
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 
artırmaya yönelik dersler sunulduğu gibi, uluslararası ihtilafların 
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“Türk-Alman Ekonomi Hukuku‘na 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

“Ekonomi dünyasının özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan, 

Türk ve Alman hukuk düzenine odaklanarak İngilizce de dâhil üç dilde 

mükemmel surette eğitimin sunulduğu bu program, iki ülkenin sosyo-

kültürel zenginliğini ve iki üniversitenin köklü geleneğini arkasına alarak 

öğrencilerine kazandırdığı artı değer sayesinde uluslararası iş dünyasının 

kapılarını açmaktadır” Ayşegül Altınbaş, LL.M. (Köln/İstanbul Bilgi, 2010-

2011 mezunu), Avukat/Rechtsanwältin

“Bu Yüksek Lisans Programı bana Almanya’da iki kültür arasında yetişen 

bir Türk olarak ne denli avantajlı bir konumda olduğumu gösterdi. Her 

ne kadar Türk Hukuk dilindeki eksikliklerim beni başlarda endişelendirse 

de Bilgi Üniversitesi’ndeki hocaların Alman Hukuk terimlerine hakimiyeti 

adaptasyonumu kolaylaştırdı. Özellikle Türkiye’deki çalışma hayatını 

görmek, kariyer planlarımı şekillendirmeme yardımcı olduğu gibi 

kazandırdığı eşsiz tecrübe ile bana yeni ufuklar açtı.” Yusuf Kaan Gürer, 

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Programı 2011-2012 öğrencisi

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. 

Program, uluslararası yönü, çift dilli karakteri ve sunduğu 
yoğun eğitim ile katılımcısına yeni iş imkanları vaat etmektedir. 
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
• Öğrenim süresi kural olarak iki yarıyıldır. 
• Dersler güz yarıyılında Köln Üniversitesi‘nde, bahar yarıyılında 
ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görülür. 
• Katılımcıların, zorunlu ve seçimlik derslere ek olarak, bilimsel 
kriterlere uygun bir projeyi başarıyla sunmaları gerekmektedir. 
• Bunun yanı sıra katılımcının, tercihine bağlı olarak iki 
ülkeden birinde Türk-Alman ekonomi hukuku bilgilerini 
derinleştirebileceği bir kurumda 8 haftalık bir staj yapması 
öngörülmüştür.

PROGRAMIN KREDİ YÜKÜ
Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı 
modüler bir yapıya sahiptir ve toplanması gereken kredi 
miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

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

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 (Ders Köln) 3

Seçimlik modül (Ders İstanbul) 3



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 kural 
olarak Türkçe, Köln Üniversitesi’nde ise kural olarak 
Almanca dilinde yürütülmektedir. 

Programın önemli bir çıktısı katılımcıların Türk ve 
Alman ekonomi hukuku terminolojisine hakim 
olmasını sağlamasıdır. 

Köln Üniversitesi’nde geçirilen dönem için başarılı 
öğrencilere burs imkanı sunulmaktadır. 

BAŞVURU KOŞULLARI
Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans 
Programına 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: 5 Nisan - 27 Haziran 2014

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.

*Başvuru ve Referans Mektubu formları 
http://www.tglaw.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 bildirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için: tglaw@bilgi.edu.tr | http://tglaw.bilgi.edu.tr
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