
Siyasal Bilgiler

• Fakültemizde Türkçe, İngilizce ve 
Fransızca olmak üzere üç dilde eğitim 
verilmektedir.
• Türkiye’deki ilk ve tek 4 yıllık Yerel 
Yönetimler lisans programı Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde bulunmaktadır.
• LYS tercih sıralamalarında öğrencilerin 
öncelikle tercih ettiği bölümler arasında ilk 
sıralarda yer almaktadır.
• Fakültenin bölümleri, yurtdışındaki çok 
sayıda üniversite ile uluslararası ortaklığa 
sahiptir.
• Öğretim elemanları arasında en fazla tercih 
edilen fakültelerden birisidir.
• Öğrenci değişim programları çerçevesinde 
en çok tercih edilen fakülteler arasındadır.
• Fakülte, güçlü bir akademik kadroya 
sahiptir. 

Kamu yönetimi bölümleri ders içeriği 
bakımından oldukça zengin, disiplinler arası 
bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle programdan 
mezun olacak öğrenciler oldukça donanımlı 
bir şekilde yetiştiklerinden kendilerine kamu 
ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar, araştırma ve eğitim 
kurumları, basın-yayın kuruluşları gibi geniş 
bir yelpazede istihdam alanı 
bulabilmektedirler. Bu manada mezunlar; 
kamu sektöründe İdari ve Mülki Amirlik, 
İdari Hâkimlik, Başbakanlık, Bakanlıklar, 
SGK, SPK, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Yerel Yönetimler, Kamu 
Bankaları gibi kurumlarda yöneticilik, 
uzmanlık ve memurluk yapabildikleri gibi 
özel sektör kuruluşlarında da son derece 
geniş bir istihdam imkânına sahip 
olabilmektedirler.

İş ve Kariyer Olanakları

Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

Geçmişi 1952 yılına kadar dayanan 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset 
bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler 
ve yerel yönetimler alanlarında yirmi 
birinci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun ve 
öğrencilerin kariyer beklentilerine hitap 
eden bir eğitim verilmektedir. Uygulanan 
disiplinler arası müfredat sayesinde 
işletme, iktisat, hukuk ve iletişim gibi 
bölümlerden ders seçilebilmekte, birçok 
alanda çift anadal ve yandal 
yapılabilmektedir. Öğrenciler uluslararası 
antlaşmalar ve değişim programları 
üzerinden dünyanın en iyi 
üniversitelerinde öğrenim görme 
imkânına sahiptir. Lisans eğitimlerini 
tamamlayan öğrenciler birçok bilim 
dalında lisansüstü programlardan 
yararlanabilmektedir. Eğitim dili Türkçe, 
İngilizce ve Fransızcadır.Siyasal Bilgiler

• Siyasal Bilgiler Fakültesi, güçlü bir 
geleneğin mirasçısıdır.
• “Siyasal Bilgiler Fakültesi” ismi, Türkiye’de 
marka haline gelmiştir.
• Fakülte, İstanbul’un tarihî ve doğal 
güzellikler açısından zengin bir mekanı olan 
Anadoluhisarı Yerleşkesi’nde faaliyet 
göstermektedir.
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