PROGRAMIN ADI: MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM
PROGRAM TÜRÜ: DOKTORA PROGRAMI

PROGRAM PROFİLİ
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Doktora Programı 1995 yılında açılmış olup, o
tarihten bu yana kesintisiz biçimde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Doktora
Programına her yıl yeni öğrenciler kabul edilmektedir.
Programın amacı, yerel yönetimler alanında doktora düzeyinde akademik çalışma
yapmaktır. Yerel yönetim alanına odaklanması bakımından, Türkiye’deki nadir doktora
programlarından biridir.
Yerel yönetimler demokratikleşme ve yönetim alanındaki tartışmalarda ön plana çıkan
kurumlardır. Doktora Programı hem bu alandaki gelişmelerden etkilenmekte, hem de yapmış
üretmiş olduğu akademik çalışmalarla bu alanın gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Program, toplam 30 krediden oluşan 8 adet ders, yeterlilik sınavı ve doktora tez
çalışmasından oluşmaktadır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Doktora programları niteliği gereği, öncelikle akademik kariyer yapan veya yapmayı
düşünenlerin tercih edeceği akademik çalışma türünü/düzeyini ifade etmektedir. Bu bağlamda
Doktora Programımızı başarıyla tamamlamış olup çeşitli üniversitelerde akademik kariyerini
sürdüren pek çok mezunumuz bulunmaktadır. Bu akademik camia, her yıl yeni katılımlarla
genişlemektedir.
Doktora programları, akademik kariyer yapmayan kişilerce de tercih edilebilmektedir.
Bu bağlamda Programımız gerek yerel yönetimlerde, gerekse diğer kamu kurumlarında ve
sivil toplum örgütlerinde vizyonunu ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen çalışanların tercih
ettiği bir doktora programıdır.
Programla ilgili güncel bilgiler, aşağıdaki web sayfası ve twitter hesabından takip
edilebilir.
Program web sayfası: http://yerel.siyasal.marmara.edu.tr/lisansustu-programi/doktoraprogrami/
Programın twitter adresi: https://twitter.com/muyerelyonetim

PROGRAM ADI: Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)

PROGRAM TÜRÜ: TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAM PROFİLİ: Bölümümüz Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)Tezli Yüksek
Lisans Programı’nda çok disiplinli bir öğretim programı uygulanmaktadır. Bu program,
öğrencilerin kuramsal bilgiler yanında, toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları farklı
disiplinlerin yaklaşımları çerçevesinde, eleştirel sorgulama, çözümleme ve yorumlama
yeteneği kazanmalarını amaçlamaktadır. Eğitim dilinin Fransızca olması, öğrencilerin sosyal
bilimler alanında uluslararası literatürü takip etmelerini sağlarken, yurtdışındaki üniversiteler
ile akademik ve bilimsel işbirliği yapabilmeleri için gerekli temel nitelikleri kazanmalarına
olanak sağlamaktadır. Programımız, Fransa'daki saygın eğitim kurumlarıyla yapmış olduğu
anlaşmalarla Erasmus Değişim Programı çerçevesinde 1 veya 2 yarıyıl boyunca öğrencilere
yurt dışında eğitim görme olanağı tanımaktadır.
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ (ÖRNEKLERLE): Mezunlarımız, kamu ve
özel kuruluşların yönetim birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev
alabilmektedirler. Mezunlarımız başta İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere kamu ve
özel sektörünün çeşitli araştırma, değerlendirme ve denetim birimlerinde
görevlendirilmektedir. Mezunlarımız, üniversitelerde öğretim elemanı olarak ta kariyerlerine
devam edebilmekte; sivil toplum kuruluşları, uluslararası şirketler, medya vb. sektörlerde
değişik düzeylerde çalışma olanağı bulmaktadırlar.

