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BİZ KİMİZ ?

S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m�

Bölümü öğrenc�ler� tarafından
kurulmuș ve y�ne bölüm
öğrenc�ler�m�z tarafından yönet�len
b�r öğrenc� topluluğuyuz. Amacımız
bölüm öğrenc�ler�m�z�n ün�vers�te
hayatlarına artı b�r değer katmak ve
kend�ler�n� en �y� șek�lde gel�șt�rerek
mezun olmalarını sağlamaktır.

S�yaset B�l�m� Ve Kamu Yönet�m� Topluluğu



MİSYONUMUZ

İlkeler�m�z ve �dealler�m�z doğrultusunda

öğrenc� arkadașlarımızın ün�vers�te hayatlarına

artı b�r değer katacak etk�nl�kler düzenlemek,

Etk�nl�kler�m�z�n devamlılığıyla üyeler�m�ze

güven ortamını sağlamak,

Üyeler�m�ze karıyer planlama așamasında

konferanslarımızla destek sağlamak,

S�yaset B�l�m� Ve Kamu Yönet�m� Topluluğu



VİZYONUMUZ

Farklılıklar yaratarak d�ğer
topluluklardan b�r adım öne çıkmak
ve farkımızı h�ssett�rmek,

Akadem�k , bürokrat�k, s�yaset ve
özel sektör alanlarında üyeler�m�z�

b�lg�lend�rmek,

Bölümümüz �t�barıyla üyeler�m�z�n
entelektüel b�r�k�mler�n� sağlamak,

S�yaset B�l�m� Ve Kamu Yönet�m� Topluluğu



NEDİR ?

    Bursa Uludağ Ün�vers�tes� S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m� Topluluğu, temel
olarak üye arkadașlarımızın beklent� ve �ht�yaçlarına göre çözümler ve stratej�ler
bel�rleyerek, eğ�t�m faal�yetler�n� yürütmey� hedeflem�șt�r. S�yaset B�l�m� ve Kamu
Yönet�m� Topluluğu, kurulduğu yıldan �t�baren verd�ğ� eğ�t�mler ve yaptığı
etk�nl�kler �le adeta b�r okul m�syonu yürütmüștür. S�yaset B�l�m� ve Kamu
Yönet�m� Topluluğu, bunların yanı sıra üye arkadașlarımızın sosyal yönden
gel�șmes�n� sağlamak amacıyla da etk�nl�kler düzenlem�șt�r. Sosyal alanda
gerçekleșt�r�len etk�nl�kler ; etk�nl�ğe katılanların arkadaș çevres�n�
gel�șt�rm�ș,arkadașlarımıza etrafımızda olan sosyal sorunlara karșı çözüm odaklı
duyarlılık kazandırmıștır. 

1Kitap
Hayat

Köy Okulları Projesi

     1 KİTAP 1 HAYAT PROJESİ, Bursa Uludağ Ün�vers�tes� S�yaset B�l�m� ve Kamu
Yönet�m� Topluluğu tarafından planlanan b�r yardım etk�nl�ğ�d�r. Etk�nl�ğe katılan
arkadașlarımızın v�cdan� ve sosyal yönünü tatm�n eden ve gel�șt�ren bu etk�nl�k
aynı zamanda k�tap �ht�yacı olan küçük kardeșler�m�ze eğ�t�m hayatlarında kolaylık
sağlayacaktır. 
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AMAÇLARI ?

Küçük �lçe ve köy okullarındak� �lkokul , ortaokul
öğrenc�ler�ne eğ�t�mler� �ç�n k�tap desteğ� sağlamak

Kütüphaneler�nde �sted�kler� zaman ulașab�lcekler�
çeș�tl� okuma k�tabı olanağı sağlamak

Öğrenc�lere k�tap olanağı sağlayamayan �lçe ve köy
okulları sayısını azaltmak

Öğrenc�lere okuma alıșkanlığı kazandırmak

Paylașma b�l�nc� ve sorumluluğunu kazandırmak
sosyalleșmey� ve kaynașmayı arttırmak



1Kitap
Hayat

Köy Okulları Projesi

HEDEFİMİZ

Bu amaçlarla bașlattığımız 1 KİTAP 1 HAYAT projes� �le
hedef�m�z öğrenc�lere yeterl� k�tap olanağı sağlanamayan
�lçe ve köy okullarına gerekl� k�tap yardımlarını yaparak
eks�kl�kler�ne yardımcı olmak ve öğrenc� kardeșler�m�z�n
hem okuma yapab�leceğ� hem de ders çalıșab�leceğ�
kütüphaneler�n� olușturmaktır.
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