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“Yönetim ve Siyaset” Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başlıyor! 

 
Akdeniz Üniversitesi’nin “Yönetim ve Siyaset” Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 

katılmak için başvurular 23 Temmuz-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü üzerinden yapılacaktır (http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/).  

1997 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yürüttüğü 
akademik programlara bir yenisini ekledi: Yönetim ve Siyaset., 2017-2018 Akademik Yılı Bahar 
Döneminde faaliyete geçen Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Program müfredatı, Yönetim ve Siyaset 
bilim dallarına ağırlık vermekle birlikte, Kamu Hukuku ve Kentleşme ve Çevre Sorunları bilim dallarını 
da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu anlamda Türkiye'deki Kamu Yönetimi Bölümlerinde 
yürütülen pek çok emsalinden farklı olarak, “Yönetim ve Siyaset” Yüksek Lisans Programı, katılımcıların 
kendilerini çağdaş siyaset, yönetim ve işletmecilik anlayışının gereklerine uygun şekilde 
geliştirebilmelerini hedeflemektedir. Bununla birlikte programa katılanlar liderlik perspektifi edinecek, 
iş yaşamında karşılaştıkları problemleri, çağdaş yönetici nitelikleri sayesinde kolay, etkili ve kalıcı bir 
şekilde çözebilen ve inisiyatif alabilen, proaktif yöneticiler olarak hareket edebilme yetenekleri 
edineceklerdir.  

Programın hedef kitlesi, örgün yüksek lisans programlarına katılma olanakları sınırlı olan, kamu 
kurumları başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde, uluslararası kuruluşlarda ve 
özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici adaylarıdır. En az dört yıllık bir lisans programını 
tamamlamış olmak ve kamu sektöründe veya özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer 
hedeflemek programa katılmak için yeterlidir.  

Yönetim ve Siyaset Yüksek Lisans Programı, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim 
yöntemiyle, çalışanların işlerini aksatmadan ve üniversiteye gelmek zorunda kalmadan takip 
edebilecekleri niteliktedir. Çalışanlarınızın modern teknolojiler sayesinde diledikleri yer ve zamanda 
dersleri takip ederek akademik ve profesyonel kariyerlerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak bu 
programın kurumunuz/işletmenizde ilgi duyan personele duyurulması hususunda katkılarınızı ümit 
eder, saygılarımızı sunarız.  
Daha detaylı bilgi için:  
http://akuzem.akdeniz.edu.tr     (242) 310 60 16;  
http://kamuyonetimibolumu.akdeniz.edu.tr/   (242) 310 18 17 

Prof. Dr. Erol ESEN  Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı AKUZEM Müdürü 
*Not: Başvurularda ALES ve YDS puanı aranmamaktadır!
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