
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
 
Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi adıyla 1993 
yılında kurulmuştur. Bölümümüz, 1994–1995 
öğretim döneminde Kamu Yönetimi Anabilim 
Dalında Yüksek Lisans Programına, 1996–1997 
öğretim döneminde ise Doktora Programına 
başlamıştır. Bölümümüz bünyesinde bir örgün iki 
uzaktan ve bir ikinci öğretim olmak üzere dört 
yüksek lisans ve adet doktora programı 
bulunmaktadır. 
 

 
 
 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümünün Misyonu 

 
Sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki yerel, ulusal 
ve küresel sorunların farkında olan; bu sorunlara 
farklı, kalıcı ve alternatif çözümler önerebilen; 
kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları, siyasal 
kurumlar ile piyasanın aradığı niteliklerle 
donanmış, etik anlayışa sahip bireyler 
yetiştirmek. 
 

                
 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümünün Vizyonu 

 
Vizyonumuz, Üniversitemizin vizyonuna paralel 
olarak ulusal ve uluslararası ortamda mensubu 
olmaktan övünç duyulan, ilimiz ve ülkemizin 
sorunlarına çözümler üretmeye yönelik 
çalışmalar yapan, üreteceği bilgi ile ülkenin 
çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda 
bulunacak öncü bir bölüm olmaktır. Eğitim, 
öğretim ve araştırma kalitesi ile ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanınmış ve ilk sıralarda 
tercih edilen; öğrenci ve akademisyenleriyle 
birlikte toplumsal sorunların çözümüne yönelik 
yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel 
çalışmalar yapan; eğitim teknolojilerini 
kullanmada öncü; alanında yetkin, araştırmacı, 
yenilikçi, yaratıcı ve etik ilkelere saygılı bireyler 
yetiştiren bir Bölüm olmaktır. 

 

 
 

İletişim 

 
Tel.: +90 264 295 5454  
Fax: +90 264 295 5454 
E-mail: kamu@sakarya.edu.tr  
Adres: Sakarya Üniversitesi 
Esentepe Kampüsü 
TR-54187 Sakarya / TURKIYE 

 
 

 
 
 

    
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Lisansüstü Eğitimi 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans 

 
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında 
derinlemesine bilgi edinmek, bilimsel 
araştırmaların yürütülmesine ilişkin temel 
metotlara hâkim olmak ve siyasal/yönetsel alana 
ilişkin yorumlama ve eleştirel bakış kabiliyeti 
kazanmak isteyen öğrencilere yönelik yüksek 
lisans programıdır.  
 
Anabilim dalının öngördüğü zorunlu ve seçimlik 
sekiz ders, tez çalışması ve her yıl alınacak 
uzmanlık alan dersinden oluşur. Program dört 
yarıyıl içerisinde tamamlanır. 
 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora 

Yönetim bilimleri, siyaset bilimi, yerel 
yönetimler, kentleşme ve çevre alanlarında 
karşılaşılan sorunları teorik ve pratik düzlemde 
çözümleyebilecek, alternatif politikalar 
geliştirebilecek alanında yetkin bireyler 
yetiştirmeyi amaçlar.  
 
Program, anabilim dalı tarafından öngörülen 
zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders, yeterlik 
sınavı, tez çalışması ve her yıl alınacak uzmanlık 
alan dersinden oluşur.  

 
Derslerin verildiği 
dönemden itibaren 
sekiz yarıyıl 
içerisinde program 
tamamlanır. 
 

 
 
 
 
 

 

  

  
 

Mahalli İdareler ve Şehircilik UEYL (Tezsiz) 

 
Yerel Yönetimlerin temel sorunları, kentleşme ve 
çevre, kentsel planlama ve yerel yönetişim 
alanlarında uzmanlık bilgisini geliştirmek isteyen 
ilgililere yönelik tezsiz yüksek lisans programıdır. 
Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzaktan Tezsiz Yüksek 
Lisans Programına yapılan başvurular lisans 
mezuniyet not ortalaması üzerinden sıralama 
yapılarak değerlendirilmektedir. İki dönem ders bir 
dönem proje olmak üzere toplam üç dönemde 
program tamamlanır.  
 
 
 
 

 
 

Kentsel Dönüşüm II. Öğretim YL (Tezsiz) 

Kentsel planlama, 
dönüşüm ve yenileme 
alanlarında uzmanlık 
bilgisini geliştirmek 
isteyen ilgililere 
yönelik tezsiz yüksek 
lisans programıdır. 
 

 

Multidisipliner bir yaklaşımla kurgulanan 
program metropoliten planlama, arazi yönetimi, 
afet risk yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri gibi 
alanlarda zengin bir ders içeriğine sahiptir.  
Kentsel Dönüşüm programına yapılan başvurular 
lisans mezuniyet not ortalaması üzerinden 
sıralama yapılarak değerlendirilmektedir. İki 
dönem ders bir dönem proje olmak üzere toplam 
üç dönemde program tamamlanır. 
 

 
* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında, yüksek lisans 
tezi yerine yüksek lisans projesi yazılır. Tezsiz yüksek 
lisans mezunları, diplomaları ile YÖK’ün aldığı karar 
gereği doktora programına başvuramamaktadır. 

 

 

 

Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB UEYL 
(Tezsiz) 

 
 
Bölümümüz ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
arasında imzalanan protokol gereği, belediyelerde 
çalışan ve başvuru ilanında belirtilen fakülte ve 
bölümlerden mezun olmuş belediye çalışanlarına 
yönelik bir uzaktan tezsiz yüksek lisans programıdır. 
Programa başvuracak adayların ALES’ten 55 puan 
alması gerekir. Dönemlik ücretin %25'i öğrenci, %75 
TBB tarafından karşılanmaktadır. Programa girişte 
ALES (EA/Sözel/Sayısal) puanının %50’si ile lisans 
ortalamasının yüzlük sistemdeki karşılığının %50’si 
alınarak değerlendirme yapılır. İki dönem ders bir 
dönem proje olmak üzere toplam üç dönemde 
program tamamlanır. 
 

 
 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi UEYL (Tezsiz) 

Siyaset bilimi, siyasal 
hayat, siyasi kurumlar, 
idari reform, kamu 
politikası ve personel 
yönetimi konularında 
güncel teorik ve pratik 
bilgiye hakim olmak,   
mesleki yetkinliklerini 
geliştirmek veya siyasi ve 
idari kurumlarda 
çalışmak isteyenlere 
yönelik uzaktan tezsiz yüksek lisans programıdır. 
Programa girişte lisans mezuniyet ortalaması esas 
alınarak kontenjan dahilinde sıralama yapılarak 
öğrenci alınmaktadır. İki dönem ders bir dönem proje 
olmak üzere toplam üç dönemde program tamamlanır. 

 


