Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları
Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz)

Yüksek Lisans Programının Açılma Gerekçesi

Sivil toplum kuruluşlarının, demokratik yönetişim ve siyasal katılımın sürdürülebilir olarak
gelişmesinde çok büyük rol oynadıklarına dair başarılı örnekler bilinmektedir. Ülkemizde de
STK’ların bu süreçte etkin rol almaları beklenmektedir. Ancak henüz bu yönde hizmet üretebilecek
STK yapılanması ve anlayışının yerleşmediği görülmektedir. Bunun en temel sebebi olarak ülkemizde
STK’ların stratejik olarak belirlenmiş hedefler doğrultusunda örgütlenemeyişini veya kurumsal olarak
etkin yönetilemeyişini göstermek mümkündür. Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları adlı yüksek
lisans programı ile bu alandaki boşluğun doldurulması hedeflenmekte; STK’larda çeşitli kademelerde
yönetici olarak görev alacak veya proje odaklı çalışacak destek ekiplerinin yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Stratejik yönetim, özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe ve üçüncü sektör olarak ifade
edilen STK’larda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kurumsal hedeflerin etkin olarak
uygulanabilmesi için başvurulması zorunlu yönetsel teknik ve becerileri sunmaktadır. Nitekim Yeni
Kamu Yönetimi Modeli (New Public Management Model) ile özel sektörde başarı ile uygulanan
stratejik yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde de uygulanması öngörülmüş ve bu yönde önemli
başarılar elde edilmiştir. Ancak bu yönetsel tekniklerin desteği ile STK’ların da kurumsal
kapasitelerinin artırılması ve etkin yönetilebilmesi adına kayda değer adımlar henüz atılamamıştır.
Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları yüksek lisans programı ile üniversite olarak, bu alanda önemli
bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesi düşünülmektedir.
Kamu sektöründe ve özel sektörde olduğu gibi STK’larda mali ve idari sorunların varlığı dikkate
alındığında, yönetsel birimlerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem
kazanmaktadır. Modern dünyada son 10-15 yıldır devam eden demokratikleşme ve yerelleşme adına
yapılan reformların temelinde; daha hesap verebilir, şeffaf, etkin ve verimli hizmet üretebilecek kamu
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gerçekleştirileceği konusunda çalışmalar henüz yeterlilik göstermemektedir. Bu yönde, uygulamadaki
en önemli sorun, stratejik yönetim becerisine sahip olan yönetici veya ekiplerin yetersizliğidir.
Demokratik teamüllerin sağlam bir şekilde yerleşmesi için hayati derece önem arz eden STK’lar
ancak; kurumsallaşmanın yanında hedeflerini açıkça belirleyebilir ve uygulamaya dönüştürebilirlerse
başarılı olabilirler. Bu çerçevede dizayn edilen yüksek lisans programı söz konusu ihtiyacı karşılamaya
yönelik olarak itina ile hazırlanmıştır.
Yüksek Lisans Programının Kapsamı ve İçerdiği Bilim Dalları
Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları tezli ve tezsiz yüksek lisans programı kurumsal
organizasyonların özellikle sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının yönetsel kapasitelerinin
geliştirilmesi ve proje odaklı eylem stratejilerini oluşturma veya uygulayabilmelerine yönelik gerekli
dersleri içermektedir. Bu kapsamda Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, İşletme, Hukuk, Ekonomi,
Finans, Pazarlama, İletişim ve Uluslararası İlişkiler bilim dallarını içeren temel bilgiler program
dahilinde öğrencilere aktarılacaktır.1
Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulünde Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri dikkate alınacaktır. Buna göre tezli program için lisans diploması (4
yıllık bir fakülte veya yüksekokul bölümü mezunu olmak) ve ALES sınavının ilgili puan türünden en
az 60 puan almış olmak; tezsiz2 (ikinci öğretim) program için ALES muafiyeti vardır ve sadece lisan
diploması istenmektedir.3 Her iki programın öğrencileri aşağıdaki listeden toplam 10 dersten
sorumludur.
Yüksek lisans başvurusu; tezli program için 30.05.2016, tezsiz program için 20.06.2016
tarihlerinde başlamaktadır. Detaylı süreci lütfen takip ediniz: http://sbe.marmara.edu.tr/

Program

hakkında detay bilgi için: http://stkam.marmara.edu.tr/ stkam@marmara.edu.tr
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Yüksek Lisans dersleri Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı (http://siyasal.marmara.edu.tr/) yerleşkesinde yapılacaktır.
Tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin (not ortalaması 4 üzerinden 3.5 üzeri) tezli bölüme geçme hakkı vardır.
3
Not: her iki programa lisans öğreniminin son yarıyılında öğrenci olanlar ön koşullu olarak kayıt yaptırabilirler.
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Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları (Governance and Civil Society Organizations)
Dersler

Courses

KYST7001

Toplum ve Siyaset

Politics and Society

KYST7002

Sivil Toplum

Civil Society

KYST7003

Türkiye'de Demokratikleşme Süreci

Democratization in Turkey

KYST7004

Yönetişim

Governance

KYST7005

Sivil Toplum Kuruluşları

Civil Society Organizations

KYST7006

Proje Yönetimi

Project Management

KYST7007

Araştırma Yöntemleri

Research Methods

KYST7008

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Çerçevesi

Legal Framework of Civil Society Organizations

KYST7009

Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları

Media and Civil Society Organizations

KYST7010

Sosyal Girişimcilik

Social Entrepreneurship

KYST7011

Uzmanlık Alan Dersi

Specialization Field Course

KYST7012

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma

CSOs and Institutionalization

KYST7013

Lobicilik ve Sivil Toplum Kuruluşları

KYST7014

Uluslararası Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları

Lobbying and Civil Society Organizations
International Networks and Civil Society
Organizations

KYST7015

Gönüllü Yönetimi

Volunteer Management

KYST7016
KYST7017

Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Yönetimi
Sivil Toplum Kuruluşları ve Alternatif Hizmet
Yöntemleri

Contact Management for CSOs
Civil Society Organizations and Alternative
Service Methods

KYST7018

Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansman Yönetimi

Financial Management for CSOs

KYST7019

Sivil Toplum Proje Uygulamaları

Civil Society Project Applications

KYST7020

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk

CSOs and Social Responsibility

KYST7021

Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi

Audit and Civil Society Organizations

KYST7022

Seminer (Tezli için)/Dönem Projesi (Tezsiz için)

Seminar/ Term Project
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