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Düsseldorf’ta bir yıl...
Two semester in Düsseldorf...

Düsseldorf Şehri

Düsseldorf City

Düsseldorf konum olarak Belçika ve
Hollanda sınırlarına yakın olması, Rhein
nehrini
içermesi
bakımından
Almanya’nın kuzey batısında bulunan
güzel bir şehirdir.Eğlence için Altstadt
şehirdeki en önemli yerdir. Pek çok
restorant, cafe, pub, bar ve club
bulundurmaktadır. Şehirde pek çok
İngilizce
ve
Türkçe
bilene
de
rastlayabilirsiniz.
Dil
problemi
yaşayacağınız pek sanmıyorum. Ayrıca
şehir içi ve şehir dışı ulaşım tren ”Re
Bahn, S-Bahnn” ve tramvay “Strasse
Bahn, Ubahn” ile çok kolaydır. Öğrenci
kartınızla NordRhein-Westfalen (NWR)
bölgesinde toplu taşımayı ücretsiz
kullanabilirsiniz.

Düsseldorf is a nice city in nord-west of
Germany, as it includes Rhein River and perfect
location to being close to Belgian and Dutch
borders. Altstadt is one of the most important
place in city for fun.There are many restaurants,
cafes, pub&bars and clubs. And there are a lot
of people who knows English and other
languages. I think language is not a big problem
for living Düsseldorf. Also, travel in city or outof-town is very easy with trans ”Re Bahn, SBahnn” and trams “Strasse Bahn, Ubahn”. With
your student card you can use public transports
cost-less (Free!!) in NordRhein-Westfalen
(NWR) region.

Ev Arama

Finding Accommodation

Düsseldorfta kalacak yer bulmak ciddi bir
sıkıntıdır. Buraya gelecekler için başvuru
sırasında yurt içinde başvurmalarını veya
gelmeden önce kalacak yer bulmalarını
öneririm (çünkü buraya gelince bulmak
zor olabilir). Bunun için internetten
aramanın
en
iyi
yol
olduğunu
düşünüyorum. Öğrenciler için kiralan oda
ve daireler için pek çok site mevcuttur.
”Studenten-wg”,”Wg-zimmer”
gibi.
Önceden kalacak yer ayarlayamayanlar
içinse Düsseldorftaki uygun fiyatlı
hostelleri öneririm. Ayrıca okulda öğrenci
panalorındaki flat-share teklifleri de takip

Finding accommodation in Düsseldorf is a
significant problem. I suggest who comes to
Düsseldorf, when you are making your
application for study, make application also for
a dormitory room or find an accommodation
before your arrival. I think internet searching is
the best way for finding accommodation. There
is many websites to find rental rooms or flats for
students.Like ”Studenten-wg”,”Wg-zimm er”.
For who did not find an accommodation, I
suggest Hostels in Düsseldorf with suitable
prices. You can also follow students flat-share
offers in the school board.

For who love German football, they able
to go Bundesliga football matches of big
German FC’s in neighbor cities. Like
Şehrin futbol takımı “Fortuna Düsseldorf” Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen,
çok başarılı olmasa da çevre şehirlerdeki Borussia Mönchengladbach, Schalke04.
Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, And additionally carnivals never end in
Borussia Mönchengladbach, Schalke04 Düsseldorf.
gibi büyük takımları stadta izleme
şansınız olabilir. Bir de eklemeden olmaz
Düsseldorfta karnavallar bitmez...

edebilirsiniz.

Erasmus Ofisi ve
Organizasyonları

Erasmus Office and Their
Organizations

As a mechanical engineering student I am sure,
departmental Erasmus coordinator Prof. Ali
Cemal Benim and his assistant Tuba Atalay will
help you in every subject “Language, Lectures
etc.”. They were helpful and frank to me. Also
International Office Department is organizing
many useful trips and events for international
students. And there are German A1.1 and
German A1.2 language courses for international
students. For who knows German or knows a
Ayrıca International Office bölümü pek
little bit German like me, German A1.1 courses
çok yararlı geziler ve uluslararası can be boring.
öğrenciler
için
etkinlikler
düzenlemektedirler. Ayrıca uluslararası
öğrenciler için Almanca A1.1 ve Almanca
A1.2 verilmektedir. Almanca bilen veya
benim gibi az bilenler için Almanca A1.1
dersi biraz sıkıcı olabilir.
Makine mühendisliği bölümü öğrencisi
olarak,
burada
Erasmus
bölüm
koordinatörü Prof. Ali Cemal Benim ve
asistanı Tuba Atalay tarafından yardım
alabilirsiniz. Kendileri yardım sever ve
açık sözlülerdir. Size Erasmus döneminiz
boyunca her konuda “Dil, dersler vs.”
yardımcı olacaklarına eminim.

Hochschule Düsseldorf’da
Eğitim
Çoğu Alman üniversitesinde olduğu gibi
Hochschule Düsseldorf’da da eğitim dili
Almancadır. İngilizce açılan ders bulmak
ciddi bir sıkıntıdır (Master programı
hariç). Ayrıca pek çok dersin Praktikum
denilen
labaratuar
dersleri
bulunmaktadır. Learning Agreement
belgenizi hazırlarken bu dersleri alıp
almadığınızdan emin olun. Bana göre bu
labaratuarları almak sizin için faydalı
olacaktır. Fakat bunlarında büyük
çoğunluğunun
Almanca
olduğunu
unutmayın.
Şu anda Hochschule Düsseldorf’un şehir
merkezine 10 dk mesafede Golzheim
Platz’da ufak bir kampüsü var ama
önümüzdeki sene Derendorf’ta daha
büyük yeni bir campüse taşınacaklarını
biliyorum. Bununla birlikte okulda
kütüphane ve internet ‘wi-fi’ durumları
yeterli durumdadır.

Study in Hochschule
Düsseldorf
Like most of German universities, education
language is German in Hochschule Düsseldorf
too. Finding English lectures can be a big
problem sometimes (except Master programs).
And most of lectures have laboratory which
named Praktikum. Be sure do you have to take
these laboratories when preparing your
Learning Agreement documents. If you ask my
opinion, that laboratories can be useful for you.
But do not forget most of them are also in
German
.
Now, there is a small campus of Hochshule
Düsseldorf in Golzheim Platz which 10 minutes
far away from city center. But I know they will
move in a new and bigger campus in Derendorf
next years. And in that campus, library and wi-fi
statues are enough for students.

