tanggal kedatangan pertama di Turki. Untuk beberapa kota, seperti Istanbul, pihak
kepolisian menggunakan sistem perjanjian (appoinment/randevu). Sistem ini
menuntut para pendaftar untuk mendaftar online via internet dan datang ke kantor
kepolisian (Emniyet Mudurluğu) pada waktu yang ditentukan. Proses aplikasi secara
online ini juga harus dilakukan sebelum satu bulan, jika tidak maka permohonan
ikamet tidak akan diproses dan akan berakibat pada penolakan dari universitas yang
dituju.
Dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran ikamet
 Surat keterangan siswa (student certificate/öğrenci belgesi)
yang didapatkan
dari universitas, sekolah, atau lembaga kursus.
 Passport
 Fotokopi halaman passport (identitas dan visa )
 Uang sebesar 200 TL (bervariasi berdasarkan kota)
 6 buah pas foto
 Surat keterangan dari asrama bagi yang tinggal di asrama. Gambar 45. Surat Ijin Tinggal
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Ketauilah alamat rumah yang jelas sebelum Anda berangkat ke eminyet, bagi
Anda yang akan tinggal di rumah.

D. Pembukaan Rekening Bank
Pembukaan rekening dimaksudkan baik untuk proses penerimaan beasiswa juga
untuk kemudahan dalam transaksi keuangan yang sifatnya lokal maupun
internasional.
Untuk membuka rekening bank di Turki, ada baiknya untuk memperhatikan
tahapan berikut ini.
1. Mendapatkan Nomor Pajak (Vergi Numarası)
a. Menuju Vergi Dairesi (Kantor Urusan Pajak) yang terdekat.
b. Menunjukkan passport dan menyerahkan fotokopinya.
c. Mengisi data isian (nama orang tua, alamat)
d. Mendapatkan kartu dan nomor pajak.
e. Simpanlah kartu pajak Anda sebaik-baiknya.
f. Proses ini tidak dikenakan biaya.
2. Pembukaan Rekening Bank
a. Menuju kantor cabang bank terdekat, untuk penerima beasiswa YTB menuju
bank yang telah ditunjuk oleh YTB (Vakif Bank).
b. Fotokopi passport dan visa masuk Turki.
c. Menunjukkan kartu pajak (vergi kartı)
d. Menunjukkan ikamet. Untuk yang belum mendapatkan ikamet
terkadang bank memperbolehkan untuk menggantinya dengan surat
pembuatan ikamet,
e. Mengisi data nasabah, mintalah bantuan dari pihak bank atau teman Anda,
jika menemui kesulitan dalam bahasa dan proses pengisian.
g. Kartu ATM dapat diperoleh sekitar 2 minggu kemudian.
h. Untuk mendapatkan PIN ATM, mintalah bantuan pihak bank yang
bersangkutan jika menemukan kesulitan.
i. Pembukaan rekening ini tidak dikenakan biaya.

E. Registrasi Alat Komunikasi
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Pada tahun 2012, pemerintah Turki mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan
setiap orang yang membawa alat komunikasi, seperti Handphone dari luar negeri
untuk membayar pajak sebesar 115 TL.
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1.

Berikut tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan dalam proses registrasi alat
komunikasi:
Usia yang dibolehkan untuk meregistrasikan alat komunikasi adalah di atas 18
tahun. Bagi yang berusia di bawah 18 tahun tidak bisa meregistrasikan alat
komunikasinya.

2.

Menuju ke kantor pajak terdekat dengan membawa passport dan uang sebesar
115 TL serta alat komunikasi dengan menyebutkan IMEI dari alat komunikasi yang
dibawa tersebut. Anda akan mendapatkan tanda bukti pembayaran pajak, dan
harus disimpan baik-baik. Pastikan IMEI yang tertulis pada tanda bukti
pembayaran pajak tidak terdapat kesalahan.

3.

Menuju ke gerai pusat provider yang diinginkan (avea, turkcell, atau vodafone).
Pembelian nomor dan juga registrasi alat komunikasi sebaiknya dilakukan di satu
pusat provider, dan tidak dilakukan secara terpisah maupun di cabang.

4.

Meregistrasikan alat komunikasi tidak boleh lebih dari 1 bulan sejak kedatangan
ke Turki. Jika tidak diregistrasikan, alat komunikasi yang anda bawa akan diblokir
dan tidak dapat digunakan di Turki.

5.

Untuk meregistrasikan alat komunikasi yang anda bawa, anda harus menyertakan
tanda bukti pembayaran pajak, ikamet, passport. Semua ini dapat diproses
setelah anda membeli nomor telefon yang baru.

6.

Jika anda tidak ingin berpusing-pusing mengurus proses registrasi alat
komunikasi, dan terutama jika anda masih berusia di bawah 18 tahun, maka salah
satu cara yang efektif adalah dengan membeli alat komunikasi di Turki.

F. Membawa Keluarga
Belajar sambil ditemani keluarga tercinta adalah hal yang menyenangkan dan
menenangkan hati. Begitupun ketika seseorang kuliah di luar negeri menginginkan
keluarganya untuk ikut menyertai.
Bagi Anda yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak dimungkinkan untuk
membawanya ke Turki. Tetapi hal tersebut bukan perkara yang mudah, diperlukan
persiapan yang betul-betul matang dan terencana.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut diantaranya:
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1. Syarat Administrasi
a. Jika Anda ingin mendapatkan visa keluarga, Anda harus mendatangi
Kedutaan Besar Republik Turki di Indonesia. Ada beberapa dokumen yang
perlu dilampirkan, diantaranya: passport, surat pengajuan visa keluarga,
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bukti rumah atau penginapan, tiket pulang pergi dan persediaan uang
sebesar Rp. 100 juta rupiah.
b. Jika Anda tidak ingin repot dalam pengajuan visa keluarga, Anda dapat
mempergunakan fasilitas Visa On Arrival. Tetapi Anda harus mengurus izin
tinggal Anda dan keluarga secepat mungkin.
2. Ikamet Untuk Keluarga
a. Jenis ikamet yang dipilih adalah BABA ANNE REFAKAT. Orang tua yang sudah
memiliki ikamet dapat mendaftarkan putra-putrinya untuk mendapatkan
ikamet.
b. Untuk mendapatkan izin tinggal / ikamet bagi keluarga ada dokumendokumen yang perlu untuk dipersiapkan, diantaranya:
 Kartu Keluarga
 Akte Kelahiran
 Pas foto dalam jumlah yang lebih.
 Semua dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki
dengan diketahui oleh notaris atau dilegalisir oleh KBRI di Ankara Turki.
 Fotokopi ikamet Anda selaku orang yang membawa keluarga.
c. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan ikamet keluarga sama dengan
biaya pembuatan ikamet biasanya, kurang lebih 180 TL.
d. Anda harus membawa serta anggota keluarga Anda dalam proses
pembuatan ikamet di Emniyet Mudurluğu.
3. Biaya Hidup Minimal
a. Biaya hidup minimal untuk perbulannya bervariasi menurut kota, harga
sewa rumah, jumlah anggota keluarga, dan pengeluaran rutin. Minimal Anda
harus mempersiapkan uang sebesar 1200 TL perbulannya untuk semua
kebutuan Anda dan keluarga.
b. Biaya minimal untuk keluarga bagi masyarakat Turki pada umumnya adalah
1500 TL.
c. Jika Anda ingin berhemat buatlah strategi-strategi khusus. Misalnya, carilah
rumah yang dekat dengan universitas dan sekolah, sehingga Anda tidak
perlu untuk mengeluarkan biaya transportasi
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4. Pendidikan Formal bagi Anak-Anak
a. Pendidikan formal bagi anak Anda juga perlu diperhatikan dengan seksama
selain pendidikan bagi diri Anda sendiri.
b. Sekolah-sekolah negeri di Turki tidak memungut biaya dari siswa-siswanya.
Bahkan sekolah memberikan fasilitas yang memadai. Yang menjadi
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tantangan adalah di sekolah semacam ini bahasa Turki menjadi bahasa
pengantar dalam proses pembelajaran.
c. Jika anda menginginkan putra-putri Anda bersekolah di sekolah yang
menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, maka Anda akan
mendaftarkan putra-putri Anda ke sekolah swasta. Tentu saja, biaya SPP
perbulan di sekolah swasta sangat mahal, bisa mencapai 500 USD sampai
dengan 1000 USD.
d. Bagi Anda yang mempunyai putri yang berjilbab dan ingin disekolahkan di
ilköğretim okulu (SD-SMP) sepertinya akan mendapat kesulitan. Pihak
sekolah pada umumnya menolak menerima siswi yang berjilbab. Akan tetapi
jika Anda mempunyai putri berjilbab dan akan masuk pada jenjang SMA
atau lise, pemerintah Turki menyediakan imam hatip lisesi (semacam
sekolah negeri yang bernafaskan Islam) dan para siswi diperbolehkan
menggunakan jilbab.
e. Jika Anda menemukan kesulitan dalam biaya ataupun dalam prinsip
keagamaan, Anda dapat menggunakan sistem pembelajaran Home
Schooling atau Long Distance Learning bagi putra-putri Anda yang
disediakan Departemen Pendidikan Republik Indonesia.
5. Informasi Lebih Lanjut
Agar Anda mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang bagaimana
cara membawa keluarga Anda ke Turki, Anda dapat menghubungi
1. Bapak M.Arhami dan Ibu Anita Desiani (Istanbul, adesiani@yahoo.com)
2. Bapak Larasmoyo Nugroho (Ankara, larasmoyo@gmail.com)
3. Bapak Yanuar Agung Anggoro (Konya, whatsapp +90535 682 6986)

G. Kepulangan
Jika anda masih dalam masa studi, ada baiknya memperhatikan hal-hal di
bawah ini jika ingin pulang sementara ke Indonesia.
1.
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2.

Perhatikan masa berlaku ikamet Anda. Jika Anda kembali ke Turki melewati
batas masa berlaku ikamet, maka ikamet Anda akan di-cancel dan Anda harus
membeli Visa On Arrival sebesar 45 USD. Visa ini hanya berlaku untuk satu
bulan dan sesegera mungkin Anda harus mengurus kembali Ikamet Anda
sebelum Anda mendapat masalah baru yang lebih rumit.
Dapatkan cıkış belgesi sebelum Anda pulang ke Indonesia, jika Anda
berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa YTB dan baru
menyelesaikan kursus Bahasa Turki di TÖMER. Tetapi, dalam hal ini Anda
lebih dianjurkan untuk tetap berada di Turki.
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3.

4.
5.
6.

Titipkan barang-barang yang Anda tinggalkan di Turki pada orang-orang dan
tempat-tempat yang dipercaya. Pastikan untuk mengeceknya secara rutin
melalui alat komunikasi.
Bawalah dokumen-dokumen penting ke Indonesia dan jangan
meninggalkannya di Turki.
Konsultasikan dan informasikan kepulangan Anda pada pihak terkait, seperti
kepada YTB atau kepada yayasan pemberi beasiswa.
Pulang dan datang ke Turki secara berkelompok. Hal ini sangat membantu
bagi Anda yang membawa barang yang melebihi batas maksimal yang
ditentukan maskapai penerbangan.

Jika Anda telah menyelesaikan studi di Turki, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan
1.
2.
3.

4.
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5.

Dokumen-dokumen penting, seperti ijazah dan transkrip juga sertifikat
penting lainnya harus diambil sebelum pulang.
Perbanyaklah dokumen-dokumen penting tersebut untuk kepentingan Anda
di Indonesia dan juga di masa depan.
Melakukan penyetaraan ijasah agar nanti bisa ijasah bisa diakui di Indonesia.
Urutan prosesnya dijelaskan sebagai berikut:
a. Bawa ijasah yang akan disetarakan ke Departemen Pendidikan Turki (Milli
Eğitim Bakanlığı)
b. Menuju ke Departemen Luar Negeri Turki untuk mengecap ijasah/fotokopi
yang sebelumnya telah dicap oleh Departemen Pendidikan Turki. Proses ını
akan menelan biaya sekitar 30TL per halamannya.
c. Setelah mendapatkan cap dari Deplu Turki, proses selanjutnya yaitu
meminta cap dari KBRI Ankara. KBRI Ankara hanya akan mengecap
dokumen Anda apabila Anda telah mendapatkan cap dari Deplu Turki.
d. Proses selanjutnya berada di Jakarta, yaitu melakukan pendaftaran
penyetaraan ijasah luar negeri kita di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
Buku-buku pelajaran yang masih dapat dipakai ada baiknya diberikan kepada
adik tingkat.
Pakaian musim dingin yang masih layak pakai ada baiknya juga tidak dibawa
pulang, dan dapat disumbangkan kepada orang yang membutuhkan.
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Evi Marlina
Lale Fatma Yulia Ningsi
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Master Student,
Istanbul University
"Don't tell me how educated you are, tell me
how much you have travelled." [Prophet
Muhamad SAW]
Menginjakkan kaki di Kota Seribu Graffiti
[Belgrade, Serbia] dimana saya bisa
merasakan sedetik detak Roma, Venice dan
kota tua lainnya membuat saya menyadari
suatu hal. Menyadari bahwa negara yang
dulu ketika mendengar namanya saya
memicingkan mata adalah my one step
forward to the gate of the world! Karena
Turki [Istanbul] adalah Negara Para Penakluk,
Negara Dua Benua, Negara Kesultanan
Usmani merupakan jembatan menyerap
pengalaman ke Eropa dan Asia sehingga
ketika kita kembali ke Indonesia nanti, kita
akan menjadi sosok yang berbeda dan
pembeda bagi Indonesia.
Salam perjuangan,
lalefatma.yn@gmail.com

Master
Student, Ankara University
Langit-langit Uni Eropa biru mengukir penuh
dalam kelas fikiranku saat aku memimpikan
duduk di benteng yang kata Pak Guru
Sejarah Islam tidak mampu ditembus oleh
pemimpin mana pun sebelumnya masa itu.
Membayangkan menikmati karya
masterpiece dari satu-satunya pemimpin
yang berhasil menembus benteng terkokoh
Romawi Timur bersama pasukan-pasukan
terbaiknya. Yang menguasai matematika dan
6 bahasa di usia 21 tahun. Itu hebat dan
menakjubkan. Aku tahu jika aku bisa duduk
di benteng terkokoh itu sambil menulis,
menghirup udara dan memegang
temboknya, aku yakin dan percaya bisa
mencengkeram dan menembak seribu kali
lipat lebih banyak mimpiku dari menembus
Langit Kota Romawi Timur, Turkey. Seperti
hari ini saat aku menulis seratus kata dan
duduk diantara gedung bangunan tua pusat
dari Jantung Balkan, Belgrade, Serbia.
imaexist@yahoo.com
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6. Sekilas Tentang Bahasa Turki
A. Transliterasi Huruf
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Huruf

IPA

Pendekatan Bahasa Indonesia

A

a

/a/

a seperti dalam kata aman

B

b

/b/

b seperti dalam kata besar

C

c

/dʒ/

j seperti dalam kata jika

Ç

ç

/tʃ/

c seperti dalam kata cara

D

d

/d/

d seperti dalam kata dalam

E

e

/e/, /æ/

e seperti dalam kata elok

F

f

/f/

f seperti dalam kata faham

G

g

/ɡ/, /ɟ/

g seperti dalam kata gagah

Ğ

ğ

/ɰ/[4]

Tidak dibaca, seperti dalam kata Erdoğan (dibaca Erdoan)

H

h

/h/

h seperti dalam kata harus

I

ı

/ɯ/

e seperti dalam kata entah, tetapi

İ

i

/i/

i seperti dalam kata ini

J

j

/ʒ/

Diucapkan pertengahan antara huruf j dan z

K

k

/k/, /c/

k seperti dalam kata kalau

L

l

/ɫ/, /l/

l seperti dalam kata lalai

M

m

/m/

m seperti dalam kata masih

N

n

/n/

n seperti dalam kata normal

O

o

/o/

o seperti dalam kata orang

Ö

ö

/ø/

diucapkan seperti huruf o tetapi dengan menekannya

P

p

/p/

p seperti dalam kata pandai

R

r

/ɾ/[3]

r seperti dalam kata rajin

S

s

/s/

s seperti dalam kata saya

Ş

ş

/ʃ/

sy seperti dalam kata syarat

T

t

/t/

t seperti dalam kata tidak

U

u

/u/

u seperti dalam kata untuk

Ü

ü

/y/

diucapkan seperti huruf u tetapi dengan menekannya

V

v

/v/

w seperti dalam kata walau

Y

y

/j/

x seperti dalam kata yang
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Z

z

/z/

z seperti dalam kata zaman

* IPA = International Phonetic Alphabet
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B. Kosakata Bahasa Turki
ENGLISH

TURKISH

ENGLISH

TURKISH

FOOD

GIDA

DAILY

GÜNLÜK

Apple

Elma

Bus

Otobüs

Banana

Muz

Bus Stop

Otobüs Durağı

Orange

Portakal

Boy

Beef
Egg
Fish
Salt
Sausage

Dana Eti
Yumurta
Balık
Tuz
Sosis,sucuk

Pork
Ham

Domuz Eti
Jambon

Girl
Car
Credit card
Discount
Do you speak
English?
Good night
Free entrance

Erkek/Oğlan
Kız
Araba
Kredi kartı
İndirim
İngilizce biliyor
musunuz?
İyi geceler
Ücretsiz giriş

Mustard

Hardal

Good day

İyi günler

Ice cream

Dondurma

Good evening

İyi akşamlar

Lemon

Limon

Good morning

Günaydın

Tea

Çay

Good-bye

Hoşça kal

Beer

Bira

Hello

Merhaba

Carrot

Havuç

How are you?

Nasılsın?

Cucumber

Salatalık

How much is it?

Fiyatı nedir?/Kaç
para?

Potatoes

Patates

I don’t
understand

Anlamıyorum

Mushroom

Mantar

I’m lost

Kayboldum

Cheese
Chicken
Bread

Peynir
Tavuk
Ekmek

I’m sorry

Özür dilerim/ Pardon
Su
Adın nedir?

Coffee
Cookie
Butter

Kahve
Kurabiye
Tereyağ

Water
What is your
name?
What time is it?
Where is….?
Wind

Saat kaç?
….nerede?
Rüzgar
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Sugar
Milk

Şeker
Süt

COLOURS
Blue

RENKLER
Mavi

Wine
Yes
House
You’re welcome
Closed

Şarap
Evet
Ev
Bir şey değil
Kapalı

Green

Yeşil

Library

Kütüphane

Red

Kırmızı

Love

Aşk

Black

Siyah

Maybe

Belki

Yellow

Sarı

Money

Para

ENGLISH
Thank you. I’m
fine
Mrs.
Mr.
Excuse me
I’m hungry
I’m thirsty
Ok
That’s
important

I’m from Turkey

Türkiye’denim

Hanım
Bey
Afedersiniz
Acıktım
Susadım
Tamam

Where do you

Nerede

stay?

kalıyorsunuz?
Tanıştığımıza

Önemli

Nice to meet you
Me too
How can I help
you?

I know

Biliyorum

I don’t know

Bilmiyorum

I want
I don’t want

İstiyorum
İstemiyorum
Bana yardım
edin
Dün
Bugün
Yarın
Sabah
Öğle

Help me
Yesterday
Today
Tomorrow
Morning
Afternoon

TURKISH

Sağolun,iyiyim

Hurry up
I understand

See you later

73

ENGLISH

What would you
like?
I’m coming from
Yine görüşürüz
...
Acele et
How much does
Anlıyorum
it cost?

Help

Page

TURKISH

İmdat

memnun oldum
Ben de ...
Nasıl yardımcı
olabilirim?
Ne istemiştiniz?
...dan geliyorum
Fiyatı ne kadar?

too expensive
Where’s the
toilet?

Çok pahalı

I want to go to
this address

Bu adrese

Where can I find?

Nerede bulabilirim?

Get well soon
I love you
Call the police!
Happy New Year
Cheers/Good

Geçmiş olsun
Seni seviyorum
Polis çağırın
İyi yıllar
Şerefe

Tuvalet nerede
gitmek istiyorum
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Evening

Akşam

Night

Gece

Here

Burada

There
On the right
On the left
On the front
At the back
Ahead

Orada
Sağda
Solda
Önde
Arkada
İlerde

Straight
ahead

Tam karşıda,
dosdoğru

Happy Birthday

Nerelisiniz?

Be mu quest

Misafirim olun

Türküm

God bless you

Allah seni korusun
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Where are you
from?
I’m Turkish
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health!
I don’t
understand
Please speak
more

ENGLISH

TURKISH

MONTHS

AYLAR

Slowly
Please write it
down for me
Would you like to

Anlamadım
Lütfen daha yavaş
Konuşun
Lütfen yazınız
Benimle dans

dance with me?
edermisiniz?
How do you say ... Türkçe’de ... nasıl
in Turkish?
denir?
Doğum günün kutlu
Olsun

ENGLISH

TURKISH

Fifty

Elli

January

Ocak

Hundred

Yüz

February

Şubat

Thousand

Bin

March
April
May
June
July
August
September
October

Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim

Million

Milyon

Billion

Milyar

November

Kasım

December

Aralık

DAYS
Monday

GÜNLER
Pazartesi

SEASONS
Spring
Summer
Autumn
Winter

MEVSİMLER
İlkbahar
Yaz
Sonbahar/Güz
Kış

QUESTION

SORU

Why

Neden, Niçin

When

Ne zaman

Where

Neresi
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Tuesday

Salı

Which one

Hangisi

Wednesday

Çarşamba

What is this

Bu ne

Thursday

Perşembe

How much/many

Kaç / Kaç tane

Friday

Cuma

Saturday
Sunday

Cumartesi
Pazar

ART

SANAT

NUMBERS
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven

Bir
İki
Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi

Museum
Art Gallery
Festival
Concert
Opera house
Dance
Artist
Painter
Musician
Ballet

Eight

Sekiz

Poetry

Şiir

Nine

Dokuz

Caricature

Karikatür

Ten

On

Fine arts

Güzel sanatlar

Twenty

Yirmi

Singer

Şarkıcı
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SAYILAR

Müze
Sanat Galerisi
Festival
Konser
Opera binası
Dans
Sanatçı
Ressam
Müzisyen
Bale
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Kegiatan Perhimpunan Pelajar Indonesia
(PPI) Turki
Selain belajar dan menuntut ilmu di Turki, pelajar Indonesia di sini juga bisa
menyalurkan hobi berorganisasinya melalui kegiatan-kegiatan positif misalnya
berorganisasi. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki merupakan organisasi
yang menjadi wadah pemersatu pelajar Indonesia di Turki. Pada periode
kepengurusan PPI Turki 2014 ini, PPI Turki terus meningkatkan kinerja organisasi
melalui program-program terobosan yang telah dibuat. Beberapa program PPI
Turki bisa dilihat di bawah ini:
a. Ladies First, Seminar dan Capture Picture Video Mahasiswi Berprestasi
Kegiatan
ini
merupakan
program yang dibuat oleh Bidang
Keperempuanan PPI Turki yang
baru dibentuk sejak kepengurusan
PPI Turki Tahun 2014. Pada
kegiatan
ini,
Bidang
Keperempuanan (Bid.Puan) PPI
Turki mengundang mahasiswi
Indonesia terbaik dari seluruh
perwakilan PPI di Turki untuk ikut
serta membuat video profil mahasiswi berprestasi dan workshop yang
dilaksanakan di Ankara.
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b. Selfie Pemilu
Indonesia pada tahun 2014 menghelat
pesta demokrasinya melalui pemilihan anggota
legislatif
(DPR/DPD/DPRD)
dan
pemilihan
presiden dan wakil presiden. PPI Turki sebagai
bagian dari komponen bangsa turut serta
memeriahkan perhelatan akbar tersebut melalui
kegiatan Selfie Pemilu 2014.
Kegiatan ini tidak lain ditujukan untuk
mengurangi angka golput masyarakat Indonesia
di Turki. Pada kegiatan ini, pelajar Indonesia yang
telah melakukan pencoblosan di KBRI/KJRI maupun melalui surat mengirimkan
foto selfie terbaik mereka untuk dilombakan dalam kegiatan ini.
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c.

Mentari PPI Turki
PPI Turki selalu berusaha memberikan motivasi
menuntut ilmu kepada generasi muda Indonesia. Dalam
rangka usaha meningkatkan motivasi pelajar Indonesia
di daerah-daerah di Indonesia, perwakilan anggota PPI
Turki dari seluruh Turki mengirimkan kartu pos kepada
adik-adik yang duduk di sekolah dasar di Indonesia dan
mengajak untuk semangat dalam menuntut ilmu di
sekolah masing-masing. Dalam kartu-kartu pos tersebut
juga diberikan motivasi untuk menuntut ilmu di Turki.

d. Silaturahim PPI se-Turki (Momen Hari Kebangkitan)
Menyambut Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2014, PPI Turki mengadakan
silaturahim yang mengundang seluruh perwakilan PPI wilayah se-Turki di Wisma
KBRI Ankara. Kegiatan ini berbarengan dengan pembekalan dari KBRI dan Atase
Pertahanan kepada PPI wilayah
untuk menjaga seluruh an ggota PPI
Turki dari bahaya terorisme yang
mengancam sendi-sendi persatuan
nasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh
seluruh perwakilan PPI wilayah (10
PPI wilayah) di Turki.
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e. Lada Kara
Dalam meningkatkan skill dan
pengetahuan berorganisasi, PPI
Turki membekali beberapa PPI
wilayah se-Turki melalui Latihan
Dasar
Kepemimpinan
dan
Organisasi. Teknis pelaksanaan
kegiatan ini diserahkan kepada
masing-masing PPI wilayah seTurki. Lada Kara ini dilaksanakan
seperti misalnya PPI Samsun dan
PPI Trabzon, PPI Izmir, PPI
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Ankara, PPI Istanbul, PPI Gaziantep-PPI Adana.
f.

Beasiswa Pelajar Indonesia di Turki
PPI Turki memberikan kesempatan mendapatkan beasiswa bagi pelajar
Indonesia di sedang menuntut ilmu di Turki dan berprestasi. Prestasi pelajar
Indonesia di Turki dapat dikatakan sangat baik. Beberapa pelajar Indonesia
mendapatkan Indeks Prestasi sempurna (IP.4). Namun demikian, tidak jarang
pelajar Indonesia mengalami kesulitan masalah finansial ketika sedang belajar di
Turki. Untuk itu, PPI Turki tahun 2014 mengupayakan kepada mereka untuk
mendapatkan beasiswa uang saku tambahan.

g. Silaturahim PPI Turki Summer 2014:
Ketika tahun ajaran dimulai, PPI Turki tahun 2014 melakukan persiapan
untuk menyambut kedatangan mahasiswa/i baru di Turki. Dalam rangka
mengakrabkan pelajar baru dengan pengurus PPI Turki, dilakukanlah silaturahim
dengan mendatangi mahasiswa/i Indonesia yang akan berangkat ke Turki melalui
program jemput bola. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa/i Indonesia yang
hendak membuat visa belajar di Kedubes Turki. Selain itu, program jemput bola
ini juga dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah Turki di Jakarta,
Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Sragen.
Selain bersilaturahim dengan calon mahasiswa/i Indonesia yang akan
berangkat ke Turki, PPI Turki juga mengajak beberapa perwakilan calon
mahasiswa/i tersebut ke tokoh-tokoh muda Indonesia yang menginspirasi,
seperti Ridwan Kami (Walikota Bandung) dan Fahira Idris (Anggota DPD RI
terpilih 2014-2019).
Jemput Bola bersama Mahasiswa/i Baru 2014
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-

Bersama Tokoh Pemuda di Indonesia

Audiensi dengan Ridwan Kamil (Walikota Bandung) Silaturahim ke Kantor Fahira Idris
(Anggota DPD RI 2014-2019 Terpilih)

ke sekolah-sekolah Turki di Indonesia,
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Kontak Perwakilan Wilayah
PPI Turki
1.
2.
3.
4.

Website
Email
Facebook
Twitter:

: www.ppiturki.org
: info@ppiturki.org
: facebook.com/ppiturki
: twitter.com/ppiturki

PPI Wilayah

Nama Ketua PPI

Nomor HP & Facebook

Ankara

Erfan Ramadhani

+90 542 442 5183
https://www.facebook.com/van.rama

Istanbul

Irfan Fikri

+90 538 019 7971
https://www.facebook.com/irfan.fikrie

Izmir

Irit Maulana Sapta Raharja

+90 544 488 4522
https://www.facebook.com/maulanasapta

Bursa

Hanifatul Rahma

+90 507 128 1611
https://www.facebook.com/hanifatul.rahmah

Adana

Regi Sukmana

+90 534 404 1891
https://www.facebook.com/sukmana.regi

Konya

Hari Febriantok

+90 544 490 4512
https://www.facebook.com/hari.pebriantok

Kayseri

M. Siddiq H. Ridwan

+90 507 189 3344
https://www.facebook.com/siddiq933

Gaziantep

Mochamad Ardilah

+90 507 413 26 22
https://www.facebook.com/gokillz1969

Trabzon

Fatchul Wachid

+90 507 626 1394
https://www.facebook.com/fatchulwachid

Samsun

Wahyu Arief Adha

+90 507 529 0218
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https://www.facebook.com/arifad.adhakarim
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Tips Dan Testimoni Untuk Mendapatkan
Beasiswa Ke Turki
Pada booklet PPI Turki edisi kali ini dilengkapi juga dengan tips dan testimoni dari
penerima Beasiswa Tubitak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Berikut tips dan
testimoninya:
1. Hepi Hari Susapto (Mahasiswa Master di Bilkent University, Ankara)
“Saya mendaftar beasiswa TUBITAK karena diminta oleh advisor saya. Beliau
menyarankan agar ketika menulis Statement of Purpose (SOP) dijelaskan secara singkat
mengenai rencana projek yg akan dilakukan selama studi master secara singkat tapi
detail. Untuk SOP sendiri saya menulis 3 halaman dengan rasio setengah dari SOP
menjelaskan mengenai diri saya dan sisanya mengenai abstract penelitian. Selain itu,
salah satu dosen di jurusan saya pernah menjelaskan mengenai proses penyeleksian
yang dimana para juri akan mempertimbangkan kemampuan non-akademik ketika ada
banyak kandidat yang memiliki kemampuan akademik yg relatif sama dan hanya
beberapa saja dari para kandidat inilah yang akan dipilih. Mengenai kemampuan nonakademik yang dimaksud dosen saya ini saya tidak paham pastinya, bisa jadi
keikutsertaan di kegiatan-kegiatan volunteer atau organisasi di kampus.”

2. Yosheph Yang (Mahasiswa Master di METU, Ankara)
“Pada saat itu, salah satu teman saya memberikan info mengenai beasiswa
TUBITAK untuk para mahasiswa asing yang sedang atau akan menuntut ilmu di Turki.
Untuk beasiswa ini, kita hanya perlu untuk mengisi formulir, menulis SOP, dan
menyertakan surat referensi dari dosen. Mengenai kriteria yang digunakan para juri
dalam menentukan kandidat, saya kurang paham juga.”
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3. Nenden Octavarulia Shanty (Mahasiswi Ph.D. di METU, Ankara)
“Tips untuk mendapatkan beasiswa TUBITAK BIDEB 2215:
 IPK dari degree sebelumnya sebaiknya diatas 3.5 dari 4.0;
 Untuk Statement of Purpose (SoP), tulis background kependidikan dari degree
sebelumnya dan sertakan achievement yang pernah diraih. Judul tesis dan nama
pembimbing juga bisa ikut disertakan dan ulas sedikit tentang isi tesis. Sertakan juga
rencana penelitian. Referensi buku, jurnal, artikel juga dimasukkan setelah rencana
penelitian;
 Tulis semua keahlian, achievement, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan baik
sebagai peserta maupun sebagai pembicara di Curriculum Vitae. Kalau bisa gunakan
template CV dari European template. Bagi yang sudah mempunyai publikasi, jangan
lupa sertakan ini karena ini point penting sekali dan menambah poin;
 Reference letter sebaiknya dari supervisor dari degree sebelumnya;
 Sertakan semua certificate of achievement yang pernah didapatkan sebelumnya.
Jadikan satu pdf file untuk memudahkan dalam mengupload.”
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7. Tautan Penting
Lembaga

Website

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB)

www.ytb.gov.tr

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu , TÜBİTAK

www.tubitak.gov.tr

( The Scientific and Technological
Research Council of Turkey)
Yuksek Öğretim Kurulu
(Dirjen Pendidikan Tinggi Turki)
Diş İlişkiler Genel Mudurluğu
(Dirjen Hubungan Luar Negeri)

www.yok.gov.tr
(Bisa untuk melihat persyaratan
belajar di Turki dan katalog
universitas)
http://digm.meb.gov.tr/

Kedutaan Besar Indonesia di
Ankara,Turki

www.indo-ank.org

Kedutaan Besar Turki di Indonesia

Alamat : J l. H.R. Rasuna Said,
Kav.1, Jakarta 12950 Telepon :
(021) 525-6250 / 526-4143 / 5227440
Fax : (021) 522-6056 / 527-5673

Beasiswa
TÜBİTAK

e-bideb.tubitak.gov.tr
www.turkiyeburslari.gov.tr
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Türkiye Scholarship (Beasiswa YTB)

Situs Pendaftaran Online
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