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Fachhochschule (Yuksekokul) Brandenburg sayfasina hosgeldiniz.
Sizin Yuksekokulumuz hakkinda bilgilenmek istemeniz bizi sevindidir.
Fachhochschule Brandenburg her zaman uluslar arasi yuksek okul olmak icin kendini
gelistirmektedir. Sadece mevcut olan uluslararasi Uni´versite ve Master bolumleri
sunulmamaktadir. Ayrica Ingilizce dersler de verilmektedir. Bundan dolayi yuksekokulumuzda
ortalama 60 Ulkeden fazla ogrenim goren ogrenciler vardir ve bu bizi gururlandirir. Biz yabanci
ogrencilerle ilgilenmeye devam edecegiz ve dan dolayi Yuksekokulumza ogrenim gormek icin
cesaretle girisimde bulununuz.

1- Genc Modern Bir Yuksekokul FH-Brandenburg
Fachhochschule Brandenburg (FHB) 1992 Nisan ayinda Brandenburg/Havel`da 1000 yillik
tarihi olan bir sehirde kurulmustur.1997 yilina kadar eski Kurassierkaserne arazisi uzerinde ki
askeri Banliyo binalari restore edilmis ve yeni 3 bina Teknik (Technik), Iktisat (Wirtschaft) ve
Informatik ve Medya (Informatik und Medien) insa edilmistir.
Modern Labaratuvar ve dersliklerde 2800 den fazla ogrenci ogrenin gormektedir, Parkli
olan u Kampuste. Devamli yeni ogrenim programlari eklenmekte ve guncellenmektedir. Applied
Computer Science veya Technologie und Innovationsmanagement bolumleri gibi diger bolumler de
Uluslararasi bolumlere (Lisans ve Master) eklenecektir. FHB'de cok yeni ve teknik egitim araclari
kullanilmaktadir. Projectorle ders anlatim, modern Bilgisayar Labaratuvarlari gibi.... Ders konulari
Endustri Isletme gibi gercek sektorlerdeki Partnerler ile ortaklasa belirlenmektedir. Bu metodla
gelecekteki calisma sahanizdaki praktikleri ve konuleri onceden guncel bir sekilde
ogrenebiliyorsunuz. Yuksekokul uluslararasi degisim programlari da sunmaktadir. Praktik (Lehre),
arastirma ve ogrenim gibi alanlarda Fachhochschule Brandenburg'un Avrupa ve diger ulkelerde
anlasmali oldugu diger yuksekokullar vardir. Bu sayede o ulkelerde degisim programlarina
katilarak ogrenim yapabilirsiniz.
1881 yilinda insa edilen ana binada bugun Verwaltung (Yonetim kismi) ve
Wirtschaftwissenschaft (Ekonomi Bilimleri) bulunmaktadir. Onceleri Pferdstall olan bina bugun
modern bir Kutuphaneye cevrildi ve onceki Resmi Gazino binasi da Hörsaalgebäude(Derslik)
olarak insa edilmistir. Eski binalar kirmizi Ziegelstein insa edilmis olup yeni olan 3 bina sari
Klinkerfassade den insa edilerek cok guzel bir uyum olustururlmustur. FH-Brandenburg Kampusu
Almanyadaki en guzel Kampuslerden biridir.
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2-FH-Brandenburg'da hangi bolumler okunabilir.
Bolum

Iktisat
(Wirtschaft)

Ogrenim Turu

Agirlikli Konular

Isletmecilik Bilimi
(BetriebswirtschaftslehreAllgemeines
Management
- Internationales
Management

-Bulusyonetimi
(Innovationmanagement)
-Uluslarasi Yonetim (Inter.
Management)
-Sirket Yonetimi Kucuk ve Orta
olcekli sirketler icin (BWL für
kleine und mittlere Unternehmen)

Bachelor of
Science (B.Sc.)

Technology and
Innovation Management

Master of Arts
(M.A.)

Informatik ve Informatik
Media
(Informatik
und Medien)
Informatik

Online – Media
Informatik

Kontenjan

Bachelor of
Var
Science (B.Sc.)
Master of Science Yok
(M.Sc.)

Iktisatinformatik
-Informasyon yonetimi
(Wirtschaftsinformatik) (Informationmanagement f.
kooperative Systeme)
-Entegre isletme ici uygulama
sistemleri (Integrierte betriebliche
Anwendungssysteme)
-Dijital Medya yonetimi
(Marketing und Management
digitaler Medien)

Security Management

Yok

Master of Science Yok
(M.Sc.)

Yok

Master of Science Yok
(M.Sc.)
-Yapay zeka (Intelligent systems) Fenbilimleri
-Network Computing
mezunu (B.Sc.)
-Digital Media (Digitale Medien)

Yok

-Advanced Information
Master of Science Yok
Processing System
(M.Sc.)
-Network and Mobile Computing
-Digitale Medien
Fenbilimleri
(B.Sc.), Master
(M.Sc.)

Yok

Applied Computer -Yazilim Muhendisligi (Software Fen bilimi
Science Engineering)
(B.Sc.)
-Kompleks Sistem gelistirme
(Entwiclung komplexer Systeme)

Yok

Medizininformatik

Yok

Digitale Medien
Teknik

Mezuniyet
(Diploma)

Makina Muhendisligi
(Maschinenbau)

Fen bilimi
(B.Sc.)

Master of Science Yok
(M.Sc.)
Fenbilimleri
(B. Eng.)

Yok
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Bolum

Ogrenim Turu

Agirlikli Konular

Mezuniyet
(Diploma)

Kontenjan

Mechatronik und
Automatisierung

Fenbilimleri
(B. Eng.)

Yok

IT-Elektronik

Fenbilimleri
(B. Eng.)

Yok

-Fizikal Teknik
(Physikalische Technik)

Fenbilimleri
(B. Eng.)

Yok

Energy efficiency of
technical systems

Master of
Science (M.Sc.)

Yok

3-Uluslararasi Masterbolumu: Technologie- und Innovationsmanagement
(TIM)
TIM FH-Brandenburg ve BTU Cottbus universitelerinin ortaklasa verdikleri uluslararasi bir
bolumdur.
TIM Teknik ve Isletme arasindaki arabirim ile mesgul olur. Bu bolumde okumak isteyen ogrenciler
4 yillik Muhendislik bilimleri, Doga bilimleri yada Informatik bolumlerinden birini bitirmis
olmalidirlar. Bu ogrencilerin 1 yillik is tecrubeleri ve ayrica Ingilizce ve Almanca bilmeleri
gerekmektedir.Ogrenciler 4 semester sonunda Masterbilimi(M.A.) akademik derecesine sahip
olurlar.Alinacak olan Diploma uluslarrarasi taninmaktadir ve bu yurt disindan gelen ogrenciler icin
cok onemlidir. Yurtdisindan gelen ogrenciler Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
de burs icin basvurabilirler. Bu Burs ogrenimden onceki 6 aylik Almanca Dil kursu icindir.
Derslerin Formati; sinifta anlatim, seminerler, alistirmalar, Labaratuvar calismalari, Pratik, Projeler,
geziler seklinde olacaktir. Dersler Ingilizce ve Almanca yapilmaktadir.
TIM’de 5 Modul vardir ve bir bolumu Brandenburg’da digerleri Cottbus’ta yapilacaktir.
Bunlar;
1- Temel Yonetim Ogrenimi
2- Temel Teknoloji ve Bulus Yonetimi
3- Muhendislik Yonetimi ve Teknik Derinlesme
4- Proje Entegrasyon
5- Sosyal Yetki

4-Avrupa Ogrenci Basarisini Hesaplama Sistemi (ECTS)
ECTS nedir?
ECTS Avrupa not heaplama sistemidir.Ogrencilerin basarilarinin kabulunu saglamak icin
Not cevirme ve Akumule etme islemi Avrupa Komisyonu tarafindan yurutulur. Bu sayede
ogrencilerin uluslararasi not aktarimi ve egitim dereceleri belirlenir.
ECTS Kredi notu:
ECTS Kredi notu ogrencilerin aldigi dersler icin yapilir ve ogrencilerin toplam sinif dersleri,
Pratikleri, Seminerleri,kendi calismalari ve sinavlarini icerir. Bu nedenle kredi notu onemli rol
oynar.
Tam zamanli okuyan ogrenciler icin bir yil 60 ECTS tutmaktadir ve bir donemde 30 Kredi
notunu tamamlamak gerekir. Kredi notu sadece bir derse tam devam edildiginde ve sinavlar basarili
olarak gecildiginde verirlir.
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ECTS Degerlendirme Cizelgesi:

A

Basarili bir ogrencinin
normalde elde ettigi yuzdelik
degerlendirme
10

B

25

C

30

D

25

E

10

ECTS

FX
F

Tanimlama
Mukemmel (Exzellent): Olagan ustu basari
minimum hatayla
Cok iyi (Sehr gut): Ortalamanin uzeri birkac
yanlisla
Iyi (Gut): Iyi birkac yanlisla
Tatmin edici(Befriedigend): Yeterli, onemli
hatalarla birlikte
Yeterli (Ausreichend) Minimum istekle yerine
getirdi
Basarisiz (Nicht Bestanden): Dersi tekrari gerekli
Basarisiz (Nicht Bestanden): Dersi tekrari onemli
olcude gerekli

5-Fachhochshule Brandenburg’da Okumak (Tam zamanli)
5.1 Egitime Kabul
FH-Brandenburg’da ogrenin ucreti yoktur. Basvurular sadece Kis Semester’i icin
mumkundur.Basvuru suresi Kontenjan olan bolumler icin o yilin 15.7. na kadar, Kontenjan
olamyan bolumler icin o yilin 30.09. na kadardir.
Biz size UNI-ASSIST uzerinden zamaninda (4 hafta once basvuru bitis tarihinden)
basvurmanizi tavsiye ediyoruz. Basvurular sirasinda eksik olabilecek evraklarinizi tamamlayip
tekrar yuksek okula vermek icin zaman gececeginden erken basvuru yapmaniz sizin lehinize
olacaktir.
1 Mart 2004 tarihinden itibaren butun Diplom ve Bachelor (4 yillik Fen bilimleri)
bolumlerine UNI-ASSIST e.V. organisasyonu uzerinden basvuru yapilmaktadir. Bunun icin
www.uni-assist.de adresinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
Basvuru evraklarinizi asagidaki adrese gonderin lutfen:
Fachhochschule Brandenburg
C/O: UNI-ASSIST e.V.
Helmholtzstr. 2 – 9
D-10587 Berlin
Kontrol edilen evraklariniz eksiksiz oldugu taktirde UNI-ASSIST tarafindan FHBrandenbur’a gonderilecektir. Bundan sonra FH-Brandenburg kabulunuz icin karar verecektir.
UNI-ASSIST uzerunden evrak gondermek ucretlidir.
Basvuru icin asagidaki belgelerin fotokopileri ve Almanca yada Ingilizce cevirileri ile
birlikteresmi makam tarafindan muhurlenip gonderilmelidir.
-Basvuru Formu yurtdisindan basvuru yapapnlaricin olani (FH-Brandenburg web sayfasindan
temin edebilirsiniz.)
-Gecerli Transkript (en son bitirdiginiz okulun) not listesiyle birlikte.
-Gecerli Yuksekokul giris sinav belgesi(OSS belgesi)
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- Gecerli simdiye kadarki egitim belgeleriniz(Diplomalariniz)
- Gecerli elde etmis oldugunuz ubxniversite diplomasi (varsa)
Sahip oldugunuz onayli dil bilgisi belgesi(Test-DAF veya DSH belgesi gibi)
TIM Master bolumu icin Ingilizce bilirlik belgesi(TOEFL gibi) ve Is tecrubesi belgesi

FH-Barndenburg’a Kayit icin (eger basvurunuz kabul edilirse) ayrica asagidaki belgeleri
birlikte getirmeniz gerekmektedir;
-Pasaport (Gecerli oturum belgesi olan)
-Resmi Alman sigorta sirketleirinden (AOK, Techniker Krankenkasse) birinden sigortali
oldugunuza dair belge
-Donem harcini yatirdiginiza dair banka makbuzu

Almaca Dil Bilgisi:
FH-Brandenburd’da okuyabulmek icin yeterli almanca bilginiz olmasi gerekmektedir ve bunun
asagidaki sinavlardan biri ile kanitlanmis olmalidir.
-DSH Prüfung (www.fadaf.de/pruef) (DSH2, preliminary admission to certain programmes with
DSH1)
-Test DAF (www.testdaf.de) (TestDaF 15 points, preliminary admission to certain programmes
with TestDaF 4x3)
-Goethe Enstitusu’nun
a) Kucuk yada buyuk alman dil diplomasi (www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm)
b) Orta yada ust duzey sinav sonuc belgesi (www.goethe.de/dll/prf/deindex.htm)
- Alman Kulturbakanligi Konferans Seviye 2 sinavi
Yuksek okulumuzda Dil sinavi icin kurs verilmememktedir.

5.2- Giris ve Viza kurallari

FH-Brandenburg’a kayit yaptirabilmeniz icin ogrenci vizasina ihtiyaciniz vardir.
Lutfen Viza islemlerinin bir kac ay surecegini goz onunde bulundurunuz ve ona gore Viza icin
basvuruda bulununuz.
Gecerli Viza talebi icin gerekli bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz; www.auswaertigesamt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/indey.html
Onemli:
Viza ikameti uygun amac icin duzenlenmis olmalidir; Turist Vizasi yada baska Vizalar
yeterli degildir.
Viza’nin turunu giris yaptiktan sonra degistirmek mumkun degildir.Viza ilk defa maksimum
3 aylik verilir ve daha sonra yabancilar dairesinden uzatilir.Vizanin gecerlilik suresini mutlaka
goz onunde bulundurunuz.

5.3-Ev arama
Ogrenci Yurdu
Brandenburg’da Kampus icerisinde birtane ogrenci yurdu vardir. Eger yurtta kalacaksaniz
basvuru sirasinda Turt Basvuru Formunu da doldurup gonderiniz.Yurtlarla ilgili gerekli bilgiyi
www.studentenwerk-potsdam.de/wohnen.html internet sayfasindan bulabilirsiniz.Yurt yeri
kabul belgesini ogrenci islerinden alacaksiniz.Yetkili ogrenci isleri Potsdam dadir. Gerekli
odalar yurtta yetkililer tarafindan tahsis edilir ama istendiginde ozel odalar ve daireler de
kiralanabilir ogrenciler tarafindan.
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Adres:
Studentenwerk Potsdam
Abteilung Studentisches Wohnen
Babelsberger Straße 2
D-14473 Potsdam (im HBF Potsdam, Eingang Lange Brücke)
Ozel Kalacak Yerler:
Yurtta kalmak istemeyen yada yer bulamayan ogrenciler donem baslamadan once, ozel oda
yada ev kiralamak icin Brandenburg’a erken gelmelirini tavsiye ederiz.
Bu konuda ogrenciler kurulu (ASTA) yardimci olmaktadir.
E-mail: astasoziales@fh-brandenburg.de
FH-Brandenburg’un yaninda (15 dakika yuruyerek) bir Apartman evi “Caasi” vardir. Caasi bir
yada iki odalarla ogrencilere kisa sureli kalma imkani saglar.Butun dairelerde bir yada iki yatak
odasi ,mutfak, banyo ve dus vardir.Daha ayrintiloi bilgi icin; www.caasi.de adresine bakiniz.
Online kayit yada reservasyon yaptirma olanagi da mevcuttur.

6- Almanya’ya geldikten sonraki formaliteler
Almanya’ya geldikten sonra bir hafta icerisinde Brandenburg’taki Ikamet kayit dairesine
ikametgah kaydinizi yaptirmaniz gerekmektedir.
Kayit dairesi: Am Nicolaiplatz 30 de bulunmaktadir.(Tel: 03381581351). Her her
tasindiginizda adresinizi Ikametgah dairesini bildiriniz ve Brandenburg’dan tasindiginizda
kaydinizi sildiriniz.
Sizin yasadiginiz adres sizin icin gereklidir. Ikametgah kagidi , Pasaport ve Kira Sozlesmenizi
yabancilar dairesinebirlikte goturun. Donem basladiginda toplu randevu alinip yabancilar
dairesinde gerekli islemler yapilacaktir.
Hastalik Sigortasi:
Bir Alman yuksekokuluna kayit yaptirabilmeniz icin resmi bir hastalik sigortasina kendinizi
sigortalatmalisiniz. Kendi ozel sigortaniza da sigorta yaptirabilirsiniz ama bu sigortanin hastalik
konularinda herhangi bir sinirlamasi olmamalidir.
Oturma Onayi (Izni):
Oturma izni Almanya’da okuyan butun ogrenciler icin zorunludur ve buna EU vatandaslari
da dahil.Oturma izni vize bitimine kadar yabancilar dairesinden alinmalidir.
Yabancilar dairesi asagidaki adrestedir:
Katharinenkirchplatz 5, 3. Etage, 14476 Brandenburg, Tel. 03381 - 58 33 0
Calisma saatleri: Sali 7.30-12.00 ve 13.00-18.00
Persembe 7.30-12.00 ve 13.00 –15.00
Gerekli Belgeler:
-Doldurulmus Form „Antrag auf Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung”
-Gecerli Pasaport
-Viza
-1 vesikalik Fotograf
-FHB’ den alinan kayit belgesi
-Ikametgah kaydi fotokopisi (ikametgah dairesinden alinan)
-Hastalik sigortasindan kayit belgesi
-Size garantor olanin (maddi durumunuzu karsilamak icin) garantorluk belgesi
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7-Genel Bilgiler FH-Brandenburg’da
Somester Bileti:
Bu bilet her kayit olan ogrenciye verilir ve bu bilet Brandenburg ve Berlin toplutasillarinda (tiren ve
otobus gibi) gecerlidir.Bir donem suresince Brandenburg ve Berlinde dolasim ucretsizdir.Donem
bileti ucretlidir ve cuzi bir ucrettir.
Mensa ve Kafeterya:
Mensa ve Kafeterya kampus icinde Pazartesi’den Cuma’ya kadar aciktir.Kafeterya sabah 8:00 de
aciktir. Burda kahvalti ve icecek verilmektedir. Ogle yemekleri Mensa’da 11:00 den 14:00 a kadar
verilmektedir. 4 cesit yemek mevcuttur ve fiyatlari 1,20 euro ile 2,30 euro arasindadir.
Kultur ve Spor:
Asta (Genel yonetim kurulu) cesitli spor aktiviteleri sunar.(orn: Voleybol, Futbol,Su sporlari,
vs…..)
IQ Ogrenci Bar’i WWZ binasinin altinda bulunur ve orada cesitli Partiler ve Organisasyonlar
duzenlenir. IQ ogrencilerin ve ogretim gorevlilerinin bulusma noktasidir.
E-mail:
FHB’ye kayit edilen her ogrenciye bir e-mail adresi verilir.Kampus icinde ogrenci yurdunda kalan
ogrenciler internet hattina da sahiptirler.
Kutuphane:
Kutuphane FHB kampusu icersinde eski Reitstall binasindadir. Kutuphane modern ve buyuk bir
okuma salonu bulunmaktadir . Kutuphanemize internet uzerinden de ulasabilirsiniz ve dilediginiz
kitabi mesai saatleri icerisinde gelip alabilirsiniz. (www.fh-brandenburg.de/bibliothek/www.htm)
Kutuphaneden yararlanabilmek icin bizden sahis yada ogrenci kimligi almaniz gerekmektedir.
Rehberlik:
Okul baslangicinda Akademik Yabancilarburosu sizler icin gerekli olan duzenlemeleri ve bilgileri
size sunmaktadir. Yetkili arkadaslarimiz ofislerinde size haftalik dersprogrami ayarlama, en yakin
super market nerede gibi cesitli konularda size yardimci olmaktadirlar.
Akademik Yil:
Akedemik yil yeni baslayanlar icin Eylul ayi ortasinda tanitim haftasi (Einfuhrungswoche) ile
baslar. Kis donemi icin dersler Eylul ayi sonunda baslar ve Ocak ayi sonunda biter.Sinavlar Subat
ayinin ortasinda biter.
Yaz donemi ici dersler Mart ayinin ortasinda baslar ve Haziran ayinin sonunda biter.Sinavlar
Temmuz ayinin ortasinda biter.
Burs Olanaklari:
Brandenburgda aylik ortalama yasam masraflari 500-600 euro dur.Okulumuz Burs yada baska
Tesvikler vermememktedir. Almanyada burs almanin cesitli yollari vardir. Gecerli bilgiyi;
www.daad.de/deutschland/de/2.4.7.html sayfasindan ulasabilirsiniz.

8. Brandenburg’da Yasam:
1050 yillk tarihi olan Brandenburg/Havel sehri 3 bolumden olusmaktadir. Altstadt (Eskisehir),
Neustadt (Yenisehir) ve Dominsel (Katedral adasi). Eski ve Yeni Sehir Havel tarafindan ikiye
ayrilir. Her iki ana kapi Kuleleri, geriye kalan Set duvari ve ayrica Sehir duvari eski Gotik sehirleri
hatirlatir. Neustadt (Yeni Sehir) bolumunde bulunan ve 1401 yilinda insaa edilen St. Kaharinen
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Kilisesi buna etkileyici bir ornektir. Altstadt (Eski Sehir) kisminda
bulunan St.Gotthardt Kilisesi de St. Katharinen Kilisesinden sonra
insa edilmistir. Bunlarin insasinda Backstein (bir tas turu) kullanilmistir.
Belediye binasinin onunde de tastan yapilmis bir Roland vardir. 15.yy. da sehrin simgesi olarak
dikilen heykel 5 metreden daha yuksektir.
Sehrin asil merkezi olan Katedral adasi (Dominsel) Brandenburg’un Katedral St. Peter ve Paul’a ait
en eski binasi bulunur. Sehir icerisinde 400 un uzerinde Anit degerinde bina vardir ve Brandenburg
sehri Brandenburg eyaletinin en fazla aniti ve tarihi binasi olan sehridir. Sehir icindeki tarihi
binalarin yarisindan fazlasi yeniden insaa yada restore edilmektedir.
Brandenburgun sehrinin manzarasini baslica Havel (gol ve su kolarindan olusur) olusturmaktadir.
Ormanlar, cimenler ve ufakli buyuklu Goller sizi Spor yapmaya ve dinlenmeye davet eder. Kis fazla
firsat sunmamasina ragmen donmus Gollerin uzerinde Paten yada Marienberg (Dag) kizakla
kayabilirsiniz.
Sicak havalarda secmesi guc olan; yelken acabilir, Motor Bot kullanabilir yada kayikla kurek
cekebilir, oltayla balik tutabilir yada yuzebilirsiniz. Brandenburg icindeki ve disindaki guzel Goller
sadece su sporlari icin cekici degildir ayrica cekici Gol kiyilari sizi dinlenmeye davet eder.Tabiki
yuruyus yapmak ve Bisiklet surmek isteyenlere de guzel yerler ve olanaklar vardir. At binicileri ve
hava sporlari yapanlar da yeterli kosullar bulabilmektedir. Golf yapanlar icinde yakindaki golf
sahasina gidebilirler.

-Brandenburg’da ne yapilabilir?
Brandenburgda ziyaret etmek icin cesitli ve ilginc Muzelere vardir.Ornegin; Endustri Muzesu,
Katedral Muzesi,Kriminal ve Iskence Muzesi, Nostalji Muzesi ve daha bir cok....
Brandenburg cevresini kesfetmek icin Bisiklet, Kano yada Yelkenli tekne kiralayabilirsiniz ve buna
deger dogrusu...
Sehri degisik acilardan gorup tanimak icin en cok bilinen Havel cevre turu yapabilirsiniz.Havuza,
tiyatroya, Sinemaya yada cesitli diskolara gidilebilir.
Brandenburg/Havel hakkinda bilgi icin asagidaki linklere bakabilirsiniz.
www.fvv-brandenburg.de
www.stadt-brb.de

