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Programın Adı Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Kültürlerarası Yönetim Özel Hukuk 

Programın Statüsü (Tezli YL, 
Doktora gibi) Tezli YL. Tezli YL. Tezli YL. 

Programın Amacı (özet) 

Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans programı öğrencilere iki 
yıllık eşsiz bir eğitim imkanı sunmaktadır.  Öğrencilere disiplinler arası bir 
bakış açısını kazandırmak amacıyla Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler 
alanı siyasi, ekonomik, hukuki ve tarihi boyutlar göz önünde 
bulundurularak incelenecektir. Avrupa Birliği'nin spesifik meseleleri 
kompleks küresel meseleler ile beraber incelenecektir.  Bu bağlamda 
Türkiye'nin ve Almanya'nın Avrupa Birliğinde ve Uluslararası Sistemde 
oynadıkları roller da araştırma konusu olacaktır. Yüksek Lisans programı 
iki kısımdan oluşmaktadır.  Birinci kısım Avrupa Birliği ve Uluslararası 
İlişkileri teorik düzeyde incelerken, ikinci kısım ise pratiğe 
yönelmektedir. Bu kısımda Yüksek Lisans programına katılan öğrenciler 
Paris, Brüksel ve Berlin'de Avrupa Birliği'nin ve Uluslararası İlişkilerin ana 
kurumlarını ve aktörlerini yerinde görme fırsatı yakalayacaktır. Bu 
bağlamda her öğrenci daha önceden öğrendiği teorik bilgileri sahadaki 
pratik ile karşılaştırılarak ampirik çalışmalar yapacaktır. Ayrıca bölüm 
bünyesinde bulunan uluslararası akademisyenler öğrencilerin 
kültürlerarası bir bakış açısına sahip olmalarına yardımcı olacaktır. 
Önerilen Yüksek Lisans programı Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve 
Hukuk bilim dallarının katkılarından oluşmaktadır. Bu nedenle program 
disiplinlerarası ve araştırma yönelimlidir.  

Türk-Alman Üniversitesi nezdinde sunulacak olan "Kültürlerarası 
Yönetim" programı, amaç ve temel hatları açısından Passau 
Üniversitesi'nin "Kulturwirtschaft/International Cultural and Business 
Studies“ programına tekabül etmektedir. 1989 senesinde lisans 
programı olarak sunulan bu program, özellikle uluslararası alanda beceri 
ve bilgi sahibi çalışan arayan Alman şirketlerinin teşviki sayesinde 
açılmıştır. Bu suretle TAÜ mezunlarına da birçok Türk ve Alman şirket ve 
kurumlarında, ticaret sektörü, bankalar ve sigorta şirketlerinde, 
akademik hayatta, turizm sektörü, siyaset ve medya alanlarında, 
kültürel kurumlar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda iş imkanları 
doğacaktır. Bunların dışında kendilerini bekleyen görevler olarak, 
pazarlama, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, organizasyon, eğitim, 
araştırma, basın, halkla ilişkiler alanları sayılabilir. Gerek öğrenciler, 
gerek mezunların geleceği açısından uluslararası bağlantı ve iletişimin 
büyük bir önem taşımasından dolayı bu programın öğrencilerine, Passau 
Üniversitesi bünyesinde bulunan kuwi netzwerk international e.V. ' ya 
üyelik imkanı tanınmaktadır. Söz konusu dernek, 3500 üyesi ile 
uluslararası üniversite eğitimi alanında en büyük kariyer ağını teşkil 
etmektedir. (www.kuwi.de).Çift diploma için Türk-Alman 
Üniversitesi’nde tamamlanan ilk öğrenim yılından sonra iki dönem 
Passau Üniversitesi’ne devam edilmesi gerekmektedir. 

Özel hukuk alanında derinlemesine bir çalışma yapılmak 
istendiğinde, Alman ve İsviçre hukukunun bu alandaki etkinliği 
göze çarpmaktadır. Bu sebeple derslerin %30’unun Almanca 
dilinde işleneceği, konuların değişik perspektiflerle irdelendiği, 
öğretici ve keyifli bir Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı 
hazırlanmıştır. Amacımız öğrencilerimize müfredat 
kapsamındaki konularda lisansüstü seviyesinde bilgiler 
vermek, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve 
uygulama becerilerini geliştirmektir. Bu programla 
mezunlarına hukuk mesleğini ulusal ve uluslararası alanda en 
iyi bir biçimde icra edecek yeteneklerin kazandırılması 
hedeflemektedir. Özel hukuk alanında doktrinde ve 
uygulamada karşılaşılan sorunların, Türk-Alman 
perspektifininden farklı bir bakış açısı ile araştırma konusu 
yapılması da bu programın temel hedeflerindendir. Bu 
program, Alman ekolünden gelen, master ve doktora 
programlarını Almanya’da tamamlamış Türk ve Alman 
öğretim elemanlarının katkılarıyla yürütülecektir. 

Programın Toplam Ücreti 
(Varsa) 

Yurt içi Kontenjanından Başvuru Yapan öğrenciler için ücretsiz. 
Yurtdışı kontenjanından başvuru yapan adaylar için 774 TL. 

Yurt içi Kontenjanından Başvuru Yapan öğrenciler için ücretsiz. 
Yurtdışı kontenjanından başvuru yapan adaylar için 774 TL. 

Yurt içi Kontenjanından Başvuru Yapan öğrenciler için 
ücretsiz. Yurtdışı kontenjanından başvuru yapan adaylar için 
774 TL. 

THY Personeli ya da Personel 
Yakını için Uygulanacak Özel 
Program Toplam Ücreti 
(Varsa)       
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