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T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

Tezli Yüksek Lisans Programı 

Programın amacı: Programın temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında 

yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, müfettiş ya da akademisyen olarak 

çalışmayı hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, yönetsel, sosyal ve hukuki temel 

edindirmektir. 

Programın önemi: Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan kişiler çeşitli sebeplerle 

siyaset bilimi, kamu yönetimi, yönetim bilimi ve çevre politikaları gibi Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Bölümü’nün altında bulunan alanlarda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç 

duyabilmektedir. Programımız, bu ihtiyacı karşılayabilecek bir pozisyondadır. Öte 

yandan, profesyonel kariyeriyle bağlantılı ya da bağlantısız olarak, dünyadaki ve 

ülkemizdeki güncel gelişmeleri daha analitik ve kapsamlı bir biçimde analiz etmek 

isteyen kişiler de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitim almak ya da daha 

önceden aldıkları eğitimi derinleştirmeyi arzu edebilmektedir. Programımız bu 

konudaki talepleri de giderebilecek altyapı ve donanımı öğrencilerine sunmaktadır. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Programı tamamlayan öğrencilerimiz, 

disiplinler arası bir bakış açısıyla,  siyasal, ekonomik, hukuki, yönetimsel ve kültürel 

gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen ulusal ya da uluslararası süreçleri bilimsel bir 

temelde anlayacak ve açıklayabileceklerdir. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Üniversitelerde ilgili disiplinlerde akademik 

eleman olarak çalışma, kamu kurumlarında mülki idare amiri, idari yargıç, uzman, 

müfettiş olarak çalışma, sivil toplum kuruluşlarında çalışma. 
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Tezli Yüksek Lisans Programı Amaçları 

PA1 
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda 

bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 

PA2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 

PA3 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilme. 

PA4 
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle 

bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. 

PA5 
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümleyebilme. 

PA6 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 

PA7 

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve 

sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 

PA8 
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik 

yapabilme. 

PA9 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 

PA10 

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile 

destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel 

olarak sistemli biçimde aktarabilme. 

PA11 

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla 

incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete 

geçebilme. 

PA12 

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri 

gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 

PA13 
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme 

ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. 

PA14 
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama 

becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. 
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Tezli Yüksek Lisans Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda 

bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 

EK2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 

EK3 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilme. 

EK4 
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle 

bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. 

EK5 
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümleyebilme. 

EK6 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 

EK7 

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve 

sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 

EK8 
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik 

yapabilme. 

EK9 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 

EK10 

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile 

destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel 

olarak sistemli biçimde aktarabilme. 

EK11 

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla 

incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete 

geçebilme. 

EK12 

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri 

gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 

EK13 
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme 

ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. 

EK14 
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama 

becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. 
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Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Programın amacı: Programın temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında 

yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı 

hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, yönetsel, sosyal ve hukuki temel 

edindirmektir. 

Programın önemi: Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan kişiler çeşitli sebeplerle 

siyaset bilimi, kamu yönetimi, yönetim bilimi ve çevre politikaları gibi Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Bölümü’nün altında bulunan alanlarda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç 

duyabilmektedir. Programımız, bu ihtiyacı karşılayabilecek bir pozisyondadır. Öte 

yandan, profesyonel kariyeriyle bağlantılı ya da bağlantısız olarak, dünyadaki ve 

ülkemizdeki güncel gelişmeleri daha analitik ve kapsamlı bir biçimde analiz etmek 

isteyen kişiler de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitim almak ya da daha 

önceden aldıkları eğitimi derinleştirmeyi arzu edebilmektedir. Programımız bu 

konudaki talepleri de giderebilecek altyapı ve donanımı öğrencilerine sunmaktadır. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Programı tamamlayan öğrencilerimiz, 

disiplinler arası bir bakış açısıyla,  siyasal, ekonomik, hukuki, yönetimsel ve kültürel 

gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen ulusal ya da uluslararası süreçleri bilimsel bir 

temelde anlayacak ve açıklayabileceklerdir. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Kamu kurumlarında mülki idare amiri, idari 

yargıç, uzman, müfettiş olarak çalışma, sivil toplum kuruluşlarında çalışma, kamu 

kurumlarında çalışanlar için 1 kademe alma. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaçları 

PA1 
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda 

bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 

PA2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 

PA3 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilme. 

PA4 
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle 

bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. 
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PA5 
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümleyebilme. 

PA6 

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve 

sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 

PA7 
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik 

yapabilme. 

PA8 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 

PA9 

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla 

incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete 

geçebilme. 

PA10 

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri 

gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 

PA11 
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme 

ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. 

PA12 
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama 

becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda 

bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. 

EK2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. 

EK3 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri 

kullanabilme. 

EK4 
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle 

bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. 

EK5 
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak 

çözümleyebilme. 
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EK6 

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve 

sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 

EK7 
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik 

yapabilme. 

EK8 
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 

EK9 

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla 

incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete 

geçebilme. 

EK10 

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri 

gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 

EK11 
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme 

ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. 

EK12 
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama 

becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. 

 


