
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ayrıca, öğrenciler kayıtlı oldukları Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi programına devam ederken üniversitemizde 
başka bir lisans programından eş zamanlı olarak ders 
alarak iki ayrı diploma alabilmelerini sağlayan çift ana 
dal programına başvurabilmektedirler. Bununla birlikte, 
başka bir diploma programı kapsamında belirli bir 
konuya yönelik sınırlı sayıda dersi alarak da yan dal 
sertifikası alma imkânına sahiptirler. Öğrencilere; Erasmus, 
Farabi ve Mevlana değişim programları ile yurtiçi ve 
yurtdışında başka bir yüksek öğretim kurumundan 
belirli bir süre eğitim alabilme fırsatı da sunulmaktadır. 
Öğrencilerimiz, bölümümüzde geçirdikleri süre boyunca, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün temel 
derslerinin yanı sıra;  ilgi alanları, hedef ve beklentileri 
yönünde de dersler alabilmektedirler. Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümünde 4 yıllık örgün öğrenim 
süresince İngilizce ve seçmeli Mesleki İngilizce dersleri 
de okutularak alana dair yabancı dilde de yetkinlik 
kazanımı hedeflenmektedir.
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  toplumsal, siyasal ve 
yönetsel alanda yaşanan sorunların farkına varan ve bu sorunlara 
çözüm üretebilen etik anlayışa sahip bireyler yetiştirme misyonu ile 
yola çıkmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri 
güncel ders müfredatımız ile kamu sektörü, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının aradığı niteliklerle donatılmış bireyler olarak 
mezun olabileceklerdir. Ayrıca, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümünde lisans programının yanı sıra yüksek lisans programı da 
mevcut olup; öğrencilerimize akademik kariyerlerine bölümümüzde 
devam etme fırsatı da sunulmaktadır. Güncel sorunları takip ederek 
teori ve uygulamaya katkı sağlayan güler yüzlü, samimi ve heyecanlı 
akademik kadromuz ile sizleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü ailesine katılmaya davet ediyoruz. 

Bölüm Tanıtımı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, gerek merkezi 
idare gerekse de yerel yönetimleri kapsayan devlet 
idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerinin 
bilimsel ve rasyonel çerçevede tesis edilmesi konusuyla 
ilgilidir. Küreselleşmenin ulus devletler üzerinde yarattığı 
etki de göz önüne alındığında giderek önemi artan 
yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütlerinin 
yapılanmasını ve yönetimini inceler ve ulus üstü seviyede 
oluşturulan siyasalarının uygulanmasına odaklanır.  Bu 
çerçevede siyaset biliminin hukuk, iktisat ve maliye 
disiplinlerinin; çevre, mekân ve toplum ilişkilerinin 
kesiştiği bir düzlem üzerinde biçimlenir. Bu anlamıyla 
kamu yönetimi disiplini yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik 
değişimleri anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı 
olan bir disiplindir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
disiplinleri, siyaset ve yönetim alanlarının hem kuramsal 
tartışmalarına hem uygulamadaki yansımalarına ilişkin 
zengin bir program çerçevesi sunmaktadır. Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi bölümünde öğrencilere lisans eğitiminin 
yanı sıra akademik kariyerlerine devam edebilmeleri için 
lisansüstü eğitim  verilmektedir. 
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

Mezunlarımız
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün kesişim alanında olan bütün disiplinleri kapsayacak mahiyette sahip oldukları 
teorik ve uygulamalı bilgilerle genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kaymakam, idari hâkim, müfettiş, denetçi, 
uzman gibi çeşitli kariyer mesleklerde çalışabilir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları 
ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki idarelerde kamu görevlisi olarak çalışabilir. Bankacılık ve finans 
sektörü ile bağımsız denetim firmalarında müfettiş, denetçi, kontrolör ve yönetici olarak çalışabilir. Ulusal ve uluslararası 
hızlı değişime uyum sağlayan, yenilikçi ve girişimci uzmanlar olarak özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında görev 
yapabilir. Sürekli öğrenme anlayışı ile akademik kariyerlerini lisansüstü eğitim yaparak sürdürebilir.
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