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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KURULUŞU VE GELİŞİMİ 

Üniversitelerin “Siyasal Bilgiler Fakülteleri”, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri”, “Sosyal 

Bilimler Fakülteleri” gibi farklı isimlerle kurulan eğitim birimlerinin en önemli bölümlerinden 

biri de Kamu Yönetimi Bölümleridir. Aslında “Kamu Yönetimi Bölümü” ve “Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” şeklinde iki ayrı isimle kurulsa da bölümün aynı 

formasyona sahip olduğu açıktır. Belirli bir standardın olmaması, gerek mezunlar açısından 

gerekse de uygulamada ve bazı iş başvurularında kafa karışıklığı oluşturabilmektedir. Bu 

açıdan tüm Kamu Yönetimleri Bölümlerinin, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” 

ismiyle standart hale getirilmesi doğru olacaktır. Gaziantep Üniversitesi İİBF bünyesinde 

“Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” olarak da benzer bir süreç yaşadığımız 

görülmektedir. Nitekim bölümümüzün, Yükseköğretim Kurumunun 27. 03. 2013 tarih ve 

15955 sayılı yazısı gereği, 2547 sayılı kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi 

uyarınca Genel Kurulun 20.03.2013 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, “Kamu 

Yönetimi Bölümü” olarak açılması uygun görülmüştür. Bu isimle bölüm eğitim-öğretim 

faaliyetlerine 2018-2019 akademik yılında lisans düzeyinde 41 öğrenci ile başlamıştır. İsim 

değişikliğinin çokça yapıldığı bir dönemde bölümün ismi 09.01.2019 tarihinde YÖK onayıyla 

“Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Bölümümüzde, Gaziantep 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı” na 01.10.2019 tarihinde lisansüstü öğrenci alınmış ve halen Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi Anabilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile I. ve II. Öğretim tezli 

yüksek lisans programları mevcuttur ve fiilen öğretime devam etmektedir. 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümünün Anabilim Dalları 

1- Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı  

2- Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı  

3- Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 

4- Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı 

 

Bölümümüzde Yıllar İtibariyle Lisans Öğrenci Sayılarımız 

Yıllar Erkek Kadın Toplam 

2018-2019 23 18 41 

2019-2020 32 25 57 

2020-2021 26 30 56 

TOPLAM 81 73 154 

 

 

Bölümümüzde Yıllar İtibariyle Yüksek Lisans Öğrenci Sayılarımız 

Yıllar  Erkek Kadın Toplam 

2019-2020 Tezli Yüksek Lisans (I. 

ve II. Ö) 

19 21 40 

2020-2021 Tezli Yüksek Lisans (I. 

ve II. Ö) 

16 6 22 

2019-2021 Tezsiz Yüksek Lisans 56 36 92 

TOPLAM           154 

 

 

 

 

 



Bölümümüzün Akademik Kadrosu 

Unvan  Sayı   Anabilim Dalı 

Prof. Dr 1 1-Kentleşme ve Çevre Sorunları 

Doç. Dr. 3 1- Kentleşme ve Çevre Sorunları 

2- Yönetim Bilimi 

3- Siyaset ve Sosyal Bilimler 

Dr. Öğretim Üyesi 1 1- Yönetim Bilimleri 

Araştırma Görevlisi 3 1- Kentleşme ve Çevre Sorunları 

2- Yönetim Bilimi 

3- Siyaset ve Sosyal Bilimler 

Toplam 8  Akademik Kadro Sayısı 

 

 

MİSYON VE VİZYON  

Misyonumuz 

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine bağlı “Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü” olarak vizyonumuz; sosyal, siyasal ve yönetsel alandaki ulusal ve küresel 

sorunların farkındalığına sahip olan; bu sorunlara proaktif, sürdürülebilen ve alternatif 

çözümler önerebilen; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör 

bünyesinde faaliyetler gösterebilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirerek, uluslararası 

standartlarda mesleki açıdan yeterli donanıma sahip, özgüveni yüksek, çözümcü, katılımcı 

milli ve manevi değerle sahip bireyler yetiştirmektir.  

 

Vizyonumuz 

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine bağlı Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar 

ışığında kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezleyen 

bilgi donanımı yüksek seviyeli bireylerin gelişmesine önem veren, bunun için yenilikçi, hak, 

hakikat, ve hakkaniyete bağlı, özgürlükçü ve akademik bir bölüm olmaktır. 

 

Bölüm Faaliyetlerimiz 

30.11.2018- “Yabancı Misyonlar ve Uluslararası Hukuk” Konferans 

29.12.2018- “Geçmişten Günümüze Türklerde Devlet Geleneği” Konferans 

10.12.2018- “Kadın ve Siyaset” Panel 

18.04.2019 /19.04.2019- “13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu” (KAYSEM) 

08.11.2019- “Balkanlarda Türkler” Konferans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YILLAR İTİBARİYLE BİLİMSEL YAYINLAR VE ETKİNLİKLER   

(2018-2020 YILLARI) 

YILLAR MAKALE KİTAP 
KİTAP BÖLÜM 

YAZARLIĞI 
SEMPOZYUM 

(BİLDİRİ) 

BİLİMSEL 
ETKİNLİKLER 

(seminer, söyleşi, 
panel vs.) 

PROJE TOPLAM 

 U UA U UA U UA U UA    

2018 - 3 - - 9 5 - 12 3 - 32 

2019 6 3 2 1 - 6 - 12 2 - 32 

2020 2 8 - 3 - 15 - 10 1  39 

TOPLAM 8 14 2 4 9 26  34 6        103 

 

 

 

BÖLÜMÜMÜZÜN DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ 

Üniversitelerin vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmek için fakülte, üniversite, öğrenci, 

personel ve diğer paydaşlar arasında etkin, geliştirilebilir, şeffaf ve denetlenebilir bir 

koordinasyonunun ve işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerde 

birimler arasındaki ortaklık ve işbirliğinin yapılması; bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin 

artırılmasına zemin hazırlamaktadır. Bilimsel alanlardaki programlar arasında işbirliği ve bilgi 

alışverişinin yapılması son derece önemlidir. Bölümümüz de üniversitemizde bulunan 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM), Bilimsel 

Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (BAPYB), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (GAUZEM), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Göç Enstitüsü ve Hukuk Bölümü 

birimleriyle verimli bir şekilde iş birliği yapmakta ve koordinasyonu sağlamaktadır.  

Bölümümüz aynı zamanda iktisat, muhasebe, maliye, kamu hukuku ve uluslararası ilişkiler 

gibi dersler ve yakın disiplinler ile öğrencilerin mesleki yetkinliklerini çeşitlendirerek, her 

düzeyde istihdam edilebilecek geleceğin nitelikli personellerini yetiştirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜMÜMÜZÜN SWOT ANALİZİ 

Bölümümüzün SWOT Analizi;  eğitim-öğretim, kurumsal yapı, akademik kadro, fiziksel 

mekan-altyapı ve diğer unsurlar kurgulamasına göre gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Güçlü Yönler 

 

* Gaziantep ilinin sınır il özelliğine sahip olması 

nedeniyle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

öğrencileri ulusal ve uluslararası etkileşime açıktır.  

* “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” 

kurumsal ilişkilere yatkın ve proje patentli çalışma 

deneyimine sahip, genç ve donanımlı bir akademik 

kadroya sahiptir. 

* “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü”nde 

çağdaş ve öğrenci merkezli bir yaklaşım anlayışı 

bulunmaktadır. 

* “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” 

katılımcı bir yönetim anlayışına sahiptir. 

* “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü”  

sosyal bilimler alanında dünyada ve ülkemizdeki 

gelişmeleri, değişim ve dönüşümleri takip 

edebilmekte ve bulunduğu kent ve kurumsal yapılarla 

paylaşabilmekte, eğitim kalitesini sürekli 

iyileştirmeye çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

* “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” 

değişim ve gelişime yönelik sürekli iyileşme ve 

bilgi paylaşma yönünde bilimsel ve sosyal 

etkinlikler düzenlemekte ve öğrencilerin sosyo-

kültürel gelişimine yön vermektedir. 

* “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” 

“kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları ile özel sektör bünyesinde faaliyetler 

gösterebilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme” 

misyonu ile öğrencilerini iş hayatına 

hazırlamaktadır. 

* “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” 

Gaziantep ilinin sahip olduğu sosyo-ekonomik 

potansiyellerden faydalanabilmektedir. 

*Üniversite ve bölüm bünyesinde aktif 

klüp/topluluk oluşumlarının varlığı 

bulunmaktadır. 

 

 

Zayıf Yönler 

 
*Lisans ve lisansüstü derslerin etkin bir şekilde 

verilmesinde fiziki olanaklar ile eğitim-öğretim 

araç ve gereçleri eksik bulunmaktadır. 

*Bölümdeki akademik personel sayısal açıdan 

yetersizdir.  

*Günceli yakalamak ve eğitimde ek kaynakların 

gelişimi açısından eğitimin verimli bir şekilde 

sağlanmasına yönelik bölüme özgü kütüphane 

bulunmamaktadır.  

 

 
*Öğrencilerin akademik gelişimlerine yön 

verebilmeleri açısından yabancı dil bilgisi seviyesi 

düşüktür. 

*Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı 

hareketliliği için bölümün anlaşmasının olduğu 

üniversite sayısı azdır. 

*Araştırma ve uygulama faaliyetlerini 

gerçekleştirebilmek için fiziki imkânlar yetersizdir. 

*Gelir düzeyi düşük olan öğrenciler ekonomik 

şartlardan dolayı eğitim ve öğretime düzenli bir 

şekilde devam edememektedir. 

 



Fırsatlar 

*Gaziantep ilinin büyük şehir olması ve 

sanayileşme açısında oldukça iyi olması sebebiyle 

bölümde kamu kurum ve kuruluşları ve özel 

sektör ile işbirliği yapılmasına imkân 

sağlanabilmektedir. 

*Öğrenciler tarafından isteyerek ve severek tercih 

edilen bir bölümdür. 

*Kampüs içinde bölümle ilişkili farklı disiplinlerin 

olması, disiplinlerarası etkileşime olanak 

sağlamaktadır. 

 

 

*Üniversitemizin dijital alt yapısının iyi olması 

nedeniyle bölümde yeni teknolojik gelişmelerin 

sunduğu uzaktan eğitim imkânları etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir.  

*Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının öğrencilere 

çeşitli uygulama alanları sağlaması olanağı 

bulunmaktadır. 

*Mezuniyet sonrası kamuda olduğu gibi özel sektörde 

de iş bulma imkânı bulunmaktadır. 

 

Tehditler 

 

*Şehrin pahalı olması algısı bulunmaktadır.  

*COVİD 19 pandemisi nedeniyle  öğrencilerin 

motivasyonları düşmekte, derslere katılmama 

isteği oluşmaktadır. (Dönemsel) 

*Bölümde yüksek puanlı öğrenciler azdır. 

*Aynı eğitimi vermekle bölüm farklı isimlerle 

adlandırılmakta ve standart olmadığı için bu 

durum kafa karışıklığına yol açmaktadır. 

 

*Bölümde artan öğrenci kontenjanını karşılayacak 

mekân yetersizliği bulunmaktadır. (Fakülte 

kapsamında) 

*İlde nüfusun ve göçmen sayısının fazla olması 

nedeniyle öğrenciler yerleşim alanlarına ait başta kira 

olmak üzere maddi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük 

çekmektedir. 

*Öğrencilerin mezuniyet sonrası A Grubu mesleklere 

giremeyeceği endişesi bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜMÜMÜZÜN İLERİYE DÖNÜK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 
 

 

Amaç 1: Araştırmaya öncelik veren, bilgiyi üreten, toplumla bütünleşik ve dinamik bir 

bölüm olmak. 

         Hedef 1.1. Bölümümüzün kurumsal adalet, sevgi ve hoşgörü temel değerleri 

çerçevesinde;    alanında evrensel faydalar üreten öğrenciler yetiştirmek 

Hedef 2.1. Eğitim ve araştırma kalitesi düzeyi ile öğrenimin niteliğini artıracak şekilde 

bölümü geliştirmek  

          Hedef 2.3. Alanında uzman akademik kadrosu ile eğitim materyalleri ve teknolojileri 

kullanımında maksimum etkinliği hedefleyen lider bir akademik topluluk olmak 

       Hedef 2.4. Geleceğin çok yönlü ve geniş vizyona sahip yöneticilerini yetiştirmek 

          Hedef 2.5. Bölüm ile öğrencilerimiz arasındaki ilişkileri şeffaflık, ulaşılabilirlik ve hesap 

verebilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlemek ve öğrenci merkezli eğitim ortamı 

oluşturmak 

       Hedef 2.6. Siyasal ve yönetsel teori ve uygulamalara ilişkin nitelikli bilgi üretmek 

Hedef 2.7. Öğrencilerin yönetim süreçlerini ve siyasi olayları derinlemesine kavrama ve 

analiz etme yeteneklerini geliştirerek, politik, ekonomik, toplumsal  ve hukuksal 

konularda söz sahibi olmalarını sağlamak 

 

 

Amaç 2: Eğitimin niteliğini artırarak nitelikli bireyler yetiştirmek 

 

Hedef 2.1. Öğrencilerin siyasal ve yönetsel sorunları görebilme, değerlendirebilme ve 

yorumlama yeteneklerini geliştirerek, çözüm  üretebilen nitelikli bireyler yetiştirebilmek 

Hedef 2.2. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve bireysel gelişim ve başarılarını destekleyerek 

eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek 

Hedef 2.3. Öğrencilerin sorunlarına çözüm yolları üretmek 

Hedef 2.4. Örgün öğretimin uzaktan öğretim ile desteklendiği durumlarda (dönemsel) 

bilimsel kaynak çeşitliliğini sağlamak. 

Hedef 2.5. Eğitim-öğretim ortamında belli alanlarda zorlanan öğrencilerin öğrenme 

süreçlerine destek sağlayacak uygulamalar geliştirmek 

Hedef 2.6. Öğrencilerin, öğrenim süreçlerine katılımlarını, ilgi ve motivasyonlarını 

artırarak, öğrenimlerini başarıyla devam ettirmelerini ve öğrenimlerini normal öğrenim 

süresi içinde yüksek başarı notuyla tamamlayarak mezun olmalarını desteklemek 

     Hedef 2.7. Ulusal ve küresel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum 

kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilecek, öncülük yapabilecek ve yöneticilik vasfına 

sahip bireyler yetiştirmek. 

Hedef 2.8. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası almış oldukları eğitim ile aranan bireyler 

olmalarını sağlamak 

 

 

Amaç 3: Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle 

öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak 

 

        Hedef 3.1. Sosyal yönü güçlü ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek 

        Hedef 3.2. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve bireysel gelişim ve başarılarını destekleyecek 

faaliyetlere yer vermek 



        Hedef 3.3. Öğrencilerin projelere, konferans, panel ve yarışmalara katılımını teşvik 

etmek 

        Hedef 3.4. Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek 

 

 

Amaç 4: Bölümün değişen koşullara uyumunu sağlamak, değişime ve gelişime açık 

olmak 

     

   Hedef 4.1. Bölümün kurumsal kimliğini geliştirmek. 

   Hedef 4.2. Karar süreçlerinde akademisyen görüş ve önerilerinin alınması 

 Hedef 4.3. Akademik kadrolarımızın konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerle 

güçlendirilmesi 

   Hedef 4.4. Yenilikçi yaklaşıma sahip bir bölüm olmak ve teknoloji ile barışık, yenilikleri 

sürekli takip eden bireyler yetiştirmek 

Hedef 4.5. Geleceğin eğitsel yeniliklerini ve yaklaşımlarını öngören bir eğitim sistemini 

benimsemek 

Hedef 4.6. Lisans ve üstü öğrenci değişim programlarına (Erasmus, Farabi, Mevlana)  

katılımın artırılması  

 

 

Amaç 5: Toplumu bilinçlendirmek amacıyla gönüllülük esasına dayalı seminer 

programlarının oluşturulması 

    

   Hedef  5.1. Valilik,  belediye vb. kamu kurumlarıyla işbirliği yapılması ve bu yönde 

ilişkilerin geliştirilmesi     

   Hedef  5.2.  Sivil toplum kuruluşları ve sanayi ile ilişkilerin geliştirilmesi  

Hedef  5.3. Bölüm tarafından yapılan çalışmalar hakkında toplumun bilgilendirilmesi  

 

 

 

 


