BERLİN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE ERASMUS
Dönem: 2016-2017 Güz
Öncelikle sertifika olarak A2 istemelerine aldanmamak gerek, en azından B1 bilmeden TU-BERLIN’e gitmek
hata olacaktır. Okul dersler başlamadan 1 aylık bir dil kursu sunuyor (255 Euro) ancak dil sınavını
geçemezseniz katılamazsınız. Sınavın buradakinden çok daha zor olduğunu söylememe bile gerek yok. Dil
seviyesine güvenmeyen birinin, 1 ay erken Berlin’e gitmek yerine Almanya’nın başka bir yerinde yalnızca
Almanlarla vakit geçireceği bir yerde kursa gitmesi çok çok daha yararlı olacaktır. Kurs zorunlu değil!
Berlin’e gelindiğinde yapılacak bir sürü evrak işi olacak ve eğer erken gittiyseniz size belirtilen 256 Euro’luk
yol ücreti haricinde, 1 aylık süreyi kapsayan 80 Euro civarında aylık bir bilet almanız gerekecek. Ara ara bilet
kontrolü yapılıyor ve kaçak binmenin cezası 60 Euro.
Ben Siegmunds Hof adında bir öğrenci yurdunda kaldım, okula 5-10 dk yürüme mesafesinde. Odam kendime
ait ve içinde yatak, dolap, çalışma masası ve kitaplık vardı. Yurdun sattığı uyku paketi çok pahalı, onun yerine
ilk geceler için ince bir örtü ve kıyafetlerden yastık yapılabilir. Eskiden kalanlardan veya Ikea’dan çok daha
ucuza her şey alınabiliyor. Katlarda 22 oda, 2 mutfak, 3 banyo, 3 lavabo ve ortak alan mevcut. Interneti
kendiniz bağlatıyorsunuz komşularınızla bu konuda anlaşabilirsiniz.
Ders seçimleri oldukca güzel, kısaca ilk 2 hafta istediğin herhangi bir derse gidip kaydoluyorsun ve dersin
sistem şifresini alıyorsun. Sistem Almanca, Gemi İnşaat için ingilizce ders açılmıyor ve hocalardan ingilizce
bilmeyenler de mevcut. Sınıftaki öğrencilerle sağlam diyalog kurmak biraz sıkıntılı çünkü ders arası diye bir
şey yok! Bir dersten çıkıp başka bir binada başka bir derse gitmek olası. Sınavlar güz dönemi için Şubat sonu
Mart başı yazılı, Mart sonu Nisan başı sözlü ve ardından sözlü şeklinde olabiliyor. Yalnızca Güz dönemi giden
öğrencilere erken sınav yapılmıyor, sınav Almanca. Tek önereceğim ders Experimentelle Schiffs- und
Meerestechnik adındaki deney dersi olabilir. Bizde ki Gemi İnş. Lab. dersine eşdeğer ve grup projesi şeklinde
dersten not alınıyor. Ayrıca ZEMS dedikleri okula ait dil bölümünden ders alınabilir, dönemlik 20-30 Euro arası
fiyatları var ve 6 ECTS kredili. Spor sitesinde sayısız aktivite bulunabilir; futbol, yüzme, yoga, quidditch,
tırmanış...
Yaşam oldukca kolay, her yere çok rahat ulaşım var, insanların yargılayan bakışları yok, özgür ve refah bir ülke.
Yaşam ucuz, alış-veriş supermarketlerden yapılıyor küçük dükkanlar daha pahalı. Etin kilosu 4 Euro
civarlarında, su musluktan içilebiliyor. Tüm bunların yanında Almanya gerçekten iş ülkesi, merhamet
anlayışları yok. Yardım istemezsen kimse yardım etmez. Havanın kapalılığı ve soğukluğu üzerlerine sinmiş;
soğuklar, kuralcılar, çalışkanlar! Berlin Almanya’nın diğer şehirlerinden farklı derler, daha sıcak, daha cana
yakın, hareketli, international... Almanca’nın en az konuşulduğu Alman şehri, tek kelime öğrenmeden
senelerce yaşanabilir. Almanca geliştirmek için ideal değil.
Telefon hattı için ise her ay yeni bir hat almak çok daha ucuza geliyor. Her ay yeni internet paketi yapmak 1520 Euro civarı iken yeni hat alırsanız aylık 7-10 Euro civarına 5 GB internet paketiniz olur.
Gezerken otobüs, tren ve uçak biletlerini görmek için busradar uygulamasını kullanabilirsiniz. Google
haritaların offline kısmından gideceğiniz yerleri yıldızlarsanız her ülkede haritanız cebinizde olur. Berlin’e
gitmeden önce BVG uygulamasını indirirseniz tüm toplu taşıma hattını görebilirsiniz. U-Bahn hatlarında ve
Müzeler Adası’nda ücretsiz wi-fi mevcut.
Berliner denilen donutları oldukça meşhur ancak en iyisi Backwerk’de satılıyor. Aynı yerin sandviçleri de
muhteşem. Curry wurst denilen sosisleri de oldukça başarılı. En iyi dönerin Mustafa Gemüse’de olduğu
söylentilerine aldanmayın; 1 numara Warschauer Strasse’de S bahn’dan sağ tarafa yürüyünce köşede
pizzacının yanında 2.si Turmstrasse’de. En iyi hamburger Mauer Park yakınında ki Burger Tref. Ayrıca Mauer
Park Pazar günleri ikinci el pazarı ve karaoke gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kesinlikle defalarca gidilmesi
gereken bir yer.
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