TÜRK-ALMAN
EKONOMİ HUKUKU
ORTAK YÜKSEK
LİSANS PROGRAMI

“Türk-Alman Ekonomi Hukukuna ilişkin olarak sunulan Ortak Yüksek Lisans
Programı uluslararası düzeyde mükemmel kariyer fırsatları sunmaktadır.
Bu düzeyde yetişmiş hukukçulara her yerde ihtiyaç duyulur.” Dr. Harmut
Nitschke, LL.M., Freshfields/Bruckhaus/Deringer, Ortak Avukat
“Türk -Alman ilişkileri tarih boyunca yüksek değere sahip olmuştur.
Özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından zaman zaman hukuki
sorunlar doğabilmektedir. Bu sorunların çözümünde aktif bir rol oynamak
istediğim için, Türk- Alman Ekonomi Hukuku Ortak Yüksek Lisans
Programı’na başvurdum. Bu süreçte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türk
Hukukunu teorik olarak incelerken, Türkçe ve İngilizce olarak hukuki dil
bilgimi ilerletme, ekonomi alanındaki terimlere hâkim olma fırsatına sahip
oldum. Ayrıca bu program, pratikte büyük önem arz eden, hukuk ve
ekonomi alanlarında kültürlerarası bir bakış açısı edinmeme de yardımcı
oldu.” İlknur Suhta, LL.M.,Türk-Alman Ekonomi Hukuku Programı Mezunu
“Türk-Alman Ekonomi Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı uluslararası
kariyer hedefleyen hukukçular için mükemmel bir fırsat. İki ülkede eğitim
görmek ve iki hukuk düzenine hâkim olmak bir genç hukukçu için büyük
bir avantaj. Tüm genç meslektaşlarıma bu benzersiz programa katılmayı
tavsiye ediyorum. Her iki üniversitede en iyi hocalardan en iyi şekilde
eğitim aldım ve onların sayesinde başarıyla mezun oldum.” Tijen Ataoğlu,
LL.M., Türk-Alman Ekonomi Hukuku Programı Mezunu
“Yabancı dil handikapı ile bu yolculuğa başlamıştım. Her iki üniversitenin
de program koordinatörlüklerinin sonsuz ve samimi desteği sayesinde,
‘’Summa Cum Laude’’ diğer bir deyişle en yüksek onur derecesi ile
programı tamamladım. Bu program, kariyerime sağladığı eğitim ve
yaşam tecrübesinin yanında, Almanya’da doktora eğitimine başlamama
da vesile olmuştur.” Melis Turgut, LL.M., Türk-Alman Ekonomi Hukuku
Programı Mezunu

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve
Köln Üniversitesi Hukuk
Fakülteleri
LL.M. İstanbul Bilgi/Köln
2017-2018 Akademik Yılı

Program, uluslararası yönü, çift dilli karakteri ve sunduğu yoğun
eğitim ile katılımcısına yeni iş imkânları vadetmektedir. Türk,
Alman ve Avrupa ekonomi hukukunda sağlayacağı uzmanlaşma
ile katılımcılarını avukat veya hukuk danışmanı olarak sınır aşan
alanda mesleki faaliyetlere hazırlayan program aynı zamanda
uluslararası kuruluşlar bünyesinde çalışmak isteyenler için de
mükemmel bir eğitim sunmaktadır.

PROGRAMIN SÜRESİ ve YAPISI
• Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın
öğrenim süresi iki yarıyıldır.
• Güz yarıyılındaki dersler Köln Üniversitesi’nde, bahar
yarıyılındaki dersler ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görülür.
• Katılımcıların, zorunlu ve seçimlik derslerini başarıyla
tamamlamalarının dışında akademik ve bilimsel kriterlere uygun
bir projeyi de başarıyla sunmaları gerekmektedir.
• Katılımcıların tercihine bağlı olarak Türkiye’de ya da
Almanya’da Türk-Alman ekonomi hukuku bilgilerini
geliştirebilecekleri bir kurumda 8 haftalık bir staj yapması
gerekmektedir. Bu staj, katılımcının yanında staj yaptığı kurum
tarafından notlandırılacak ve kredi yüküne saydırılacaktır.
Merkezi Köln’de bulunan Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası
Almanya’da staj yapmak isteyen katılımcılarımıza staj yeri
bulunması konusunda destek vermektedir.

PROGRAMIN KREDİ YÜKÜ
Modüler bir yapıya sahip olan Türk-Alman Ekonomi Hukuku
Yüksek Lisans Programı’nın toplam kredi yükü aşağıdaki
gibidir:

PROGRAM HAKKINDA
Almanya ve Türkiye’de ortaklaşa yürütülecek bir yüksek lisans
programı oluşturmak amacıyla işbirliğine giden İstanbul Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı“na
2010 yılından bu yana öğrenci kabul etmektedir. Türkçe ve
Almanca dilinde yürütülen ilk ortak diplomalı hukuk yüksek
lisans programı olma özelliğini taşıyan bu program 2009 yılında
Almanya’da akredite edilmiş ve Türkiye’de Yüksek Öğretim
Kurumu tarafından onaylanmıştır.

PROGRAMIN AMACI
İki ülkede eğitim görülmesi düşüncesi üzerine kurulu bu Yüksek
Lisans Programı’nın temel amacı Türk ve Alman ekonomi
hukuku alanlarında uzmanlaşmayı sağlamaktır. Her iki hukuk
düzeninin ilgili dalları karşılaştırmalı olarak incelenmekte, bunlara
ait farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmekte ve Avrupa Birliği
ekonomi hukukunun bu iki hukuk düzeni üzerindeki etkileri
araştırma konusu yapılmaktadır. Türk-Alman hukuku ile uğraşan
hukuk uygulamacısına analitik becerilerin kazandırılmasını
hedefleyen ve hitabet yeteneğini geliştirmeye yönelik dersler
sunulduğu gibi, uluslararası ihtilafların çözümünde ihtiyaç
duyulan yetenekleri geliştirmek için sözleşme kurma teknikleri,
alternatif uyuşmazlık çözümü yolları gibi alanlarda uzmanlaşma
imkânı da verilmektedir. İşletme ve iktisat alanında temel
bilgilerin aktarılmasına yönelik dersler ve staj zorunluluğu
sayesinde ise uygulama ile gerekli bağlar kurulmaktadır.

Modül

Kredi

Zorunlu modül P1 (Ders Köln+İstanbul)

(8+8) 16

Zorunlu modül P2 (Ders Köln+İstanbul)

(3+3) 6

Zorunlu modül P3 (Ders Köln)

5

Zorunlu modül P4 (Staj)

9

Zorunlu modül P5 (Proje)

18

Seçimlik modül P6 (Ders Köln)

3

Seçimlik modül P6 (Ders İstanbul)

3

Toplam 60 kredinin 33 kredisi seçilecek derslerin başarıyla
tamamlanması ile, 9 kredi stajın, 18 kredi ise yüksek lisans
projesinin başarılı bulunması sonucunda elde edilir.

UZMANLAŞMAYA YÖNELİK
YOĞUNLAŞMA ALANLARI
Katılımcıları uzmanlaşmaya teşvik etmek amacıyla derslerin
aşağıdaki dört alandan belirlenmesi gerekmektedir:
• Şirketler Hukuku
• Sermaye Piyasası ve Tüketici Hukuku
• Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hukuku
• Uluslararası Ticaret Hukuku

PROGRAMIN DİLİ VE BURS
OLANAKLARI
Sunulan dersler İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türkçe, Köln
Üniversitesi’nde ise Almanca dilinde yürütülmektedir.
Programın katılımcılara önemli bir katkısı, katılımcıların Türk
ve Alman ekonomi hukuku terminolojisine hakim olmasını
sağlamaktır. Bu amaçla Türkiye’den Almanya’ya bu Program
kapsamında giden öğrencilere Köln Üniversitesi’nde çeşitli
dil kursu olanakları ücretsiz olarak sunulmaktadır:
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• Dil düzeyi yeterli olan öğrencilere özellikle hukuk
terminolojisine hakim olmaları için, derslere başlamadan
Eylül ayında ek bir “Hukukçular için Almanca” dersi
sunulmaktadır.
• Dil düzeyi henüz B2 seviyesinde olan öğrencilere
programa başlamadan bahar yarıyılında Köln’de bir dönem
ücretsiz Almanca dil dersi sunulmaktadır.
Bu dersler herhangi bir ücrete tabi olmamakla birlikte,
öğrencilerin kendi yaşam masraflarını (yaklaşık 600.-1.100
Euro + 250 Euro harç) karşılamaları beklenmektedir. Dil
kurslarından faydalanmak isteyen adayların erken başvuruda
bulunması gerekmektedir. Öğrencilerin programa devam
edebilmesi için dil kursları sonunda C2 düzeyinde Almanca
seviyesine ulaşmış olmaları gerekmektedir. Her seviye için
seviye tespit sınavı Köln Üniversitesi tarafından yapılacaktır.
2017-2018 akademik yılı için Postacıoğlu Ailesi tarafından,
Julia Henop Reich (Universität Zürich) anısına, Türk-Alman
Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’na katılımını
finanse etmek üzere ve program yükümlülüklerinin yerine
getirilerek programdan başarıyla mezun olunması şartıyla
toplam 3.000 Euro burs verilecektir. Bursun verileceği
adayı/adayları Program Direktörlüğü ihtiyaç ve başarı
kriterlerini göz önünde bulundurarak belirleyecektir.

PROGRAMA BAŞVURACAK OLAN
ADAYLARDAN TALEP EDİLEN
BELGELER
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Başvuru Formu*
• 2 adet Referans Mektubu*
• Hukuk Lisans Diploması fotokopisi
• Lisans Not Dökümü (transkript) fotokopisi
• Özgeçmiş (CV)
• Almanca dil bilgisini tevsik etmek üzere, DSH en az
65/100 TestDaF 4, Goethe – Zertifikat C II: Zentrale
Oberstufenprüfung, Kleines Sprachdiplom Stufe II
belgelerinden birinin getirilmesi gerekmektedir.
Almanca dil bilgisinin bu seviyenin altında kalması halinde
başvurunun ancak şartlı kabul edilmesi mümkündür. Şartlı
kabul için Almanca en az B II seviyenin tevsik edilmesi
gerekmektedir.
*Başvuru ve referans mektubu formları
www.bilgi.edu.tr adresinden temin edilecektir.
Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, başvuru
formunun çıktısı ile diğer belgelerin, son başvuru tarihine
kadar Dolapdere Kampüsü’nde bulunan Hukuk Yüksek
Lisans İdari Asistanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
Değerlendirme, başvuru esnasında talep edilen belgeler
esas alınarak ve mülakat çerçevesinde yapılacaktır. Mülakat
tarihi adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.

“2016-2017 Türk-Alman Ekonomi
Hukuku Programı Öğrencileri”

Ayrıca, İstanbul Barosu’na bağlı avukatlara %50 indirim
uygulanacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI
Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’na
başvuracakların özgeçmişlerinin akademik açıdan
üstün özellikler göstermesi beklenir. Programa,
hukuk fakültelerinin lisans derecesine sahip adaylar
başvurabilirler. Son sınıf öğrencilerinin mezuniyet koşullu
başvuruları da kabul edilir.
Başvuru Tarihleri: 10 Nisan- 25 Haziran 2017

Ayrıntılı bilgi için: tglaw@bilgi.edu.tr | tglaw.bilgi.edu.tr | www.jura.uni-koeln.de/zib
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