
TÜRK-ALMAN EKONOMİ HUKUKU ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
LL.M. Köln/İstanbul, Joint Degree  

 

Almanya ve Türkiye’de ortaklaşa yürütülecek bir yüksek lisans programı oluşturmak 

amacıyla işbirliğine giden İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Köln 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010/2011 akademik yılı itibariyle “Türk-Alman Ekonomi 

Hukuku Yüksek Lisans Programı”na öğrenci kabul etmeye başlayacaktır. Türkçe ve 

Almanca dilinde yürütülecek ilk ortak çift dilli hukuk programı olma özelliğini 

taşıyan yüksek lisans programı uluslararası yapısı ile dikkat çekmektedir. Her iki 

üniversitenin hukuk fakülteleri ülkelerinde öncü kimlikleri ile tanınmaktadır. Program 

2009 yılında hem Almanya’da akredite edilmiş hem de Türkiye’de Yüksek Öğretim 

Kurumu tarafından onaylanmıştır.  

 

Bu programın amacı iki ülkede verilecek üst düzeyde eğitim sayesinde mezunlarının 

ekonomi hukuku alanındaki faaliyetlerini uluslararası düzleme de taşıyabilmelerini 

sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda programda dört farklı yoğunlaşma alanı 

sunulmaktadır: Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası ve Tüketici Hukuku, Rekabet ve 

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku. Bu yoğunlaşma alanlarında 

seçeceği dersler sayesinde öğrenci sadece Türk ve Alman hukuklarını değil, bunların 

Avrupa Birliği ekonomi hukuku ile bağlantılarını da öğrenme imkanı kazanacaktır. 

Bunun yanı sıra, Türk-Alman hukuku ile uğraşan hukuk uygulamacısına analitik 

becerilerin kazandırılması da programın temel amaçlarındandır. Nitekim “Yöntemler ve 

Teknikler“ adlı zorunlu ders paketi içinde yer alan hukukçulara özel retorik dersleri 

veya uygulamaya yönelik sözleşme kurma, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri gibi 

derslerin amacı mezunların uluslararası ihtilafların çözümünde ihtiyaç duyacağı özel 

yetenekleri geliştirmektir. Diğer yandan işletme ve iktisat alanında hukukçulara temel 

bilgilerin verilmesi için öngörülen bir diğer ders paketi ve staj zorunluluğu özellikle  

uygulama ile gerekli bağın kurulmasını sağlamakta ve programın bir diğer önemli 

unsurunu oluşturmaktadır. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasι (Köln) katılımcıların 

arzu etmesi halinde staj yeri bulunmasında aracı olacaktır. Bitirme projesi konusunun 

stajla bağlantılı olarak seçilebilecek olması, projenin uygulamadaki sorunlar dikkate 

alınarak hazırlanmasını temin etmektedir.  

 

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın iki akademik yarıyılda 

tamamlanması öngörülmüştür. Öğrenim güz yarıyılında Köln Üniversitesi’nde 

başlamakta ve bahar yarıyılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde devam etmektedir. 

Programın iki ülkede birlikte yürütülüyor olması sayesinde, katılımcılarına her iki 

ülkenin öğrenim hayatına ve sosyal yaşamına dahil olma imkanı vermesi özel bir önem 

taşımaktadır. 

Program uluslararası yönü, çift dilli karakteri ve sunduğu yoğun eğitim olanakları ile 

katılımcısına yeni iş imkanları vaad etmektedir. Katılımcılarını Avrupa Ekonomi 

Hukuku’nda sağlayacağı uzmanlaşma ile ekonomi hukuku avukatı ve/veya şirket avukatı 

olarak sınıraşan alanda mesleki faaliyetlere hazırlayan program aynı zamanda sınıraşan 



uluslararası kuruluşlar bünyesinde çalışmak isteyenler için de ideal bir eğitim 

sunmaktadır. 

 

Türk-Alman Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın direktörleri: Professor Dr. 

Mansel (Köln Üniversitesi) ve Doç. Dr. Atamer’dir (İstanbul Bilgi Üniversitesi). 

 

Hukuk eğitimini Almanya’da ya da Türkiye dışında bir ülkede tamamlamış olan adaylar 

başvurularını 15 Temmuz 2010 tarihine kadar Köln Üniversitesi‘nde Prof. Dr. Mansel’e 

yöneltebilirler: 

Universität zu Köln 
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Albertus-Magnus-Platz 
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başvurularını 15 Temmuz 2010 tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Dr. 

Başalp‘e yöneltebilirler: 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
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